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Metodoloxía e Obxectivos xerais

          A finalidade da F e Q é que o alumnado coñeza os fenómenos naturais  e
comprenda  o  mundo  que  o  rodea.  En  consecuencia,  a  aprendizaxe  dos  fenómenos
científicos, en xeral, e os naturais, en partícula, debe ter en conta tanto a concepción
teórica e dedutiva como a indutiva.
          Os coñecementos sobre ciencias da natureza adquiridos polo alumnado nos dous
primeiros cursos da ESO deben ser afianzados e ampliados durante o 3º da ESO (ultimo
ano de ensino obrigatorio para todos os alumnos) e no seguinte curso, 4º da ESO onde
a materia é opcional. Nestes ano ou anos incorporaremos actividades prácticas, propias
do traballo da material, enfocadas sempre a busca de explicacións de fenómenos.
          Por outro lado a preparación profesional dos estudantes esixe que, en bacharelato,
o currículo de F e Q  inclúa os contidos que permitan abordar con éxito os estudos
superiores,  tanto os  estudos universitarios  de carácter  científico ou técnico como os
ciclos formativos de Formación Profesional de grao superior.
           Na programación conxugamos o carácter terminal da materia en 4º ou ben en  3º
da  ESO co  carácter  propedéutico  para  aqueles  alumnos  que  van  seguir  estudos  de
ciencias.
          Pretendemos  cos  alumnos  despois  dou dous cursos  da  ESO adquiran  un
coñecemento homoxéneo e adecuado de ambas material de forma que poidan abordar
con éxito os estudos seguintes ou que acceda ao mercado do traballo con coñecementos
científicos correctos.

         En xeral o estudo da F e Q terá en conta os seguintes aspectos:
a) Os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén procedementais e
actitudinais,  de  forma  que  a  súa  presentación  está  encamiñada  á  interpretación  da
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contorna do alumnado e a acadar as competencias básicas propias da materia, o que
supón empregar unha metodoloxía baseada no método científico.
b)  Acadar  unha  aprendizaxe  significativa,  relevante  e  funcional,  de  forma  que  os
contidos poidan ser aplicados no entendemento da realidade próxima (aprendizaxe por
competencias) e no estudo doutras materias.
c)  Promover  unha  aprendizaxe  construtiva,  os  contidos  e  as  aprendizaxes  serán
consecuencias uns doutros anteriormente coñecidos.
d) Tratar temas básicos de F e Q axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos
alumnos.
e) Favorecer o traballo colectivo entre os alumnos.

          Para tratar os contidos dende a tripla perspectiva de conceptos, procedementos e
actitudes  e  para  contribuír  á  adquisición  de  determinadas  competencias,  a  proposta
didáctica  e  metodolóxica  debe  consideran  a  ciencia  como  unha  actividade  en
permanente construción e revisión, e ten que ofrecer a información científica necesaria
resaltando  o  papel  activo  do  alumno  no  proceso  de  aprendizaxe  mediante  diversas
estratexias:
a) Darlle a coñecer métodos científicos habituais na actividade e investigación.
b) Xerar escenarios atractivos e motivadores para acadar un achegamento á ciencia
c)  Propor  actividades  prácticas  que  sitúe  ao  alumno  fronte  o  desenvolvemento  do
método científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a se
afrontar co traballo científico, motivándoo para o estudo en profundidade do fenómeno
elixido.
d)  Combinar  os  contidos  presentados  mediante  exposión  oral,  mediante  cadros
explicativos e sistemáticos, nos que a representación gráfica é un importante recurso de
aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediata, senón tamén
a obtención de obxectivos da materia e en consecuencia de etapa e por conseguinte as
competencias básicas.
         Todas  estas  consideracións  metodolóxicas  deberán  ser  tidas  en  conta   na
actividade educativa diaria mediante:
a) Un tratamento dos contidos, de forma que conduzan a unha aprendizaxe comprensiva
e significativa.
b) Unha exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada ao
alumno.
c)  Estratexias  de  aprendizaxe  que  propicien  a  análise  e  a  comprensión  de  feitos
científicos e naturais.

Materiais e recursos didácticos

          Para axudar a conseguir estes obxectivos metodolóxicos, empregaranse diversas
materias curriculares como :
a) Libro de texto que deberá ir encamiñado á participación cotiá do alumno no proceso
educativo.
b) Laboratorio que axudará a facer fincapé no aspecto experimental da materia e que
servirá para motivar ao alumno.
c) Recursos relacionados coas Tecnoloxías de información e comunicación (internet,
vídeos, CD-ROM), interesando non só polas posibilidades de obter información, feito
en  si  moi  interesante,  senón  tamén  polas  enormes  posibilidades  se  simulación  de
fenómenos científicos que ofrece.
d)  Manexo  da  procesador  de  texto  OpenOffice  e  desenvolvemento  das  súas
posibilidades na presentación de resultados numéricos e gráficas asociadas.
e) Biblioteca con todos os libros de lectura científica recomendados e coleccións de
vídeos de Física e Química.
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Libros de texto

                 O libro de texto é o recurso máis estendido e tradicional e segue a ser dos
máis importantes. Os criterios que o departamento sopesou para a súa elección foron:
a) Exposición clara dos contidos.
b) Claridade nos conceptos e resaltado das ecuacións máis importantes.
c) Resumo dos conceptos ao final de cada unidade.
d) Lecturas científicas ou sobre científicos en cada unidade.
e) Actividades diversas e con diferente grado de dificultade para atender a diversidade
dos alumnos.
f) Problemas numéricos de dificultade variada, en moitos casos a dificultade crecente
aparece indicada.
g) Propostas de actividades no laboratorio facilmente realizables.
h) Os libros de textos elixidos están no mercado nos dous idiomas oficiais.
                 Aínda que os criterios anteriores foron de terminantes, tamén se tivo en conta 
os recursos que acompañan ao libro (CD-ROM con avaliacións multimedia en case 
todos os textos) e a carpeta de recursos para o profesor con propostas de actividades 
extraescolares e coas solucións de todas as actividades propostas.
     
         O Departamento,  despois  de analizar  as  propostas  didácticas  das  distintas
editoriais, decidiu escoller os libros indicados na seguinte táboa:
      
2º da ESO S.M. Savia de J.G.L de Guereño e col.

9788467586817 código 171925

3º da ESO Mc Graw Hill education de E. Andrés del 
Río , M.A. Yuste Muñoz e col.
9788448195793

4º da ESO Mc Graw Hill education de E. Andrés del 
Río, F. Larrondo Almeda e col.
9788448608767

1º Bacharelato Oxford Educación Inicia Dual
843 51 574 2057 9  

2º Bacharelato Química Santillana. Proyecto saber hacer.
9788468026770

2º Bacharelato Física Oxford Educación Inicia Dual
9780190502584

Medidas de atención a diversidade

           Para dar unha cumprida resposta á diversidade que se atopa nas aulas, teranse en
conta aqueles contidos nos que os alumnos amosan un nivel menos homoxéneo.

           Debemos ter en conta que non todos os alumnos adquiren coa mesma intensidade
e rapidez os contidos tratados, por iso debe asegurarse un nivel mínimo para todos eles e
que  todos  teñan  a  posibilidade  para  recuperar  os  contidos  non  adquiridos  no  seu
momento.  Esta  función  debe  ser  desenvolvida  mediante  actividades  e  material
complementario que xa acompaña os libros de texto dos diferentes cursos e por outras
actividades que debe ir elaborando o departamento ao longo do curso.

            A atención á diversidade está tamén na base de determinado tipo de actividades
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como son as de investigación e ampliación para aqueles alumnos que as precisen, de
este  modo,  favorécense as técnicas de traballo autónomo e permiten a cada alumno
aplicar o ritmo e a forma de traballo máis adecuada  ás súas características individuais.

             De entre as diversas formas de atención á diversidade que se contemplan, este
departamento  aplicará  aquelas  que  se  refiren  as  adaptacións  curriculares  non
significativas, e dentro destas, aos aspectos que se refiren á utilización de metodoloxías
diversas,  actividades  de  reforzo  e  actividades  de  amplificación  e  uso  de  material
didáctico complementario.

a)  Metodoloxía diversa: consideramos que son recursos para introducir nas formas de
enfocar  ou  presentas  determinados  contidos  ou  actividades  como  consecuencia  dos
distintos graos de coñecementos previos que se detecten nos alumnos ou simplemente
como prevención de posibles dificultades.

b)  Actividade de reforzo e ampliación: usaranse en casos de alumnos que manifesten
algunha  dificultada  para  traballar  determinados  contidos,  axustando  o  grao  de
complexidade  da  actividade  ás  súas  posibilidades,  isto  implica  unha  dobre
esixencia:determinar que contidos son fundamentais e cales son complementarios. Unha
vez establecidos confeccionarase un número importante de actividades para cada un dos
contidos considerados como  fundamentais con distintos niveis de complexidade.

c) Material didáctico complementario: permite axustar o proceso de ensino-aprendizaxe
ás diferenzas individuais dos alumnos. Con este tipo de materiais perséguese consolidar
os  contidos  que  presentan  un  maior  grao  de  dificultades,  prácticas  habilidades
instrumentais ligadas aos contidos, enriquecer o coñecemento de temas polos que os
alumnos mostran interese e ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o
desenvolvemento dos contidos.

Desta forma atenderemos aos alumnos  alumnos que presenten sobredotación ou que
precisen  reforzos  educativos  e  o  anterior  vale  tamén  para  alumnos  estranxeiros  e
alumnos  con  discapacidade  física  que  normalmente  veñen  coas  axudas  necesarias
subministradas pola propia administración.

Atención aos alumnos coa materia de F e Q pendente

a) Tratamentos dos alumnos de 3º da ESO coa F e Q pendentes de 2º da ESO

           O profesor encargado da atención aos alumnos pendentes tanto da ESO como do
Bacharelato será o profesor que imparta a materia no curso superior coa colaboración do
profesor do curso inferios e do xefe de departamento que será o encargado de coordinar
o proceso. Neste curso 2020-21 só temos alumnos pendentes en 3º da ESO coa pendente
de 2º da ESO en número de catro, dous en 3º da ESO B e outros dous en 3º da ESO C
que teñen como profesora de 3º da ESO a Dona Marta Álvarez Pérez.

Cada trimestre ao alumnos realizará unha proba de avaliación, cada unha das probas
dará lugar a unha cualificación final que será a media aritmética das tres avaliacións. No
caso de non superar a materia mediante avaliacións, o alumno realizará unha última
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proba, en datas fixadas pola xefatura de estudo, normalmente antes do 1 de maio, para
que  nun exame final intentar superar a materia, esta data obriga fixar a data da terceira
avaliación para os alumnos con pendentes antes das avaliacións normais.

          Esta proba final, o mesmo cas anteriores probas parciais, constará de cuestións e
problemas  incluídos  dentro  dos  contidos  mínimos  establecidos  para  os  alumnos
pendentes

  As  avaliacións  parciais  da  materia  coincidirán  máis  ou  menos  coas  avaliacións
normais, serán realizadas fóra do horario escolar e as notas serán introducidas polo xefe
de  departamento  no  Xade  desta  forma   os  pais  dos  alumnos  terán  unha  completa
información da evolución académica do seu fillo respecto das materias pendentes.

b)  Tratamento dos alumnos de 2º de bacharelato coa F e Q  pendente de 1º

              Independentemente de que os alumnos coa materia pendente poidan superar a
mesma na  data  que  fixa  a  xefatura  de  estudos  no  mes  de  maio,  este  departamento
consciente  das  dificultades  académicas  que  esto  implica,  facilitará  a  superación  da
materia pendente,  convocando exames ao longo do primeiro e segundo trimestre do
curso, nestes exames a materia estará dividida en dúas partes Física e Química, de modo
que cando un alumno supere as dúas partes terá a materia aprobada e non terá que asistir
ao exame final. No caso de que a media dos dous exames non sexa de cinco, terá que
realizar o exame final convocado pola xefatura de estudos.

           Todas as datas dos exames estarán anunciados coa debida antelación e os
contidos dos exames serán os recollidos nos contidos mínimos da materia que aparecen
na presente programación.

            Se houbese disponibilidade horaria no departamento, impartiríanse clases
semanais  dunha  hora  os  luns  a  terceira  hora  da  tarde  (fóra  do  horario  escolar)  e
voluntaria para os alumnos coa materia de primeiro pendente.

             Como xa indicamos anteriormente neste curso 2020-21 non temos ningún
alumno coa materia pendente. 

Tratamento do fomento da lectura

          Co fin da fomentar o hábito de lectura e mellora na súa práctica en cada curso se
realizarán periodicamente lecturas de textos científicos ou sobre a vida d e científicos ou
da historia da ciencia.

             Empregarase unha media de 15 minutos á semana para esta actividade estas
sesións de lectura realizaranse na propia aula de clase, aínda que tamén se poderá facer
algunha na biblioteca se é factible en canto a tempo e organización da mesma.

          Os textos elixidos poderán sacarse do propio libro de texto, de libros de historia
da ciencia da propia biblioteca escolar ou de de artigos de interese científico baixados
de internet, procurarase que vaian cambiando os alumnos que lean para que participen
todos nesta actividade.
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           O Departamento de F e Q subministrará os textos para cada un dos niveis da
materia e despois da lectura valorarase o éxito ou o fracaso do texto / libro elixido.

           Dende o departamento potenciaremos a participación dos nosos alumnos nos
clubs de lectura do instituto, un para a ESO e outro para Bacharelato.

Tratamento do fomento das TIC      

               Dentro das posibilidades deberase ir introducindo aos alumnos no emprego das
TIC,  en  internet  temos  a  nosa  disposición  un  montón  de  recursos  que  se  poden
perfectamente aproveitar, como por exemplo appels de física que emulan fenómenos
físicos de imposible realización nos laboratorios escolares ou simulacións perfectas.

                  Na rede temos unha ampla gama  de prácticas virtuais de laboratorio onde o
alumno escolle o material e os reactivos que precisan para a realización da práctica.

                É unha boa idea que os alumnos asistan algunha vez á aula de informática
para que exploren algunha web de recursos didácticos e F e Q .

                O departamento irá poñendo na web do centro enlaces ás recursos máis
interesantes para que os nosos alumnos teñan un acceso cómodo aos mesmos.

                 O manexo de tratamento de texto de  oppenoffice será obrigado nos traballos
prácticos do laboratorio en todos  os cursos con maior ou menor amplitude dependendo
do nivel dos alumnos.

Actividades complementarias e extraescolares

Participación nas actividades de ciencias propostas pola Consellería.

Visita á Universidade de Vigo e coñecemento das liñas de investigación.

Visita ás actividades do Concello de Vigo

Visita a algunha central de enerxía alternativa ou tradicional

Participación  nas  olimpíadas  de  Física  e  Química  e  noutros  programas  de
investigación científica a nivel estatal.

Participación na Master class que a facultade de Física da universidade de Santiago
desenvolve  cada ano referida  á Física das partículas  e dirixida especialmente a
alumnos  de Física de segundo de Bacharelato.

Participación no Programa  Erasmus.

Visita a fábricas da localidade.

Programación da educación en valores

            O desenvolvemento industrial propicia un consumo masivo e indiscriminado
que ameaza con esgotar os recursos naturais, é urxente e vital realizar, entre todos, unha
reflexión sobre a necesidade de xestionar de maneira eficaz e máis razoable os recursos
que nos brinda o planeta. A educación do consumidor é un programa que se pode tocar
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tanto na ESO como no Bacharelato.

                Moitas transformacións sociais son ocasionadas por avances da ciencia e da
tecnoloxía, sen embargo, non todos os avances están exentos de problemas, un dos máis
importantes é a degradación que sofre o medio ambiente, motivada, a maioría das veces,
por  conflitos  de  intereses  opostos.  A educación ambiental  é  un programa que debe
impregnan a materia ao longo de todos os cursos.

                Moitas veces se ten culpado aos científicos de ser os máximos responsables
do descubrimento  e  a  fabricación  de  armas  e,  polo  tanto,  do  seu uso destrutivo.  A
verdade é que non son máis culpables que outros moitos que con seus actos, as súas
ideas e decisións, contribúen a desencadear os conflitos bélicos. Por elo, se desexamos
unha  sociedade  na  que  prime  o  respecto  e  a  tolerancia  para  todos  as  persoas,
independentemente  do  seu  lugar  de  orixe,  cor,  credo,  etc,  temos  que  actuar  en
consecuencia. A idea da educación para a paz debe ser unha dos vieiros guía  á hora de
elaborar textos para todos os niveis escolares.

                  Como queira que nos últimos anos aumentou a esperanza de vida debido a 
diversos factores de tipo social e de tipo científico (por exemplo, os avances 
conseguidos en Medicina). A este últimos factor, a Química contribúe de maneira 
notable con dúas grandes aportacións: o illamento e síntese de numerosos 
medicamentos que alivian  ou evitan multitude de enfermidades e o descubrimento dos 
fertilizantes, estes dous avances teñen cabido en todo o temario de Química, facendo 
fincapé na de 2º de Bacharelato onde se estudan estes avances polo miúdo nos unidades 
de equilibrio (Haber) e de aplicación da química orgánica na educación para a saúde..

              E para terminar, e como queira que a cinemática está presente nos dous cursos 
da ESO e no 1º de Bacharelato, esta presencia permite introducir nestes niveis o debate 
sobre os factores físicos que determinan as limitacións de velocidade no tráfico e a 
necesidade obxectiva de respectala pois estos principios físicos están por riba das nosas 
destrezas o volante, é dicir a educación vial debe ser un recurso útil e necesario na aula.

Plan de convivencia

               En colaboración coa comisión de convivencia do instituto o departamento de
Física e Química colaborará coa promoción e lecturas nas aulas dos seguintes materias:

a) Caderno para a formación de mediadores e mediadoras,

b) A igualdade como solución.

c) Non fagas tratos co maltrato.

d) Maltrato entre iguais

e) Boas prácticas da convivencia.

            É un percorrido por problemas actuais e graves, os alumnos dispoñerá do
material  na  aula  e  na  biblioteca  do  centro  e  periodicamente  adicaremos  un temo a
comentar as obras
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Procedemento para incorporar modificacións á programación  .  

              Da análise efectuada nas xuntanzas de departamento das programacións

desenvolvidas ao logo do curso escolar, decidimos, as modificacións das mesmas en

función  dos  resultados  obtidos  cos  nosos  alumnos,  estas  modificacións  serán

introducidas  na  programación  do  vindeiro  curso,  desta  forma  obtemos  unha

programación máis adecuada aos nosos intereses e os intereses dos alumnos.

                 Tamén analizamos os resultados dos libros de texto escollidos e a súa

idoneidade ou non despois de traballar con eles e cos nosos alumnos durante os cursos

que marca a lei. Nas xuntanzas de departamento tamén unificamos criterios de contidos

e procuramos no mesmo nivel facer idénticos exames.

 Reunión das xuntanzas do departamento de Física e Química

             Nun recreo , unha vez o mes,  para facilitar a presencia de todos os membros do
seminario no Instituto.

             Da análise efectuada nas xuntanzas de departamento das programacións
desenvolvidas ao logo do curso escolar, decidiremos, as modificacións das mesmas en
función  dos  resultados  obtidos  cos  nosos  alumnos,  estas  modificacións  serán
introducidas  na  programación  do  vindeiro  curso,  desta  forma  obtemos  unha
programación máis adecuada aos nosos intereses e os intereses dos alumnos

                 Tamén analizamos os resultados dos libros de texto escollidos e a súa
idoneidade ou non, despois de traballar con eles e cos nosos alumnos durante os cursos
que  marca  a  lei.  Nas  xuntanzas  de  departamento  tamén  unificamos  criterios  dos
contidos.

FÍSICA E QUÍMICA DE 2º ESO

1.- Introducióne e contextualización

Á achega á competencia propiamente científica cumprirá engadir as correspondentes ao
resto das competencias clave. É preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica,
baseada  na  concepción  da  ciencia  como  cultura  e  non  só  como  un  conxunto  de
coñecementos que, estruturados en teorías, poidan ter algunha aplicación máis ou menos
útil.  Neste  sentido,  resulta  salientable  a  achega de Física e  Química á  competencia en
conciencia e expresións culturais, por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o
noso modo de entender o mundo e moitos os científicos e as científicas que influíron na
nosa  forma  de  comprender  a  realidade;  consecuentemente,  personaxes  como  Newton,
Lavoisier, Boyle, Marie Curie, Lise Meitner, no plano internacional, ou Antonio Casares
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Rodríguez,  Ramón María  Aller  Ulloa  e  tantos  outros,  na  nosa  comunidade,  deben ser
recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura. A materia
de F e Q debe capacitar ós alumnos/as para extraeren e comunicaren conclusións a partir de
probas  científicas,  formularen  preguntas  que  a  ciencia  poida  respondere  explicaren
cientificamente fenómenos físicos e naturais.

2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das  competencias sociais e

cívicas,  xa que promoven actitudes e  valores  relacionados coa asunción de criterios

éticos fronte a problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso

contorno: conservación de recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia

tamén está  relacionada co traballo  en equipo que caracteriza a  actividade científica.

Non  debemos  esquecer  que  o  emprego  das  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación  e,  consecuentemente,  a  competencia  dixital merece  un  tratamento

específico  no  estudo  desta  materia.  O  alumnado  de  ESO  e  bacharelato  para  o  que  se

desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en consecuencia, está familiarizado

coa  presentación  e  a  transferencia  dixital  de  información.  O  uso  de  aplicacións  virtuais

interactivas  permite  realizar  experiencias  prácticas  que  por  razóns de  infraestrutura  non

serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha

grande cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios

de relevancia, o que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado.

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de

libre  elección,  que  permite afondar  e  ampliar  contidos  relacionados  co  currículo  e

mellorar as  destrezas tecnolóxicas e comunicativas  nos alumnos e nas alumnas,  ten

como obxectivo desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo

como a creatividade na resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas

investigacións,  tarefas  todas  elas  propias  da  actividade  científica,  propician,  nos

contextos adecuados, o desenvolvemento da  competencia de sentido da iniciativa e

espírito emprendedor, sen a que non se entendería o progreso da ciencia.

En  relación  á  competencia  de  aprender a  aprender,  cómpre  indicar  que  se  algo

caracteriza a actividade científica é a curiosidade,  o interese por aprender propio da

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante,

sobre a tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender,  que propician

todas  as  disciplinas,  Física  e  Química  achega  unha  estratexia,  o  método  científico,

nomeadamente relevante no proceso de adquisición de coñecementos.

Para  finalizar  a  análise  xeral  da  participación  da  materia  que  nos  ocupa  no
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desenvolvemento  das  competencias  clave,  haberá  que  referirse  á  competencia  en

comunicación lingüística. Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de

traballos de investigación, selección e interpretación da información, comunicación dos

traballos realizados, etc.) podemos salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das

ciencias (interpretación de gráficas, táboas, etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e,

moi importante, a relacionada co proceso de argumentación, entendido como o proceso

de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles.

3.- Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables

Bloque 1 . A actividade científica

1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns,
utilizando teorías e modelos científicos sinxelos

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

1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica
sinxela na vida cotiá.

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

1.3.2.  Realiza  medicións  prácticas  de  magnitudes  físicas  da  vida  cotiá
empregando o material e os instrumentos apropiados, e expresa os resultados
correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

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

1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa
forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas
de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.

1.5.1.  Selecciona  e  comprende  de  forma guiada  información  relevante  nun
texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a
linguaxe oral e escrita con propiedade.

1.5.2.  Identifica  as  principais  características  ligadas  á  fiabilidade  e  á
obxectividade do fluxo de información existente en internet  e outros medios
dixitais.

1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto
de estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a
selección de información e presentación de conclusións.

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

Bloque 2. A materia
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2.1.1.  Distingue  entre  propiedades  xerais  e  propiedades  características  da
materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias.

2.1.2.  Relaciona  propiedades  dos  materiais  do  contorno  co  uso  que  se  fai
deles.

2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido,
realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade.

2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se
ache.

2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.

2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de
fenómenos cotiáns.

2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus
puntos  de  fusión  e  ebulición,  e  identifícaa  utilizando  as  táboas  de  datos
necesarias.

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

2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a
presión,  o  volume  e  a  temperatura  dun  gas,  utilizando  o  modelo  cinético-
molecular e as leis dos gases.

2.4.1.  Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias
puras  e  mesturas,  e  especifica  neste  último  caso  se  se  trata  de  mesturas
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.

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

2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o
procedemento  seguido  e  o  material  utilizado,  determina  a  concentración  e
exprésaa en gramos/litro.

2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades
características  das  substancias  que  as  compoñen,  describe  o  material  de
laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.

Bloque 3. Os cambios

3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en

función de que haxa ou non formación de novas substancias.

3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos
que se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece que se
trata de cambios químicos.

3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.
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3.2.1.  Identifica  os  reactivos  e  os  produtos  de  reaccións  químicas  sinxelas

interpretando a representación esquemática dunha reacción química.

3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia
natural ou sintética.

3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa
contribución á mellora da calidade de vida das persoas.

3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os
problemas ambientais de importancia global.

Bloque 4. O movemento e as forzas

4.1.1.  En  situacións  da  vida  cotiá,  identifica  as  forzas  que  interveñen  e
relaciónaas cos seus correspondentes efectos na deformación ou na alteración
do estado de movemento dun corpo.

4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as
forzas que produciron eses alongamentos, e describe o material para empregar
e o procedemento para a súa comprobación experimental.

4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na
deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.

4.1.4.  Describe  a  utilidade  do  dinamómetro  para  medir  a  forza  elástica  e
rexistra  os  resultados  en  táboas  e  representacións  gráficas,  expresando  o
resultado experimental en unidades do Sistema Internacional.

4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a
velocidade media dun corpo, interpretando o resultado.

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

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

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

4.4.1.  Interpreta  o  funcionamento  de  máquinas  mecánicas  simples
considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos
sobre o efecto multiplicador da forza producido por estas máquinas.

4.5.1.  Analiza  os  efectos  das  forzas  de  rozamento  e  a  súa  influencia  no
movemento dos seres vivos e os vehículos.

4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous
corpos coas súas masas e a distancia que os separa.

4.6.2.  Distingue  entre  masa  e  peso  calculando  o  valor  da  aceleración  da
gravidade a partir da relación entre esas dúas magnitudes.

4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor
do Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta
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atracción non leva á colisión dos dous corpos.

4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en
chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se
atopan eses obxectos, interpretando os valores obtidos.

4.8.1.  Realiza  un informe,  empregando as  tecnoloxías  da información e  da
comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información
sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.

Bloque 5. Enerxía

5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse,
pero non crearse nin destruírse, utilizando exemplos.

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

5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e
identifica os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás,
explicando as transformacións dunhas formas noutras.

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

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

5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en
situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais
para edificios e no deseño de sistemas de quecemento.

5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións
como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.

5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro

baseado na dilatación dun líquido volátil.

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nos que se
poña  de  manifesto  o  equilibrio  térmico  asociándoo  coa  igualación  de
temperaturas.

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

4.- Concreción dos obxectivos  para o curso.

a)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de disciplina,  estudo e traballo individual  e  en

equipo,  como  condición  necesaria  para unha realización  eficaz  das tarefas da

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

b)  Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información,  para
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adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no

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

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

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

tomar decisións e asumir responsabilidades.

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

lingua castelá, textos e mensaxes complexas.

f) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

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

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega,  e culturas do mundo.

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

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

física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.

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

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

i) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

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

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona

 Concreción dos  contidos por bloques didácticos

Bloque 1 . A actividade científica

B1.1. Método científico: etapas.

B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.

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

B1.4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.
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               B1.5. Traballo no laboratorio.

               B1.6. Procura e tratamento de información.

Bloque 2. A materia

B2.1. Propiedades da materia.

B2.2. Aplicacións dos materiais.

               B2.3. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.

               B2.4. Leis dos gases.

               B2.5. Substancias puras e mesturas.

B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides.

               B2.7. Métodos de separación de mesturas.

Bloque 3. Os cambios

B3.1. Cambios físicos e cambios químicos.

B3.2. Reacción química.

B3.3. A química na sociedade e o ambiente.

Bloque 4. O movemento e as forzas

B4.1. Forzas: efectos.

B4.2. Medida das forzas.

               B4.3. Velocidade media.

               B4.4. Velocidade media.

B4.5. Velocidade instantánea e aceleración.

               B4.6. Máquinas simples.

B4.7. O rozamento e os seus efectos.

B4.8. Forza gravitatoria.

               B4.9. Estrutura do Universo.

B4.10. Velocidade da luz.

Bloque 5. Enerxía

B5.1. Enerxía: unidades.

              B5.2. Tipos de enerxía.
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B5.3. Transformacións da enerxía.

B5.4. Conservación da enerxía.

B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura.

B5.6. Escalas de temperatura.

B5.7. Uso racional da enerxía.

               B5.8. Efectos da enerxía térmica.

               B5.9. Fontes de enerxía.

 B5.10. Aspectos industriais da enerxía.

5.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR  DE APRENDIZAXE AVALIABLE
DO GRAO MÍNIMO DE  CONSECUCIÓN PARA SUPERAR  LA MATERIA.

Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A actividade científica

 f

 h

 B1.1.  Método  científico:
etapas.

 B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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

 FQB1.1.1.  Formula,  de
forma  guiada,  hipóteses
para  explicar  fenómenos
cotiáns, utilizando teorías
e  modelos  científicos
sinxelos.

 CAA

 CCL

 CMCCT

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

 CCL

 CMCCT

 f

 m

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

 B1.2.  Valorar  a
investigación  científica  e
o  seu  impacto  na
industria  e  no
desenvolvemento  da
sociedade.

 FQB1.2.1.  Relaciona  a
investigación  científica
con  algunha  aplicación
tecnolóxica  sinxela  na
vida cotiá.

 CCEC

 CMCCT

 b

 f

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

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

 FQB1.3.1.  Establece
relacións  entre
magnitudes  e  unidades
utilizando,
preferentemente,  o
Sistema Internacional  de
Unidades  para  expresar
os resultados.

 CMCCT

 FQB1.3.2.  Realiza
medicións  prácticas  de
magnitudes  físicas  da
vida cotiá empregando o

 CSIEE

 CMCCT
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Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

material  e  os
instrumentos apropiados,
e  expresa  os  resultados
correctamente  no
Sistema Internacional  de
Unidades.

 f  B1.5.  Traballo  no
laboratorio.

 B1.4.  Recoñecer  os
materiais e os instrumentos
básicos  presentes  no
laboratorio  de  física  e  de
química,  e  coñecer  e
respectar  as  normas  de
seguridade  e  de
eliminación  de  residuos
para  a  protección
ambiental.

 FQB1.4.1.  Recoñece  e
identifica  os  símbolos
máis  frecuentes
utilizados  na  etiquetaxe
de  produtos  químicos  e
instalacións,
interpretando  o  seu
significado.

 CMCCT

 CCL

 FQB1.4.2.  Identifica
material  e  instrumentos
básicos  de  laboratorio  e
coñece  a  súa  forma  de
utilización  para  a
realización  de
experiencias,
respectando  as  normas
de  seguridade  e
identificando  actitudes  e
medidas  de  actuación
preventivas.

 CMCCT

 e

 f

 h

 i

 B1.6.  Procura  e
tratamento  de
información.

 B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías da información
e da comunicación.

 B1.5.  Extraer  de  forma
guiada  a  información
sobre  temas  científicos
de  carácter  divulgativo
que  aparece  en
publicacións e medios de
comunicación.

 FQB1.5.1.  Selecciona  e
comprende  de  forma
guiada  información
relevante  nun  texto  de
divulgación  científica,  e
transmite  as  conclusións
obtidas  utilizando  a
linguaxe  oral  e  escrita
con propiedade.

 CAA

 CCL

 CMCCT

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

 CAA

 CD

 CSC

 b

 e

 f

 g

 h

 i

 B1.1.  Método  científico:
etapas.

 B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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

 B1.5.  Traballo  no
laboratorio.

 B1.6.  Proxecto  de
investigación.

 B1.6.  Desenvolver
pequenos  traballos  de
investigación nos que se
poña  en  práctica  a
aplicación  do  método
científico  e  a  utilización
das TIC.

 FQB1.6.1.  Realiza
pequenos  traballos  de
investigación sobre algún
tema obxecto de estudo,
aplicando  o  método
científico  e  utilizando  as
TIC  para  a  procura  e  a
selección  de  información
e  presentación  de
conclusións.

 CAA

 CCEC

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

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

 CAA

 CSC

 CSIEE

Bloque 2. A materia
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Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 b

 f

 B2.1.  Propiedades  da
materia.

 B2.2.  Aplicacións  dos
materiais.

 B2.1.  Recoñecer  as
propiedades  xerais  e  as
características
específicas da materia, e
relacionalas  coa  súa
natureza  e  as  súas
aplicacións.

 FQB2.1.1. Distingue entre
propiedades  xerais  e
propiedades
características  da
materia,  e  utiliza  estas
últimas  para  a
caracterización  de
substancias.

 CMCCT

 FQB2.1.2.  Relaciona
propiedades  dos
materiais do contorno co
uso que se fai deles.

 CMCCT

 FQB2.1.3.  Describe  a
determinación
experimental do volume e
da  masa  dun  sólido,
realiza  as  medidas
correspondentes  e
calcula a súa densidade.

 CMCCT

 b

 f

 B2.3.  Estados  de
agregación.  Cambios  de
estado.  Modelo  cinético-
molecular.

 B2.2.  Xustificar  as
propiedades dos estados
de agregación da materia
e  os  seus  cambios  de
estado,  a  través  do
modelo  cinético-
molecular.

 FQB2.2.1.  Xustifica  que
unha  substancia  pode
presentarse  en  distintos
estados  de  agregación
dependendo  das
condicións  de  presión  e
temperatura  en  que  se
ache.

 CMCCT

 FQB2.2.2.  Explica  as
propiedades  dos  gases,
os líquidos e os sólidos.

 CMCCT

 FQB2.2.3.  Describe  os
cambios  de  estado  da
materia  e  aplícaos  á
interpretación  de
fenómenos cotiáns.

 CMCCT

 FQB2.2.4.  Deduce  a
partir  das  gráficas  de
quecemento  dunha
substancia  os  seus
puntos  de  fusión  e
ebulición,  e  identifícaa
utilizando  as  táboas  de
datos necesarias.

 CMCCT

 f  B2.4. Leis dos gases.  B2.3.  Establecer  as
relacións  entre  as
variables  das  que
depende  o  estado  dun
gas  a  partir  de
representacións  gráficas
ou táboas  de  resultados
obtidas  en  experiencias
de  laboratorio  ou
simulacións dixitais.

 FQB2.3.1.  Xustifica  o
comportamento  dos
gases  en  situacións
cotiás,  en  relación  co
modelo  cinético-
molecular.

 CMCCT

 FQB2.3.2.  Interpreta
gráficas,  táboas  de
resultados e experiencias
que relacionan a presión,
o volume e a temperatura
dun  gas,  utilizando  o
modelo  cinético-
molecular  e  as  leis  dos

 CAA

 CMCCT

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 25



Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

gases.

 f  B2.5.  Substancias  puras
e mesturas.

 B2.6. Mesturas de especial
interese:  disolucións
acuosas,  aliaxes  e
coloides.

 B2.4. Identificar sistemas
materiais  como
substancias  puras  ou
mesturas,  e  valorar  a
importancia  e  as
aplicacións  de  mesturas
de especial interese.

 FQB2.4.1.  Distingue  e
clasifica  sistemas
materiais  de  uso  cotián
en  substancias  puras  e
mesturas,  e  especifica
neste  último caso se  se
trata  de  mesturas
homoxéneas,
heteroxéneas  ou
coloides.

 CMCCT

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

 CMCCT

 FQB2.4.3.  Realiza
experiencias  sinxelas  de
preparación  de
disolucións,  describe  o
procedemento seguido  e
o  material  utilizado,
determina  a
concentración e exprésaa
en gramos/litro.

 CCL

 CMCCT

 f  B2.7.  Métodos  de
separación de mesturas.

 B2.5. Propor métodos de
separación  dos
compoñentes  dunha
mestura  e  aplicalos  no
laboratorio.

 FQB2.5.1.  Deseña
métodos  de  separación
de mesturas segundo as
propiedades
características  das
substancias  que  as
compoñen,  describe  o
material  de  laboratorio
adecuado e leva a cabo o
proceso.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

Bloque 3. Os cambios

 f

 h

 B3.1.  Cambios  físicos  e
cambios químicos.

 B3.2. Reacción química.

 B3.1.  Distinguir  entre
cambios  físicos  e
químicos  mediante  a
realización  de
experiencias  sinxelas
que poñan de manifesto
se  se  forman  ou  non
novas substancias.

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

 CMCCT

 FQB3.1.2.  Describe  o
procedemento  de
realización  de
experimentos  sinxelos
nos  que  se  poña  de
manifesto a formación de
novas  substancias  e
recoñece que se trata de
cambios químicos.

 CCL

 CMCCT
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Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

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

 CMCCT

 f  B3.2. Reacción química.  B3.2.  Caracterizar  as
reaccións químicas como
cambios  dunhas
substancias noutras.

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

 CMCCT

 f

 m

 B3.3.  A  química  na
sociedade e o ambiente.

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

 FQB3.3.1.  Clasifica
algúns  produtos  de  uso
cotián en función da súa
procedencia  natural  ou
sintética.

 CMCCT

 FQB3.3.2.  Identifica  e
asocia  produtos
procedentes  da  industria
química  coa  súa
contribución á mellora da
calidade  de  vida  das
persoas.

 CMCCT

 CSC

 f

 m

 B3.3.  A  química  na
sociedade e o ambiente.

 B3.4.  Valorar  a
importancia  da  industria
química  na  sociedade  e
a  súa  influencia  no
ambiente.

 FQB3.4.1.  Propón
medidas  e  actitudes,  a
nivel  individual  e
colectivo, para mitigar os
problemas ambientais de
importancia global.

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

Bloque 4. O movemento e as forzas

 f  B4.1. Forzas: efectos.

 B4.2. Medida das forzas.

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

 FQB4.1.1.  En  situacións
da vida cotiá, identifica as
forzas  que  interveñen  e
relaciónaas  cos  seus
correspondentes  efectos
na  deformación  ou  na
alteración  do  estado  de
movemento dun corpo.

 CMCCT

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

 CMCCT

 FQB4.1.3.  Establece  a
relación entre unha forza
e  o  seu  correspondente
efecto na deformación ou
na  alteración  do  estado
de  movemento  dun

 CMCCT
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Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

corpo.

 FQB4.1.4.  Describe  a
utilidade do dinamómetro
para  medir  a  forza
elástica  e  rexistra  os
resultados  en  táboas  e
representacións  gráficas,
expresando  o  resultado
experimental en unidades
do Sistema Internacional.

 CMCCT

 b

 f

 B4.3. Velocidade media.  B4.2.  Establecer  a
velocidade  dun  corpo
como a relación  entre o
espazo  percorrido  e  o
tempo  investido  en
percorrelo.

 FQB4.2.1.  Determina,
experimentalmente  ou  a
través  de  aplicacións
informáticas,  a
velocidade  media  dun
corpo,  interpretando  o
resultado.

 CAA

 CD

 CMCCT

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

 CMCCT

 f  B4.4. Velocidade media.

 B4.5.Velocidade
instantánea  e
aceleración.

 B4.3.  Diferenciar  entre
velocidade  media  e
instantánea  a  partir  de
gráficas  espazo/tempo  e
velocidade/tempo,  e
deducir  o  valor  da
aceleración  utilizando
estas últimas.

 FQB4.3.1.  Deduce  a
velocidade  media  e
instantánea  a  partir  das
representacións  gráficas
do  espazo  e  da
velocidade en función do
tempo.

 CMCCT

 FQB4.3.2. Xustifica se un
movemento  é  acelerado
ou  non  a  partir  das
representacións  gráficas
do  espazo  e  da
velocidade en función do
tempo.

 CMCCT

 f  B4.6. Máquinas simples.  B4.4.  Valorar  a  utilidade
das máquinas simples na
transformación  dun
movemento  noutro
diferente, e a redución da
forza aplicada necesaria.

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

 CMCCT

 f  B4.7.  O  rozamento  e  os
seus efectos.

 B4.5.  Comprender  o
papel  que  xoga  o
rozamento na vida cotiá.

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

 CMCCT

 f  B4.8. Forza gravitatoria.  B4.6.  Considerar  a forza
gravitatoria  como  a
responsable do peso dos
corpos, dos movementos

 FQB4.6.1.  Relaciona
cualitativamente  a  forza
de  gravidade  que  existe
entre  dous  corpos  coas
súas masas e a distancia

 CMCCT
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Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

orbitais  e  dos  niveis  de
agrupación  no  Universo,
e analizar os factores dos
que depende.

que os separa.

 FQB4.6.2. Distingue entre
masa e peso calculando
o valor da aceleración da
gravidade  a  partir  da
relación entre esas dúas
magnitudes.

 CMCCT

 FQB4.6.3. Recoñece que
a  forza  de  gravidade
mantén  os  planetas
xirando arredor do Sol, e
á  Lúa  arredor  do  noso
planeta,  e  xustifica  o
motivo  polo  que  esta
atracción  non  leva  á
colisión dos dous corpos.

 CMCCT

 f  B4.9.  Estrutura  do
Universo.

 B4.10. Velocidade da luz.

 B4.7. Identificar os niveis
de  agrupación  entre
corpos  celestes,  desde
os  cúmulos  de  galaxias
aos sistemas planetarios,
e  analizar  a  orde  de
magnitude das distancias
implicadas.

 FQB4.7.1.  Relaciona
cuantitativamente  a
velocidade  da  luz  co
tempo  que  tarda  en
chegar  á  Terra  desde
obxectos  celestes
afastados e coa distancia
á  que  se  atopan  eses
obxectos,  interpretando
os valores obtidos.

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

 h

 B4.1. Forzas: efectos.

 B4.8. Forza gravitatoria.

 B4.8.  Recoñecer  os
fenómenos  da  natureza
asociados  á  forza
gravitatoria.

 FQB4.8.1.  Realiza  un
informe,  empregando  as
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación, a partir de
observacións  ou  da
procura  guiada  de
información sobre a forza
gravitatoria  e  os
fenómenos  asociados  a
ela.

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

Bloque 5. Enerxía

 f  B5.1. Enerxía: unidades.  B5.1.  Recoñecer  que  a
enerxía  é  a  capacidade
de  producir
transformacións  ou
cambios.

 FQB5.1.1.  Argumenta
que  a  enerxía  pode
transferirse,  almacenarse
ou  disiparse,  pero  non
crearse  nin  destruírse,
utilizando exemplos.

 CMCCT

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

 CMCCT

 f  B5.2. Tipos de enerxía.

 B5.3. Transformacións da
enerxía.

 B5.4.  Conservación  da
enerxía.

 B5.2.  Identificar  os  tipos
de  enerxía  postos  de
manifesto en  fenómenos
cotiáns e en experiencias
sinxelas  realizadas  no
laboratorio.

 FQB5.2.1.  Relaciona  o
concepto de enerxía coa
capacidade  de  producir
cambios,  e  identifica  os
tipos  de  enerxía  que  se
poñen  de  manifesto  en
situacións  cotiás,

 CMCCT
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Física e Química. 2º de ESO

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

explicando  as
transformacións  dunhas
formas noutras.

 f

 h

 B5.5.  Enerxía  térmica.
Calor e temperatura.

 B5.6.  Escalas  de
temperatura.

 B5.7.  Uso  racional  da
enerxía.

 B5.3.  Relacionar  os
conceptos  de  enerxía,
calor  e  temperatura  en
termos da teoría cinético-
molecular,  e describir  os
mecanismos  polos  que
se  transfire  a  enerxía
térmica  en  situacións
cotiás.

 FQB5.3.1.  Explica  o
concepto de temperatura
en  termos  do  modelo
cinético-molecular,  e
diferencia  entre
temperatura,  enerxía  e
calor.

 CMCCT

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

 CMCCT

 FQB5.3.3.  Identifica  os
mecanismos  de
transferencia  de  enerxía
recoñecéndoos  en
situacións  cotiás  e
fenómenos  atmosféricos,
e xustifica a selección de
materiais para edificios e
no  deseño  de  sistemas
de quecemento.

 CAA

 CMCCT

 CSC

 f

 h

 B5.8. Efectos da enerxía
térmica.

 B5.4.  Interpretar  os
efectos  da  enerxía
térmica  sobre  os  corpos
en situacións cotiás e en
experiencias  de
laboratorio.

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

 CMCCT

 FQB5.4.2.  Explica  a
escala  celsius
establecendo  os  puntos
fixos  dun  termómetro
baseado  na  dilatación
dun líquido volátil.

 CMCCT

 FQB5.4.3.  Interpreta
cualitativamente
fenómenos  cotiáns  e
experiencias nos  que se
poña  de  manifesto  o
equilibrio  térmico
asociándoo  coa
igualación  de
temperaturas.

 CMCCT

 f

 h

 m

 B5.9. Fontes de enerxía.

 B5.10. Aspectos industriais
da enerxía.

 B5.5. Valorar o papel  da
enerxía nas nosas vidas,
identificar  as  fontes,
comparar  o seu impacto
ambiental  e recoñecer  a
importancia  do  aforro
enerxético  para  un
desenvolvemento
sustentable.

 FQB5.5.1.  Recoñece,
describe  e  compara  as
fontes  renovables  e  non
renovables  de  enerxía,
analizando  con  sentido
crítico  o  seu  impacto
ambiental.

 CCL

 CMCCT

 CSC
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6.- Programa da materia por Bloques

Bloque 1. A actividade científica

B1.1. Método científico: etapas.

B1.2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación

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

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

   B1.5. Traballo no laboratorio

   B1.6. Procura e tratamento de información.

Bloque 2. A materia

B2.1. Propiedades da materia.

B2.2. Aplicacións dos materiais.

B2.3. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.

B2.4. Leis dos gases.

B2.5. Substancias puras e mesturas.

B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides.

B2.7. Métodos de separación de mesturas.

Bloque 3. Os cambios

B3.1. Cambios físicos e cambios químicos

B3.2. Reacción química.

B3.3. A química na sociedade e o ambiente.

Bloque 4. O movemento e as forzas

B4.1. Forzas: efectos.

B4.2. Medida das forzas.

B4.3. Velocidade media.

B4.4. Velocidade media.

B4.5. Velocidade instantánea e aceleración.

B4.6. Máquinas simples.
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B4.7. O rozamento e os seus efectos.

B4.8. Forza gravitatoria.

B4.9. Estrutura do Universo.

B4.10. Velocidade da luz.

Bloque 5. Enerxía

B5.1. Enerxía: unidades.

B5.2. Tipos de enerxía.

B5.3. Transformacións da enerxía.

B5.4. Conservación da enerxía.

B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura.

B5.6. Escalas de temperatura.

B5.7. Uso racional da enerxía.

B5.8. Efectos da enerxía térmica.

B5.9. Fontes de enerxía.

B5.10. Aspectos industriais da enerxía.

7. Criterios de avaliación por Bloques

Bloque 1. A actividade científica

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

B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da 
sociedade.

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

B1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e de 
química, e coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a 
protección ambiental.

B1.5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicacións e medios de comunicación.

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica a aplicación
do método científico e a utilización das TIC

Bloque 2. A materia

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da materia, e relacionalas
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coa súa natureza e as súas aplicacións.

B2.2. Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os seus cambios de 
estado, a través do modelo cinético-molecular.

B2.3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun gas a partir de 
representacións gráficas ou táboas de resultados obtidas en experiencias de laboratorio ou 
simulacións dixitais.

B2.4. Identificar sistemas materiais como substancias puras ou mesturas, e valorar a 
importancia e as aplicacións de mesturas de especial interese.

B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes dunha mestura e aplicalos no 
laboratorio.

Bloque 3. Os cambios

B3.1. Distinguir entre cambios físicos e químicos mediante a realización de experiencias 
sinxelas que poñan de manifesto se se forman ou non novas substancias.

B3.2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.

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

B3.4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa influencia no ambiente.

Bloque 4. O movemento e as forzas

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

B4.2. Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e o tempo 
investido en percorrelo

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a partir de gráficas espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas

B4.4. Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación dun movemento noutro 
diferente, e a redución da forza aplicada necesaria.

B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida cotiá.

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

B4.7. Identificar os niveis de agrupación entre corpos celestes, desde os cúmulos de galaxias 
aos sistemas planetarios, e analizar a orde de magnitude das distancias implicadas.

B4.8. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados á forza gravitatoria.

Bloque 5. Enerxía

B5.1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou cambios.
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B5.2. Identificar os tipos de enerxía postos de manifesto en fenómenos cotiáns e en 
experiencias sinxelas realizadas no laboratorio.

B5.3. Relacionar os conceptos de enerxía, calor e temperatura en termos da teoría cinético-
molecular, e describir os mecanismos polos que se transfire a enerxía térmica en situacións 
cotiás.

B5.4. Interpretar os efectos da enerxía térmica sobre os corpos en situacións cotiás e en 
experiencias de laboratorio.

B5.5. Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as fontes, comparar o seu impacto 
ambiental e recoñecer a importancia do aforro enerxético para un desenvolvemento 
sustentable.

8.- Bloque

 O final de cada bloque farase un control. Cada dous bloques faremos unha sesión de 
avaliación. Despois das avaliacións faremos unha recuperación.                                       
Como os grupos son numerosos, as sesións de prácticas no laboratorio serán ó final de 
curso cando os profesores da área que imparten en segundo de bacharelato poidan 
axudar o /os profesorers que imparten a materia.                                                                
Clases na aula 98 h , sesions de controis e avaliacións 9h , sesións de laboratorio e  
prácticas virtuais 5h  saídas e excursións 2h. Total 114 h.

9.- Metodoloxía

  Cómpre adestrar sistematicamente os procedementos que conforman a materia. Ma-

lia que a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no cu-

rrículo básico e as estratexias do método científico, o alumnado deberá desenvolver

actitudes conducentes á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da ac-

tualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións consideran. Para

iso necesitamos certo grao de adestramento individual e traballo reflexivo de pro-

cedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a ar-

gumentación en público e a comunicación audiovisual.

- Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que usan con frecuencia procesos de

método científico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramen-

to de habilidades  sociais  básicas  e  o  enriquecemento  persoal  desde a  diversidade,

unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos de carácter transversal,

como o exposto sobre o método científico.

- Por outro lado, cada estudante parte dunhas potencialidades que definen as súas inteli-

xencias predominantes; por iso, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvol-

van desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e alum-
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nas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos que adquiran para o de-

senvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.

-Na área de Física e Química é indispensable a vinculación a contextos reais, así como

xerar  posibilidades  de  aplicación  dos  contidos  adquiridos.  Para  iso,  as  tarefas

competenciais facilitan este aspecto, o que se podería complementar con proxectos de

aplicación dos contidos

10.- Procedementos e instrumentos de avaliación

a) Procedementos

Farase despois de cada bloque unha proba,  e cada dúas probas unha avaliación, haberá

unha recuperción no caso das avaliacións non superadas. En setembro realizarase unha

avaliación final soamente cos contidos mínimos

b) Instrumentos de avaliación

Probas  escritas  :  resolución de problemas e  cuestións,  completar  exercicios,  diseñar
prácticas de laboratorio, traballos de investigación, informes.

Probas orais  : exposición de traballos persoais. Resolución de exercicios.

Probas de laboratorio  traballos de comprobación de teorías e obtención de datos.

11.- Materiais e recursos didácticos incluídos libros de texto.

Para axudar a conseguir estes obxectivos metodolóxicos, empregaranse 

diversas materias curriculares como :

a) Libros de texto  de consulta que deberá ir encamiñado á participación cotiá do 

alumno no proceso educativo.                                                                                             

b) Laboratorio que axudará a facer fincapé no aspecto experimental da materia e que 

servirá para motivar ao alumno.                                                                                          

c) Recursos relacionados coas Tecnoloxías de información e comunicación (internet, 

vídeos, CD-ROM), interesando non só polas posibilidades de obter información, feito 

en si moi interesante, senón tamén polas enormes posibilidades se simulación de 
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fenómenos científicos que ofrece.                                                                                       

d) Manexo da procesador de texto OpenOffice e desenvolvemento das súas 

posibilidades na presentación de resultados numéricos e gráficas asociadas.                    

e) Biblioteca con todos os libros de lectura científica recomendados e coleccións de 

vídeos de Física e Química.

12.- Criterios de avaliación cualificación e promoción do alumnado.

a) Criterios de avaliación e cualificación

As probas escritas : resolución de problemas e cuestións, completar exercicios, diseñar  

prácticas de laboratorio, traballos de investigación e informes puntuarán un 90 %.           

As probas orais  : exposición de traballos persoais, traballos na clase, participación, 

deberes, resolución de exercicios e probas de laboratorio, traballos de comprobación de 

teorías e obtención de datos puntuarán un 10 % .

Faremos dúas probas escritas por evaluación, faremos a media das probas escritas  e 

esta será a nota da avaliación. Na nota de cada avaliación teremos tamén en conta os 

resultados das probas orais cun paso do 10 %.                                                                

Haberá un exame de recuperación despois de cada avaliación e a nota final do curso 

resultará da media aritmética das tres avaliacións

b) Promoción do alumnado

Promocionarase  cun  5  total.  Nos  exames  finais  aprobarase  tamén  con  un  cinco  e

axustarase os contidos mínimos.

13.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos resultados obtidos

O alumnado  debe  ter  grande  habilidade  no  manexo  do  método  científico  e  todo  o

relacionado con el, o que axuda, á súa vez, a ter unha visión sobre o coidado saudable, e

a ser respectuoso e sostible no que se refire ao uso das enerxías.

Farase unha avaliación inicial  na que se comprobará a maneira de:

• Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.

• Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible.

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura.
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• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 

xeográfico, etc.).

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 

comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas.

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, 

porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación 

numérica, etc.

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

   A resolución daranos o punto de inicio do desenvolvemento da área.

14.- Descrición do grupo despois da avaliación inicial

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar,

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como

mínimo debe coñecerse a relativa a:

O número de alumnos e alumnas.

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos cu-

rriculares.

As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de se-

guimento da eficacia de medidas, etc.).

As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.

Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.

Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traba-

llos cooperativos.

Os tipos de recursos que se necesitan  adaptar  con carácter  xeral para obter un logro

óptimo do grupo.

Necesidades individuais

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto,

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais

dos nosos estudantes, a partir dela poderemos:
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• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou persona-

lización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta aquel alum-

nado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diag-

nosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola súa histo-

ria familiar, etc.).

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, situa-

ción de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como

sobre os recursos que se van empregar.

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes es-

tudantes.

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co

titor.

15.- Medidas da atencion á diversidade.

Para dar unha cumprida resposta á diversidade que se atopa nas aulas, teranse en

conta aqueles contidos nos que os alumnos amosan un nivel menos homoxéneo.

           Debemos ter en conta que non todos os alumnos adquiren coa mesma intensidade

e rapidez os contidos tratados, por iso debe asegurarse un nivel mínimo para todos eles e

que  todos  teñan  a  posibilidade  para  recuperar  os  contidos  non  adquiridos  no  seu

momento.  Esta  función  debe  ser  desenvolvida  mediante  actividades  e  material

complementario que xa acompaña os libros de texto dos diferentes cursos e por outras

actividades que debe ir elaborando o departamento ao longo do curso.

             A atención á diversidade está tamén na base de determinado tipo de actividades

como son as de investigación e ampliación para aqueles alumnos que as precisen, de

este  modo,  favorécense as técnicas de traballo autónomo e permiten a cada alumno

aplicar o ritmo e a forma de traballo máis adecuada  ás súas características individuais.

             De entre as diversas formas de atención á diversidade que se contemplan, este

departamento  aplicará  aquelas  que  se  refiren  as  adaptacións  curriculares  non

significativas, e dentro destas, aos aspectos que se refiren á utilización de metodoloxías

diversas,  actividades  de  reforzo  e  actividades  de  amplificación  e  uso  de  material

didáctico complementario.
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a) Metodoloxía diversa: consideramos que son recursos para introducir nas formas de

enfocar  ou  presentas  determinados  contidos  ou  actividades  como  consecuencia  dos

distintos graos de coñecementos previos que se detecten nos alumnos ou simplemente

como prevención de posibles dificultades.

b)  Actividade de reforzo e ampliación: usaranse en casos de alumnos que manifesten

algunha  dificultada  para  traballar  determinados  contidos,  axustando  o  grao  de

complexidade  da  actividade  ás  súas  posibilidades,  isto  implica  unha  dobre

esixencia:determinar que contidos son fundamentais e cales son complementarios. Unha

vez establecidos confeccionarase un número importante de actividades para cada un dos

contidos considerados como  fundamentais con distintos niveis de complexidade.

c) Material didáctico complementario: permite axustar o proceso de ensino-aprendizaxe

ás diferenzas individuais dos alumnos. Con este tipo de materiais perséguese consolidar

os  contidos  que  presentan  un  maior  grao  de  dificultades,  prácticas  habilidades

instrumentais ligadas aos contidos, enriquecer o coñecemento de temas polos que os

alumnos mostran interese e ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o

desenvolvemento dos contidos.

Desta forma atenderemos aos alumnos  alumnos que presenten sobredotación ou que

precisen  reforzos  educativos  e  o  anterior  vale  tamén  para  alumnos  estranxeiros  e

alumnos  con  discapacidade  física  que  normalmente  veñen  coas  axudas  necesarias

subministradas pola propia administración.

16.- Concreción dos elementos traversais que se  traballarán

Comunicación lingüística

Nesta área é necesaria a comprensión profunda para entender todo o que a materia nos

propón.  A  lectura,  a  escritura  e  a  expresión  oral  perfílanse  por  iso  como  eixe

vertebrador. Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por

parte do alumnado e a un coñecemento profundo.

• Captar o sentido das expresións orais.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

• Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor...

• Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros,  nas

diversas situacións comunicativas.

• Utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  buscar  información  e  ler  textos  en
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calquera situación.

• Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás

ou en materias diversas.

Competencia dixital

Ciencia  e  tecnoloxía  únense  da  man  da  competencia  dixital.  O  adestramento  pode

favorecer a adquisición da maioría dos coñecementos que se van estudar na área, así

como  achegar  ferramentas  para  que  o  alumnado  poida  investigar  e  crear  os  seus

traballos de campo utilizando ferramentas dixitais.

• Empregar distintas fontes para a busca de información.

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

• Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de

medios tecnolóxicos.

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións

diversas.

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

• Actualizar  o  uso das  novas  tecnoloxías  para mellorar  o  traballo  e  facilitar  a  vida

diaria.

Conciencia e expresións culturais

Posibilitar, que os alumnos e alumnas traballen tendo en conta aspectos que favorezan

todo o relacionado coa interculturalidade, a expresión artística, a beleza, etc. Desde a

área de Física e Química favorécese o traballo e desenvolvemento desta competencia a

partir do adestramento dos seguintes descritores:

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto

pola estética no ámbito cotián.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

Favorecer que os estudantes sexan cidadáns reflexivos, participativos, críticos e capaces

de  traballar  en  equipo  son  aspectos  que  se  deben  traballar  para  desenvolver

axeitadamente esta  competencia  e  garda  unha estreita  relación coas  habilidades  que

debemos adestrar para axudar á formación de futuros profesionais.

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 40



Os descritores que fundamentalmente adestraremos son os seguintes:

• Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

• Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e

potencialidades.

• Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Adestrar  a  autonomía  persoal  e  o  liderado,  entre  outros  indicadores,  axudará  aos

estudantes a tratar a información de forma que a poidan converter en coñecemento. Esta

competencia fomenta a diverxencia en ideas e pensamentos, en formas de iniciativas tan

diferentes como temas e persoas hai. Será importante adestrar cada un dos seguintes

descritores para ofrecer ao alumnado ferramentas que posibiliten o adestramento desta

competencia na área de Física e Química:

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

• Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobe os intereses persoais.

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

Educación en valores.

O desenvolvemento industrial propicia un consumo masivo e indiscriminado que

ameaza con esgotar os recursos naturais, é urxente e vital realizar, entre todos, unha

reflexión sobre a necesidade de xestionar de maneira eficaz e máis razoable os recursos

que nos brinda o planeta. A educación do consumidor é un programa que se pode tocar

tanto na ESO como no Bacharelato.

                Moitas transformacións sociais son ocasionadas por avances da ciencia e da

tecnoloxía, sen embargo, non todos os avances están exentos de problemas, un dos máis

importantes é a degradación que sofre o medio ambiente, motivada, a maioría das veces,
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por  conflitos  de  intereses  opostos.  A educación ambiental  é  un programa que debe

impregnan a materia ao longo de todos os cursos.

                Moitas veces se ten culpado aos científicos de ser os máximos responsables

do descubrimento  e  a  fabricación  de  armas  e,  polo  tanto,  do  seu uso destrutivo.  A

verdade é que non son máis culpables que outros moitos que con seus actos, as súas

ideas e decisións, contribúen a desencadear os conflitos bélicos. Por elo, se desexamos

unha  sociedade  na  que  prime  o  respecto  e  a  tolerancia  para  todos  as  persoas,

independentemente  do  seu  lugar  de  orixe,  cor,  credo,  etc,  temos  que  actuar  en

consecuencia. A idea da educación para a paz debe ser unha dos vieiros guía  á hora de

elaborar textos para todos os niveis escolares.

                  Como queira que nos últimos anos aumentou a esperanza de vida debido a

diversos  factores  de  tipo  social  e  de  tipo  científico  (  por  exemplo,  os  avances

conseguidos  en  Medicina).  A este  últimos  factor,  a  Química  contribúe  de  maneira

notable  con  dúas  grandes  aportacións:  o  illamento  e  síntese  de  numerosos

medicamentos que alivian  ou evitan multitude de enfermidades e o descubrimento dos

fertilizantes, estes dous avances teñen cabido en todo o temario de Química, facendo

fincapé na de 2º de Bacharelato onde se estudan estes avances polo miúdo nos unidades

de equilibrio (Haber) e de aplicación da química orgánica na educación para a saúde..

              E para terminar, e como queira que a cinemática está presente nos tres cursos

da ESO e no 1º de Bacharelato, esta presencia permite introducir nestes niveis o debate

sobre os factores físicos que determinan as limitacións de velocidade no tráfico e a

necesidade obxectiva de respectala pois estos principios físicos están por riba das nosas

destrezas o volante, é dicir a educación vial debe ser un recurso útil e necesario na aula.

17.-Accións de contribución ao proxecto lector, ao plan tic e ao plan de convivencia

a) Tratamento de fomento da lectura

          Co fin da fomentar o hábito de lectura e mellora na súa práctica en cada curso se

realizarán periodicamente lecturas de textos científicos ou sobre a vida d e científicos ou

da historia da ciencia.

          Empregarase unha media de 15 minutos á semana para esta actividade estas

sesións de lectura realizaranse na propia aula de clase, aínda que tamén se poderá facer

algunha na biblioteca se é factible en canto a tempo e organización da mesma.
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          Os textos elixidos poderán sacarse do propio libro de texto, de libros de historia

da ciencia da propia biblioteca escolar ou de de artigos de interese científico baixados

de internet, procurarase que vaian cambiando os alumnos que lean para que participen

todos nesta actividade.

           O Departamento de F e Q subministrará os textos para cada un dos niveis da

materia e despois da lectura valorarase o éxito ou o fracaso do texto / libro elixido.

           Dende o departamento potenciaremos a participación dos nosos alumnos nos

clubs de lectura do instituto, un para a ESO e outro para Bacharelato.

b) Tratamento do fomento das tics

           Dentro das posibilidades deberase ir introducindo aos alumnos no emprego das

TIC,  en  internet  temos  a  nosa  disposición  un  montón  de  recursos  que  se  poden

perfectamente aproveitar, como por exemplo appels de física que emulan fenómenos

físicos de imposible realización nos laboratorios escolares ou simulacións perfectas.

                  Na rede temos unha ampla gama  de prácticas virtuais de laboratorio onde o

alumno escolle o material e os reactivos que precisan para a realización da práctica.

            É unha boa idea que os alumnos asistan algunha vez á aula de informática para

que exploren algunha web de recursos didácticos e F e Q .

             O departamento irá poñendo na web do centro enlaces ás recursos máis

interesantes para que os nosos alumnos teñan un acceso cómodo aos mesmos.

             O manexo de tratamento de texto de  oppen office será obrigado nos traballos

prácticos do laboratorio en todos  os cursos con maior ou menor amplitude dependendo

do nivel dos alumnos

c) Plan de convivencia

               En colaboración coa comisión de convivencia do instituto  o
departamento de Física e Química colaborará coa promoción e lecturas nas
aulas dos seguintes materias:

a) Caderno para a formación de mediadores e mediadoras,

b) A igualdade como solución.

c) Non fagas tratos co maltrato.

d) Maltrato entre iguais
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e) Boas prácticas da convivencia.

            É un percorrido por problemas actuais e graves, os alumnos dispoñerá

do material na aula e na biblioteca do centro e periodicamente adicaremos un

temo a comentar as obras

18.-  Actividades  complementarias   e  extraescolares  programadas  por  cada

departamento didáctico

Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, 

convén reflexionar sobre estas cuestións:

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

• Cal foi o resultado da realización das actividades?

• Cales delas gustaron máis?

• Que propostas de mellora podemos sinalar?

Actividades complementarias extraescolares

Participación nas actividades de ciencias propostas pola Consellería..

Visita  a actividades do Concello de Vigo

Visita a fábricas de la localidade.

19.-Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino aprendizaxe e a práctica

docente e as competencias asociadas

Bloque 1. A actividade científica

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, 
utilizando teorías e modelos científicos sinxelos.                                                                            
Indicadores de logro : O alumno empezará a formular hipótesis para explicar fenómenos 
cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos, sempre guiado polo profesor.               
CAA, CCL e CMCCT

FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos 
oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas.                                                      
Indicadores de logro : O alumno rexistrará observacións e datos de forma organizada e 
rigorosa, e saberá comunicalos oralmnte e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas.     
CCL e CMCCT
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            FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación 
tenolóxica sinxela na vida cotiá.                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno relacionará a investigación científica con alguna 
aplicación sinxela da vida cotiá.                                                                                          
CCEC e CMCCT

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente,
o Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados.                                                  
Indicadores de logro : O alumno establecera relación entre as magnitudes físicas estudadas e as
unidades do S.I.U.                                                                                                                            
CMCCT

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando 
o material e os instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema 
Internacional de Unidades.                                                                                                               
Indicadores de logro : No laboratorio e co instrumental apropiado o alumno realizará 
medicións de magnitudes físicas da vida cotiá (lonxitudes, superficies, temperatuta, tempo, etc) 
e expresará os resultados cun número correcto de cifras significativas e no S.I.U .                        
CMCCT e CSIEE       

FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe 
de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado.                                             
Indicadores de logro : No laboratorio e baixo o control do profesor o alumno recoñecerá e 
identificará os símbolos utilizados no etiquetado dos productos químicos, as medidas de 
seguridade no laboratorio, coa finalidade de poder desenvolver o traballo experimental con 
seguridade.                                                                                                                                  
CMCCT e CCL

FQB1.4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa 
forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.                                                          
Indicadores de logro : No laboratorio e baixo o control do profesor o alumno identificará 
material e instrumental básico, coñecerá as normas de seguridades indicadas nos cadros e 
manterá  actitudes correctas e medidas de actuación preventiva.                                                    
CMCCT

FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de 
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con
propiedade.  

                                                                                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno recibirá do profesor textos científicos que deberá comprender 
e seleccionar as partes relevantes do mesmo, trasmitirá as conclusións obtidas da lectura do 
texto utilizando a linguaxe oral e as escrita co rigor adecuado a un alumno principiante.              
CAA, CCL e CMCCT

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade 
do fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais.                                          
Indicadores de logro : O alumno recibirá varios textos sinxelos baixados da rede polo profesor 
e procederá a identificar as características do texto relacionadas coa fiabilidade e obxectividade 
do mesmo, é dicir, empezará a manter unha posión crítica.                                                             
CAA, CD e CSC

          FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de 
estudo, aplicando o método científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de 
información e presentación de conclusións.                                                                                     
Indicadores de logro : O alumno realiará pequenos traballos experimentais de investigación, 
aplicando o método científico e utilizando as TIC par a procura, selección de información e 
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presentación de resultados e conclusións.                                                                                        
CAA, CCEC, CCL, CD, CMCCT e CSIEE

FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.      
Indicadores de logro : O alumno participará activamente tanto nos traballos escolares 
desenvolvidos de forma individual como en pequeño grupo e valorará os logros acadados, 
xestinará os proxectos, respetará as opinión contrarias e analizará as conclusións.                        
CAA,CSC e CSIEE

Bloque 2. A materia

  FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia, e
utiliza estas últimas para a caracterización de substancias.                                                              
Indicadores de logro : O alumno saberá distinguir as propiedades xerais das propiedades 
características da materia, utilizando estas últimas para a caracterización das substancias.            
CMCCT

FQB2.1.2. Relaciona propiedades dos materiais do contorno co uso que se fai deles.       
Indicadores de logro : O alumno relacionará as propiedades dos materiais do contorno co uso 
que se fai deles.                                                                                                                                 
CMCCT

       FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido, 
realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade.                                                        
Indicadores de logro : No laboratorio, o alumno realizará a determinación experimental da 
densidade dun sólido, medindo nunha probeta con auga o volumen do sólido e determinando a 
súa masa cunha balanza electrónica, expresenado o resultado cun número correcto de cifras 
significativas, indica tamén as características dos instrumentos de lectura, cal é o máximo 
volume da probeta e que aprecia e o mesmo da balanza electrónica utilizada.                                
CMCCT

FQB2.2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de 
agregación dependendo das condicións de presión e temperatura en que se ache.                          
Indicadores de logro : Unha vez explicados os puntos fixos dunha substancia, o alumno saberá 
explicar a fase ou estado na que se atopa dita substancia a calquera temperatura mantendo a 
presión constante.                                                                                                                             
CMCCT

FQB2.2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.                            
Indicadores de logro : O alumno utiliazando a teoría cinética dos gases saberá explicar as 
propiedades dos sólidos, líquidos e gases.                                                                                     
CMCCT

FQB2.2.3. Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de 
fenómenos cotiáns.                                                                                                                         
Indicadores de logro : O alumno describirá os cambios de estado da materia e os aplicará á 
interpretación de fenómenos da vida cotiá, por exemplo entenderá a diferencia entre ebullición
e vaporización.                                                                                                                               
CMCCT

FQB2.2.4. Deduce a partir das gráficas de quecemento dunha substancia os seus 
puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias.                    
Indicadores de logro : O alumno realizará curvas de quecemento e enfriamento da auga da 
que coñece os seus puntos fixos a 1 atm de presión, e indicará a fase ou fases que presenta a 
auga en cada tramo, detectará na gráfica a tfusión e  tebulición e comprenderá o carácter simétrico 
das dúas curvas.                                                                                                                             
CMCCT

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 46



FQB2.3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co 
modelo cinético-molecular.                                                                                                              
Indicadores de logro : O alumno xustificará o comportamento dos gases en situación cotiás 
partindo do modelo da teoría cinético molecular dos gases, analizando a T , a P, o volumen do 
gas que coincide co do recipiente onde está, a cantidade de gas que temos.                                 
CMCCT

FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a 
presión, o volume e a temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis 
dos gases.                                                                                                                                       
Indicadores de logro : O alumno despois de analizar táboas de resultados de experiencias que
relacionan a P, o V e a T (absoluta dun gas) e cantidade de gas que temos (moles) debe 
interpretar as gráficas asociadas cando mantendo a cantidade de gas constante, a) variamos a T
b) varimos a P e c) variamos o V utilizando par o seu análise o modelo cinético-molecular dos 
gases.                                                                                                                                              
CMCCT e CAA

FQB2.4.1. Distingue e clasifica sistemas materiais de uso cotián en substancias puras e 
mesturas, e especifica neste último caso se se trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou 
coloides.                                                                                                                                       
Indicadores de logro : O alumno saberá distinguir e clasificar sistemas materiais de uso cotián 
en substancias puras e mesturas e especificará neste último caso se se trata de mesturas 
homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.                                                                                           
CMCCT

FQB2.4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas 
homoxéneas de especial interese.                                                                                                  
Indicadores de logro : O alumno nunha disolución acuosa binaria saberá indicar o soluto, o 
disolvente e a disolución e con estes datos recibirá información sobre que s eentende pola 
concentarción dunha disolución.                                                                                                    
CMCCT

FQB2.4.3.  Realiza  experiencias  sinxelas  de preparación  de disolucións,  describe  o
procedemento  seguido  e  o  material  utilizado,  determina  a  concentración  e  exprésaa  en
gramos/litro.
Indicadores de logro : O alumno no laboratorio realizará preparación de disolución binarias
sinxelas, con auga como disolvente ou con outro disolvente no acuoso por exemplo etanosl,
describirá  o  procedemento  seguido  e  indicará  o  material  utilizado  dependendo  de  se  a
preparación é exacta ou aproximada, calculará a súa concentración en g de soluto / litro de
disolución  e  gardará  a  disolución  preparada  nun  frasco  limpo e  enxoito  onde  escribirá  a
etiqueta de forma correcta indicando a disolución, a súa concentración, a data de preparación e
nome  do  laborante.
CCL e CMCCT

   

                  FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades
características das substancias que as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e
leva a cabo o proceso.

Indicadores de logro : O alumno deseñará métodos de separación de mesturas atendendo as
características  das  substancias  que  as  compoñen,  describindo  o  material  a  utilizar.
CAA, CMCCTe CSIEE

Bloque 3. Os cambios

FQB3.1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en 
función de que haxa ou non formación de novas substancias.                                                         
Indicadores de logro : O alumno dado unha sucesión de feitos que acontecen na vida cotíá 
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sabera distinguir entre un cambio físico e un cambio químico fixándose que neste último 
aparecen novas substancias mentres que no cambio físico como moito cambia a fase.                  
CMCCT

FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que 
se poña de manifesto a formación de novas substancias e recoñece que se trata de cambios 
químicos.                                                                                                                                        
Indicadores de logro : No laboratorio o alumno realizará experimentos sinxelos, en pequno 
grupo, onde se poñerán de manifestó a formación de novas substancias a cal confirmará que 
estamos diante dun cambio químico ou reacción química (desprendemento de CO2(g) no 
ataque de mármore con HCl(aq), a descomposición da auga osixenada, a formación dun 
precipitado de PbI2(s) amárelo, etc)                                                                                               
CCL e CMCCT

              FQB3.1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.                                 
Indicadores de logro : No laboratorio o alumno levará a cabo reaccións complementarias as do
parágrafo anterior como pode s er por exemplo a reacción de combustión do Mg(s) ou ben a 
rección do mesmo Mg(s) con HCl(aq) para obter H2(g) puidende este gas ser recollido sobre 
auga realizando a conseguinte montaxe.                                                                                          
CMCCT

FQB3.2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas 
interpretando a representación esquemática dunha reacción química.                                             
Indicadores de logro : O alumno recibirá do profesor unha colección de raccións sinxelas dos 
tipos máis frecuentes e indicara ós alumnos a) que a exusten b) que identifiquen os R e os P e c) 
que interpreten o que está ocorrendo utilizando a teoría cinética dos gases. É dicir, choque que 
implican ruptura de enlaces e aparición de enlaces novos.                                                              
CMCCT

 FQB3.3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia 
natural ou sintética.                                                                                                                           
Indicadores de logro : O alumno saberá clasificar productos de uso cotián en función da súa 
procedencia natural ou sintética por exeplo o sal común e a aspirina.                                           
CMCCT

             FQB3.3.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contri 
bución á mellora da calidade de vida das persoas.                                                                       
Indicadores de logro : O alumno identificará productos industrias químicos que contribuíron 
decisivamente á mellora da calidade de vida das persoas como por exemplo a aparición de 
nitratos sintéticos que practicamante garantizaban as colleitas, a aperición dos polímeros nas 
roupas, etc.                                                                                                                                        
CMCCT e CSC

            FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os 
problemas ambientais de importancia global.                                                                                
Indicadores de logro : O alumno, en pequeño grupo, propondrá medidas e actitudes que 
contribúan a mitigar os problemas ambientais de importancia global. Un bo exemplo sería a 
recollida de papel usado, a reciclaxe do vidro, a utilización de bolsas recicladas para a compra 
e un longo etc que faría uha vida máis verdadeira.                                                                        
CMCCT, CSC e CSIEE

Bloque 4. O movemento e as forzas

           FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas 
cos seus correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento 
dun corpo.                                                                                                                                      
Indicadores de logro : O alumno en situación sinxelas da vida cotiá saerá identificas as forzas
que interveñen no suceso e os efectos que estas forzas producen sobre o obxeto como pode ser
unha deformación ou simplemente un desprazamento.                                                                 
CMCCT

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 48



FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas 
que produciron eses alongamentos, e describe o material para empregar e o procedemento para
a súa comprobación experimental.                                                                                                 
Indicadores de logro : No laboratorio o alumno xustificará experimentalmente a ecuación de 
Hooke, determinado para un resorte os estiramentos que experimenta cando no seu extremo 
colocamos masas. O alumno recollera os datos de masas fronte á estiramento e comprobará 
que presntan unha relación lineal, pasando de masa a peso que a forza coa que estamos 
estirando o resorte e representando este peso / Δl obtemos unha recta e da pendente da recta 
calculamos a K do resorte, esta representación gráfica a realizaremos en papel milimetrado e 
utilizando o programa Excell.                                                                                                        
CMCCT

               FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu correspondente efecto na de  
formación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.                                                    
Indicadores de logro : O alumno establecerá a relación entre a forza que actúa sobre un corpo e
a seu correspondente aumento de velocidade nun tempo que será inversamnte proporcional á 
masa que presente dito corpo, é dicir, de forma intuitiva entenderá a ecuación fundamental da 
dinámica.                                                                                                                                         
CMCCT

               FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica, 
expresando o resultado experimental en unidades do Sistema Internacional.                                  
Indicadores de logro : O alumno aprenderá o manexo de distintos dinamómetros, entenderá 
que é unha simple aplicación da lei de Hooke, e medirá as Felásticas coas que o dinamómetro se 
opón as forzas denominadas pesos que colgamos do mesmo; o alumno comprobará que as 
forzas elésticas no dinamómetro veñen indicadas en unidades do S.I.U. é dicir en N.                    
CMCCT

FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a 
velocidade media dun corpo, interpretando o resultado.                                                                  
Indicadores de logro : O alumno, utilizando unha aplicación informática, determinará a 
velocidade media dun corpo e interpretará o resultado, tamén pode facer o mesmo no 
laboratorio medindo o espazo total percorrido polo corpo e o tempo tardado, expresando o 
resultado no S.I.U. e en Km / h como unidade práctica.                                                                  
CAA, CD e CMCCT

             FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de 
velocidade media.                                                                                                                             
Indicadores de logro : O alumno resolverá proglemas sinxelos utilizando o concepto de 
velocidade media.                                                                                                                             
CMCCT

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións 
gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo.                                                                
Indicadores de logro : O alumno partindo das representacións gráficas de x / t e de v / t 
deducirá a velocidade media e instantánea do móvil ó que correponden ditas táboas de valores.  
CMCCT

            FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir das representacións 
gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo.                                                                
Indicadores de logro : O alumno partindo das representacións gráficas de x / t e de v / t 
determinará se o movemento rectilíneo o que correspondes os datos destas táboas é acelerado ou
non.     CMCCT

            FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas simples considerando a 
forza e a distancia ao eixe de xiro, e realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da 
forza producido por estas máquinas.                                                                                                
Indicadores de logro : Interpretará o funcionamento das máquinas mecáncas simples e 
realizará cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza producida por estas máquinas e 
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como facilitan o traballo realizado.                                                                                                  
CMCCT

FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento 
dos seres vivos e os vehículos.                                                                                                         
Indicadores de logro : O alumno decatarase da presencia das forzas de rozamanto na vida 
cotiá, da súa dependencia co peso e cos materiais postos en contacto, e analizará a influencia 
que ten o rozamento no movemento, tamén entenderá que moitas veces en Física traballamos 
nunha situación ideal é dicir non consideramos o rozamento.                                                         
CMCCT

             FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous cpos 
coas súas masas e a distancia que os separa.                                                                                    
Indicadores de logro : O alumno manexará cuali e cuantitativamante a lei de gravitación 
universal e será quen de determinar a g nun punto da superficie da terra, subministrándole os 
valores e G, MT e RT.                                                                                                                        
CMCCT

              FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade 
a partir da relación entre esas dúas magnitudes.                                                                               
Indicadores de logro : Dada a masa dun corpo en Kg o alumno será capaz de determinar o seu 
peso en N e comprobará que o peso é a forza coa que terra atrae ós corpos que é idéntica á forza
coa que o corpo atrae a terra 8terceira lei da dinámica), entenderá que non se aprecia esta última
forza debida a gran masa que ten a terra.                                                                                        
CMCCT

              FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os planetas xirando arredor do 
Sol, e á Lúa arredor do noso planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos.                                                                                                                  
Indicadores de logro : O alumno debe recoñecer que a forza da gravidade mantén a todos os 
planetas xirando arredor do sol, e tamén xustifica que a lúa estea xirando arredor da terra, e 
xustificará como todos estes movementos simultáneos nos conducen á colisión entre eles. 
CMCCT

FQB4.7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en 
chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan eses obxectos, 
interpretando os valores obtidos.                                                                                                      
Indicadores de logro : Partindo de que a cvelocidade da luz é unha velocidade límite e que ten 
un valor de c = 300.000 Km / s determina o tempo que tarda a luz do sol en chegar a terra 
coñecida a distancia promedio entre a terra e o sol. Indica que significa velocidade límite e 
distancia promedio, recordando de que a terra xira arraedor do sol nunha órbita elíptica.              
CMCCT

FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da 
comunicación, a partir de observacións ou da procura guiada de información sobre a forza 
gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.                                                                                    
Indicadores de logro : A partir de datos fiables obtidos na rede realiza un informe, empregando
as TIC, sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela como por exemplo as mareas.  
CMCCT, CCL, CD e CSIEE

Bloque 5. Enerxía

FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, almacenarse ou disiparse, pero 
non crearse nin destruírse, utilizando exemplos.                                                                           
Indicadores de logro : O alumno, coñecido o principio de conservación da enerxía, debe 
argumentar oralmente e por escrito, como a E pode trasferirse, almacenarse ou perderse pero 
non crearse nin destruirse, poñendo exemplos acaidos.                                                              
CMCCT
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FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e exprésaa na unidade 
correspondente do Sistema Internacional                                                                                      
Indicadores de logro : O alumno recoñecerá e definirá o que entende por E e indicará a súa 
unidade no S.I.U.                                                                                                                           
CMCCT

FQB5.2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios, e 
identifica os tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando as 
transformacións dunhas formas noutras.                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno relacionará o concepto de E coa capacidade que teñen os 
corpos para producir cambios (traballos), e identificará os tipos de enerxía que aparecen na vida 
cotiá (enenrxía eléctrica, mecánica, química, etc) e explicará as transformacións dunhas formas 
de enerxía en outras e como neste proceso sempre se perde E.                                                     
CMCCT

FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, 
e diferencia entre temperatura, enerxía e calor.                                                                          
Indicadores de logro : O alumno utilizando o modelo cinético-molecular asociará a T como 
unha medida dos movementos dos constituíntes dun corpo e diferenciará a T da calor 
intercambiada e da E posta en xogo.                                                                                                
CMCCT

              FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as 
escalas celsius e kelvin.                                                                                                                 
Indicadores de logro : O alumno entenderá que o S.I.U. escolla a escala Kelvin o absoluto 
como magnitude fundamental por ser centígrada e positiva.O alumno coñecerá as escalas 
Celsius e Farenhait e saberá pasar dunhas escalas a outras. Entenderá que significa o 0 K e o 
asociará a quietude absoluta e polo gtanto ausenciad de movemento, repouso.                              
CMCCT

             FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en 
situacións cotiás e fenómenos atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios e 
no deseño de sistemas de quecemento.                                                                                             
Indicadores de logro : O alumno coñecerá os mecanismos de transferencia de enerxía e os 
recoñecerá em situación cotiás e en fenómenos atmosféricos e como estes mecanismos 
condicióna e xustifican a selección de material na costrucción e no deseño de sistemas de 
illamento e calefacción.                                                                                                                    
CMCCT, CM, CCT, CAA e CSC

              FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións 
como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas, etc.                                       
Indicadores de logro : O alumno saberá explicar o fenómeno da dilatación a partir dalgunha 
das súas aplicación  como por exemplo a dilatación da columna de Hg(l) nos termómetros, a 
separación entre os raís do tren, as xuntas de dilatación dos edificios,etc.                                     
CMCCT

FQB5.4.2. Explica a escala celsius establecendo os puntos fixos dun termómetro 
basado na dilatación dun líquido volátil.                                                                                       
Indicadores de logro : O alumno entenderá as ventaxas da escala Celsius, elixindo os puntos 
fixos da auga e asignándole os valores 0 e 100 consegue que o valor do grao Celsius sexa a 
centesima parte de distancia entre os puntos fixos, para facer este termómetro colléremos agua
tinguida cun colorante nun tubo de vidro de diámetro interior pequeño e marcamos o 0ºC para 
a tfusión e o 100ºC e dividimos a distancia entre estas dúas marcas en 100, desta forma 
definimos a escala Celsiós que é centígrada pero ten o inconvinte de que presenta temparuras 
negativas, estando n o mínimo da escala o valor – 273,16ºC                                                        
CMCCT

             FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias nos que se 
poña de manifesto o equilibrio térmico asociándoo coa igualación de temperaturas.                     
Indicadores de logro : O alumno interpretará cualitativamente fenómenos cotiáns e 
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experiencias nas que se poña de manifestó que nos cambios de fase a temperatura permanece 
constante, pode probarcoa auga que ten  o 0ºC  a tfusión que tamén é a tsolidificación , e que a 100ºC 
temos o equilibrio Liquido  Gas e mentres dure este equilibrio no caso da auga a temperatura 
permanece constante e igual a 100 ºC.                                                                                             
CMCCT

FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de 
enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental.                                                   
Indicadores de logro : O alumno recoñecera, describirá e comparará as fontes de enerxía 
renovables e non renovables, e analizará con sentido crítico todas as fontes indicando os pros e 
os contra e o seu imoparto ambiental.                                                                                              
CMCCT, CCL e CSC

Niveis de adquisición dos indicadores de logro na matería F e Q 2º da ESO

Cada un dos indicadores de logro será cualificada con un dos seguintes niveis:

A ou 1)  En vías de adquisición < 5      A(-) : 0-2,5    A(+) : >2,5 e  <5

B ou 2)  Adquirido 5 – 6

C ou 3)  Avanzado  7 -  8

Dou 4)   Excelente  > 8

20.- Mecanismos de revisión, avaliación  e modificación da  propia programación 

didácticas en relación  cos resultados académicos e procesos de mellora

a) Procedemento para incorporar modificacións a programación.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoavaliación  da

realización  e  o desenvolvemento de  programacións  didácticas.  Para  iso,  ao finalizar

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente

avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para

a propia unidade.

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder

recoller as melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:

aspectos para avaliar
para

destacar...
para mellorar...

propostas  de

mellora persoal
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Temporalización das unidades didácticas

Desenvolvemento dos obxectivos 

didácticos

Manexo dos contidos da unidade

Actividades

e desempeños competenciais

Realización de tarefas

Estratexias metodolóxicas seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios 

de avaliación

Uso de diversas ferramentas de avaliación

Atención á diversidade

FÍSICA E QUÍMICA DE 3º DA ESO

1.- Introdución e contextualización

A materia de Física e Química debe capacitar os alumnos e as alumnas para extraeren e
comunicaren conclusións a partir de probas científicas, formularen preguntas que a ciencia
poida responder e explicaren cientificamente fenómenos físicos e naturais.

Á achega á competencia propiamente científica cumprirá engadir as correspondentes ao
resto das competencias clave. É preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica,
baseada  na  concepción  da  ciencia  como  cultura  e  non  só  como  un  conxunto  de
coñecementos que, estruturados en teorías, poidan ter algunha aplicación máis ou menos
útil.  Neste  sentido,  resulta  salientable  a  achega de Física e  Química á  competencia en
conciencia e expresións culturais, por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o
noso modo de entender o mundo e moitos os científicos e as científicas que influíron na
nosa  forma  de  comprender  a  realidade;  consecuentemente,  personaxes  como  Newton,
Lavoisier, Boyle, Marie Curie, Lise Meitner, no plano internacional, ou Antonio Casares
Rodríguez,  Ramón María  Aller  Ulloa  e  tantos  outros,  na  nosa  comunidade,  deben ser
recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura.
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2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das  competencias sociais e

cívicas,  xa que promoven actitudes e  valores  relacionados coa asunción de criterios

éticos fronte a problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso

contorno: conservación de recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia

tamén está  relacionada co traballo  en equipo que caracteriza a  actividade científica.

Non  debemos  esquecer  que  o  emprego  das  tecnoloxías  da  información  e  da

comunicación  e,  consecuentemente,  a  competencia  dixital merece  un  tratamento

específico  no  estudo  desta  materia.  O  alumnado  de  ESO  e  bacharelato  para  o  que  se

desenvolveu o presente currículo básico é nativo dixital e, en consecuencia, está familiarizado

coa  presentación  e  a  transferencia  dixital  de  información.  O  uso  de  aplicacións  virtuais

interactivas  permite  realizar  experiencias  prácticas  que  por  razóns de  infraestrutura  non

serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha

grande cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios

de relevancia, o que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado.

 A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de

libre  elección,  que  permite afondar  e  ampliar  contidos  relacionados  co  currículo  e

mellorar as  destrezas tecnolóxicas e comunicativas  nos alumnos e nas alumnas,  ten

como obxectivo desenvolver a aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo

como a creatividade na resolución de problemas ou o deseño de experiencias e pequenas

investigacións,  tarefas  todas  elas  propias  da  actividade  científica,  propician,  nos

contextos adecuados, o desenvolvemento da  competencia de sentido da iniciativa e

espírito emprendedor, sen a que non se entendería o progreso da ciencia.

En  relación  á  competencia  de  aprender a  aprender,  cómpre  indicar  que  se  algo

caracteriza a actividade científica é a curiosidade,  o interese por aprender propio da

ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante,

sobre a tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender,  que propician

todas  as  disciplinas,  Física  e  Química  achega  unha  estratexia,  o  método  científico,

nomeadamente relevante no proceso de adquisición de coñecementos.

Para  finalizar  a  análise  xeral  da  participación  da  materia  que  nos  ocupa  no

desenvolvemento  das  competencias  clave,  haberá  que  referirse  á  competencia  en

comunicación lingüística. Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de

traballos de investigación, selección e interpretación da información, comunicación dos

traballos realizados, etc.) podemos salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das

ciencias (interpretación de gráficas, táboas, etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e,
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moi importante, a relacionada co proceso de argumentación, entendido como o proceso

de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles.

3.- Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables

FQB1.1.1.Formula  hipóteses  para  explicar  fenómenos  cotiáns  utilizando  teorías  e
modelos científicos.

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

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida
cotiá.

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente
o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados
correctamente

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

FQB1.4.1.  Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  e  coñece  a  súa
forma  de  utilización  para  a  realización  de  experiencias,  respectando  as  normas  de
seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.

FQB1.5.1.  Selecciona,  comprende  e  interpreta  información  salientable  nun  texto  de
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas.

FQB1.5.1.  Selecciona,  comprende  e  interpreta  información  salientable  nun  texto  de
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e
escrita con propiedade

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

FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de
estudo aplicando o método científico, e utilizando as TIC para a procura e a selección de
información e presentación de conclusións.

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

FQB2.1.1.  Representa  o  átomo,  a  partir  do  número  atómico  e  o  número  másico,
utilizando o modelo planetario.

FQB2.1.2.  Describe  as  características  das  partículas  subatómicas  básicas  e  a  súa
localización no átomo.

FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o número másico, determinando o
número de cada tipo de partículas subatómicas básicas.

FQB2.2.1.  Explica  en  que  consiste  un  isótopo  e  comenta  aplicacións  dos  isótopos
radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión.
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FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa
periódica.

FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa
súa  posición  na  táboa  periódica  e  coa  súa  tendencia  a  formar  ións,  tomando como
referencia o gas nobre máis próximo

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente,
utilizando a notación adecuada para a súa representación.

FQB2.4.2.  Explica  como  algúns  átomos  tenden  a  agruparse  para  formar  moléculas
interpretando  este  feito  en  substancias  de  uso  frecuente,  e  calcula  as  súas  masas
moleculares.

FQB2.5.1.  Recoñece  os  átomos  e  as  moléculas  que  compoñen  substancias  de  uso
frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química.

FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou
composto químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información
bibliográfica e dixital.

FQB2.6.1.  Utiliza  a  linguaxe  química  para  nomear  e  formular  compostos  binarios
seguindo as normas IUPAC.

FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir  da teoría atómico-
molecular e a teoría de colisións .

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións
químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación
da masa

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de
conservación da masa en reaccións químicas sinxelas.

FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar
o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de formación dos produtos dunha
reacción química, e xustifica este efecto en termos da teoría de colisións

FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente na
velocidade da reacción.

FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os
óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos
problemas ambientais de ámbito global.

FQB3.4.2.  Defende  razoadamente  a  influencia  que  o  desenvolvemento  da  industria
química  tivo  no  progreso  da  sociedade,  a  partir  de  fontes  científicas  de  distinta
procedencia.

FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e
asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.

FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa
súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas
gravitatoria e eléctrica FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se
poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática.
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FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do
magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.

FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo
magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo.

FQB4.4.1.  Comproba  e  establece  a  relación  entre  o  paso  de  corrente  eléctrica  e  o
magnetismo, construíndo un electroimán.

FQB4.4.2.  Reproduce  os  experimentos  de  Oersted  e  de  Faraday  no  laboratorio  ou
mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas
manifestacións dun mesmo fenómeno.

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou busca
guiada de información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos
asociados a elas.

FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir  da
distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais.

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

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

FQB5.3.1.  Explica  a  corrente  eléctrica  como  cargas  en  movemento  a  través  dun
condutor.

FQB5.3.2.  Comprende  o  significado  das  magnitudes  eléctricas  de  intensidade  de
corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si empregando a lei de
Ohm.

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

FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se
transforma en movemento,  luz,  son,  calor,  etc.,  mediante  exemplos  da vida cotiá,  e
identifica os seus elementos principais.

FQB5.4.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus
elementos,  deducindo  de  forma  experimental  as  consecuencias  da  conexión  de
xeradores e receptores en serie ou en paralelo.

FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes
involucradas a partir  das outras dúas, e expresa o resultado en unidades do Sistema
Internacional

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

FQB5.5.1.  Asocia  os  elementos  principais  que  forman  a  instalación  eléctrica  típica
dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico.
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FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas
etiquetas de dispositivos eléctricos.

FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico
(condutores,  xeradores,  receptores  e  elementos  de  control)  e  describe  a  súa
correspondente función.

FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as súas aplicacións
prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos
dispositivos.

FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en
enerxía  eléctrica  nas  centrais  eléctricas,  así  como  os  métodos  de  transporte  e
almacenaxe desta.

4.- Concreción dos obxectivos  para o curso.

a)  Desenvolver  e  consolidar  hábitos  de disciplina,  estudo e traballo  individual  e  en

equipo,  como  condición  necesaria  para  unha  realización  eficaz  das  tarefas  da

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.  

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

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

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

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

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

diversos campos do coñecemento e da experiencia.

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

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

tomar decisións e asumir responsabilidades.

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

lingua castelá, textos e mensaxes complexas.

f) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

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

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas.
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h) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar

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

física  e  a  práctica  do  deporte  para  favorecer  o  desenvolvemento  persoal  e  social.

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

Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado

dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

i) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental

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

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona

Concreción dos contidos por bloques didácticos

       Bloque 1. A actividade científica

       1.  O método científico: as súas etapas.

  2.  Medida de magnitudes.

-  Sistema Internacional de Unidades.

-  Notación científica.

  3.  Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación.

  4.  O traballo no laboratorio.

  5.  Proxecto de Investigación.

  

  Bloque 2. A materia

       1.  Estrutura atómica. Isótopos.

-  Modelos atómicos.

  2.  O sistema periódico dos elementos

  3.  Unións entre átomos: moléculas e cristais.

  4.  Masas atómicas e moleculares.

  5.  Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas.

  6.  Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas da      

IUPAC.

   

  Bloque 3. Os cambios
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       1.  A reacción química.

  2.  Cálculos estequiométricos sinxelos.

  3.  Lei de conservación da masa.

  4.  Aspectos cinéticos e termodinámicos

  5.  A química na sociedade e no ambiente.

      Bloque 4. O movemento e as forzas.

1. O movemnto. Os sistemas de referencia.

2. Magnitudes do movemento. Velocidade.

3. M.R.U.

4. A aceleración.

5. A forzas e as súas consecuencias. Composicións de forzas

6. As leis de Newton. Estudo alguna forzas.

7. As máquinas simples.

       8.  Carga  electrica e carga magnetica.

  9.  Electroiman

  10.  Forzas  da natureza

  11.  Imans

  12.  Forzas magnéticas.

       Bloque 5. Enerxía

       1.  Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm.

  2.  Dispositivos electrónicos de uso frecuente.

  3.  Aspectos industriais da enerxía.

  4.  Fontes de enerxía.

  5.  Uso racional da enerxía.
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5.- CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR  DE APRENDIZAXE AVALIABLE
DO GRAO MÍNIMO DE  CONSECUCIÓN PARA SUPERAR  LA MATERIA.

Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A actividade científica

 c

 e

 B1.1.  Método
científico: etapas.

 B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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

 FQB1.1.1.  Formula
hipóteses para explicar
fenómenos  cotiáns
utilizando  teorías  e
modelos científicos.

 CAA

 CMCCT

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

 CCL

 CMCCT

 c

 h

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

 B1.2.  Valorar  a
investigación
científica  e  o  seu
impacto na industria e
no  desenvolvemento
da sociedade.

 FQB1.2.1. Relaciona a
investigación
científica  coas
aplicacións
tecnolóxicas  na  vida
cotiá.

 CAA

 CCEC

 CMCCT

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

 B1.5. Erros.

 B1.6.  Traballo  no
laboratorio.

 B1.3.  Aplicar  os
procedementos
científicos  para
determinar
magnitudes e expresar
os  resultados  co  erro
correspondente.

 FQB1.3.1.  Establece
relacións  entre
magnitudes  e
unidades,  utilizando
preferentemente  o
Sistema  Internacional
de  Unidades  e  a
notación  científica
para  expresar  os
resultados
correctamente.

 CMCCT

 FQB1.3.2.  Realiza
medicións prácticas de
magnitudes  físicas  da
vida cotiá empregando
o  material  e
instrumentos
apropiados,  e  expresa

 CAA

 CMCCT
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

os  resultados
correctamente  no
Sistema  Internacional
de Unidades.

 C  B1.6.  Traballo  no
laboratorio.

 B1.4.  Recoñecer  os
materiais  e
instrumentos  básicos
presentes  no
laboratorio de física e
de química, e describir
e respectar as  normas
de  seguridade  e  de
eliminación  de
residuos  para  a
protección ambiental.

 FQB1.4.1.  Identifica
material  e
instrumentos  básicos
de  laboratorio  e
coñece a súa forma de
utilización  para  a
realización  de
experiencias,
respectando as normas
de  seguridade  e
identificando actitudes
e  medidas  de
actuación preventivas.

 CMCCT

 b

 c

 e

 f

 B1.7.  Procura  e
tratamento  de
información.

 B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

 B1.5.  Interpretar  a
información  sobre
temas  científicos  de
carácter  divulgativo
que  aparece  en
publicacións e medios
de comunicación.

 FQB1.5.1.  Selecciona,
comprende  e
interpreta  información
salientable  nun  texto
de  divulgación
científica,  e  transmite
as conclusións obtidas
utilizando  a  linguaxe
oral  e  escrita  con
propiedade.

 CAA

 CCL

 CMCCT

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

 CD

 CSC

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 B1.1.  Método
científico: etapas.

 B1.2.  Utilización  das
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

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

 B1.5. Erros.

 B1.6.  Traballo  no
laboratorio.

 B1.8.  Proxecto  de
investigación.

 B1.6.  Desenvolver
pequenos  traballos  de
investigación  en  que
se poña en práctica  a
aplicación  do  método
científico  e  a
utilización das TIC.

 FQB1.6.1.  Realiza
pequenos  traballos  de
investigación  sobre
algún tema obxecto de
estudo  aplicando  o
método  científico,  e
utilizando as TIC para
a procura e a selección
de  información  e
presentación  de
conclusións.

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

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

 CSIEE

 CSC

Bloque 2. A materia

 C  B2.1.  Estrutura
atómica.  Modelos
atómicos.

 B2.1.  Recoñecer  que
os  modelos  atómicos
son  instrumentos
interpretativos  de
diferentes  teorías  e  a
necesidade  da  súa

 FQB2.1.1.  Representa
o  átomo,  a  partir  do
número  atómico  e  o
número  másico,
utilizando  o  modelo
planetario.

 CCEC

 CMCCT
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

utilización  para  a
interpretación  e  a
comprensión  da
estrutura  interna  da
materia.

 FQB2.1.2. Describe as
características  das
partículas subatómicas
básicas  e  a  súa
localización no átomo.

 CMCCT

 FQB2.1.3. Relaciona a
notación  co  número
atómico  e  o  número
másico,  determinando
o número de cada tipo
de  partículas
subatómicas básicas.

 CMCCT

 c

 h

 B2.2. Isótopos.

 B2.3.  Aplicacións dos
isótopos.

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

 FQB2.2.1.  Explica  en
que  consiste  un
isótopo  e  comenta
aplicacións  dos
isótopos  radioactivos,
a  problemática  dos
residuos  orixinados  e
as solucións para a súa
xestión.

 CMCCT

 CSC

 c

 g

 B2.4. Sistema periódico
dos elementos.

 B2.3.  Interpretar  a
ordenación  dos
elementos  na  táboa
periódica  e  recoñecer
os  máis  relevantes  a
partir  dos  seus
símbolos.

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

 CMCCT

 FQB2.3.2.  Relaciona
as  principais
propiedades de metais,
non  metais  e  gases
nobres  coa  súa
posición  na  táboa
periódica  e  coa  súa
tendencia  a  formar
ións,  tomando  como
referencia o gas nobre
máis próximo.

 CMCCT

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

 B2.6. Masas atómicas e
moleculares.

 B2.4.  Describir  como
se  unen  os  átomos
para formar estruturas
máis  complexas  e
explicar  as
propiedades  das
agrupacións
resultantes.

 FQB2.4.1.  Explica  o
proceso  de  formación
dun  ión  a  partir  do
átomo correspondente,
utilizando  a  notación
adecuada  para  a  súa
representación.

 CMCCT

 FQB2.4.2.  Explica
como  algúns  átomos
tenden  a  agruparse
para formar moléculas
interpretando  este
feito en substancias de
uso  frecuente,  e
calcula  as  súas masas
moleculares.

 CMCCT

 b

 c

 h

 i

 B2.7.  Elementos  e
compostos de especial
interese  con
aplicacións
industriais,
tecnolóxicas  e

 B2.5. Diferenciar entre
átomos e moléculas, e
entre  elementos  e
compostos  en
substancias  de  uso
frecuente e coñecido.

 FQB2.5.1.  Recoñece
os  átomos  e  as
moléculas  que
compoñen  substancias
de  uso  frecuente,  e
clasifícaas  en
elementos  ou

 CMCCT
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Obxectiv
os

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

biomédicas. compostos,
baseándose  na  súa
fórmula química.

 FQB2.5.2.  Presenta,
utilizando  as  TIC,  as
propiedades  e
aplicacións  dalgún
elemento ou composto
químico  de  especial
interese a partir dunha
procura  guiada  de
información
bibliográfica e dixital.

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

 C  B2.8.  Formulación  e
nomenclatura  de
compostos  binarios
seguindo  as  normas
IUPAC.

 B2.6.  Formular  e
nomear  compostos
binarios  seguindo  as
normas IUPAC.

 FQB2.6.1.  Utiliza  a
linguaxe química para
nomear  e  formular
compostos  binarios
seguindo  as  normas
IUPAC.

 CCL

 CMCCT

Bloque 3. Os cambios

 C  B3.1.  Reacción
química.

 B3.1. Describir a nivel
molecular  o  proceso
polo  que  os  reactivos
se  transforman  en
produtos, en termos da
teoría de colisións.

 FQB3.1.1.  Representa
e  interpreta  unha
reacción  química  a
partir  da  teoría
atómico-molecular e a
teoría de colisións.

 CMCCT

 a

 c

 B3.2.  Cálculos
estequiométricos
sinxelos.

 B3.3.  Lei  de
conservación da masa.

 B3.2. Deducir a lei de
conservación da masa
e recoñecer reactivos e
produtos  a  través  de
experiencias  sinxelas
no  laboratorio  ou  de
simulacións dixitais.

 FQB3.2.1.  Recoñece
os  reactivos  e  os
produtos  a  partir  da
representación  de
reaccións  químicas
sinxelas,  e  comproba
experimentalmente
que se cumpre a lei de
conservación da masa.

 CMCCT

 FQB3.2.2.  Realiza  os
cálculos
estequiométricos
necesarios  para  a
verificación  da  lei  de
conservación da masa
en reaccións químicas
sinxelas.

 CMCCT

 C  B3.4.  Velocidade  de
reacción.

 B3.3.  Comprobar
mediante  experiencias
sinxelas de laboratorio
a  influencia  de
determinados  factores
na  velocidade  das
reaccións químicas.

 FQB3.3.1.  Propón  o
desenvolvemento  dun
experimento  sinxelo
que  permita
comprobar o efecto da
concentración  dos
reactivos  na
velocidade  de
formación  dos
produtos  dunha
reacción  química,  e
xustifica este efecto en
termos  da  teoría  de
colisións.

 CMCCT

 FQB3.3.2.  Interpreta
situacións  cotiás  en

 CMCCT
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

que  a  temperatura
inflúa
significativamente  na
velocidade  da
reacción.

 b

 c

 e

 h

 B3.5.  A  química  na
sociedade  e  o
ambiente.

 B3.4.  Valorar  a
importancia  da
industria  química  na
sociedade  e  a  súa
influencia  no
ambiente.

 FQB3.4.1.  Describe  o
impacto  ambiental  do
dióxido de carbono, os
óxidos  de  xofre,  os
óxidos de nitróxeno e
os CFC e outros gases
de  efecto
invernadoiro,  en
relación  cos
problemas  ambientais
de ámbito global.

 CMCCT

 CSC

 FQB3.4.2.  Defende
razoadamente  a
influencia  que  o
desenvolvemento  da
industria  química  tivo
no  progreso  da
sociedade,  a  partir  de
fontes  científicas  de
distinta procedencia.

 CMCCT

 CSC

Bloque 4. O movemento e as forzas

 C  B4.1. Carga eléctrica.

 B4.2. Forza eléctrica.

 B4.1. Coñecer os tipos
de cargas eléctricas, o
seu  papel  na
constitución  da
materia  e  as
características  das
forzas  que  se
manifestan entre elas.

 FQB4.1.1.  Explica  a
relación  entre  as
cargas  eléctricas  e  a
constitución  da
materia,  e  asocia  a
carga  eléctrica  dos
corpos  cun exceso ou
defecto de electróns.

 CMCCT

 FQB4.1.2.  Relaciona
cualitativamente  a
forza  eléctrica  que
existe  entre  dous
corpos coa súa carga e
a  distancia  que  os
separa,  e  establece
analoxías  e diferenzas
entre  as  forzas
gravitatoria e eléctrica.

 CCEC

 CMCCT

 C  B4.1. Carga eléctrica.  B4.2.  Interpretar
fenómenos  eléctricos
mediante o modelo de
carga  eléctrica  e
valorar  a  importancia
da  electricidade  na
vida cotiá.

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

 CMCCT

 a

 c

 d

 B4.3.  Imáns.  Forza
magnética.

 B4.3.  Xustificar
cualitativamente
fenómenos
magnéticos e valorar a
contribución  do
magnetismo  no
desenvolvemento
tecnolóxico.

 FQB4.3.1.  Recoñece
fenómenos magnéticos
identificando  o  imán
como fonte natural do
magnetismo,  e
describe  a  súa  acción
sobre distintos tipos de
substancias
magnéticas.

 CMCCT
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 FQB4.3.2. Constrúe un
compás elemental para
localizar  o  norte
empregando  o  campo
magnético  terrestre,  e
describe  o
procedemento seguido
para facelo.

 CMCCT

 CSIEE

 C  B4.4. Electroimán.

 B4.5. Experimentos de
Oersted e Faraday.

 B4.4.  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.

 FQB4.4.1.  Comproba
e  establece  a  relación
entre  o  paso  de
corrente  eléctrica  e  o
magnetismo,
construíndo  un
electroimán.

 CMCCT

 FQB4.4.2.  Reproduce
os  experimentos  de
Oersted  e  de  Faraday
no  laboratorio  ou
mediante  simuladores
virtuais,  deducindo
que a electricidade e o
magnetismo  son  dúas
manifestacións  dun
mesmo fenómeno.

 CD

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 B4.6.  Forzas  da
natureza.

 B4.5.  Recoñecer  as
forzas que aparecen na
natureza  e  os
fenómenos  asociados
a elas.

 FQB4.5.1.  Realiza  un
informe,  empregando
as  TIC,  a  partir  de
observacións ou busca
guiada de información
que relacione as forzas
que  aparecen  na
natureza  e  os
fenómenos  asociados
a elas.

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

Bloque 5. Enerxía

 b

 c

 d

 e

 h

 B5.1. Fontes de enerxía.  B5.1.  Identificar  e
comparar as fontes de
enerxía  empregadas
na  vida  diaria  nun
contexto  global  que
implique  aspectos
económicos  e
ambientais.

 FQB5.1.1. Compara as
principais  fontes  de
enerxía  de  consumo
humano  a  partir  da
distribución
xeográfica  dos  seus
recursos  e  os  efectos
ambientais.

 CMCCT

 CSC

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

 CCL

 CMCCT

 c

 h

 B5.2.  Uso  racional  da
enerxía.

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

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

 CMCCT

 CSIEE
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contribuír  ao  aforro
individual e colectivo.

 c

 e

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

 B5.3.  Explicar  o
fenómeno  físico  da
corrente  eléctrica  e
interpretar  o
significado  das
magnitudes  de
intensidade  de
corrente,  diferenza  de
potencial e resistencia,
así  como as  relacións
entre elas.

 FQB5.3.1.  Explica  a
corrente  eléctrica
como  cargas  en
movemento  a  través
dun condutor.

 CMCCT

 FQB5.3.2.  Comprende
o  significado  das
magnitudes  eléctricas
de  intensidade  de
corrente,  diferenza  de
potencial e resistencia,
e  relaciónaas  entre  si
empregando  a  lei  de
Ohm.

 CMCCT

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

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 B5.4. Transformacións
da enerxía.

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

 B5.4.  Comprobar  os
efectos  da
electricidade  e  as
relacións  entre  as
magnitudes  eléctricas
mediante o deseño e a
construción  de
circuítos  eléctricos  e
electrónicos  sinxelos,
no  laboratorio  ou
mediante  aplicacións
virtuais interactivas.

 FQB5.4.1.  Describe  o
fundamento  dunha
máquina  eléctrica  na
que  a  electricidade se
transforma  en
movemento,  luz,  son,
calor,  etc.,  mediante
exemplos  da  vida
cotiá,  e  identifica  os
seus  elementos
principais.

 CMCCT

 FQB5.4.2.  Constrúe
circuítos  eléctricos
con diferentes tipos de
conexións  entre  os
seus  elementos,
deducindo  de  forma
experimental  as
consecuencias  da
conexión de xeradores
e  receptores  en  serie
ou en paralelo.

 CAA

 CMCCT

 FQB5.4.3. Aplica a lei
de  Ohm  a  circuítos
sinxelos  para  calcular
unha  das  magnitudes
involucradas  a  partir
das  outras  dúas,  e
expresa o resultado en
unidades  do  Sistema
Internacional.

 CMCCT

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

 CD

 CMCCT

 C  B5.3.  Electricidade  e  B5.5.  Valorar  a  FQB5.5.1.  Asocia  os  CMCCT
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circuítos  eléctricos.
Lei de Ohm.

 B5.5.  Dispositivos
electrónicos  de  uso
frecuente.

importancia  dos
circuítos  eléctricos  e
electrónicos  nas
instalacións  eléctricas
e instrumentos de uso
cotián, describir a súa
función  básica  e
identificar  os  seus
compoñentes.

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

 FQB5.5.2.  Comprende
o  significado  dos
símbolos  e  das
abreviaturas  que
aparecen nas etiquetas
de  dispositivos
eléctricos.

 CMCCT

 FQB5.5.3. Identifica e
representa  os
compoñentes  máis
habituais  nun  circuíto
eléctrico  (condutores,
xeradores, receptores e
elementos  de  control)
e  describe  a  súa
correspondente
función.

 CMCCT

 FQB5.5.4.  Recoñece
os  compoñentes
electrónicos  básicos  e
describe  as  súas
aplicacións prácticas e
a  repercusión  da
miniaturización  do
microchip no tamaño e
no  prezo  dos
dispositivos.

 CMCCT

 c

 e

 B5.6.  Tipos  de
enerxía.

 B5.4. Transformacións
da enerxía.

 B5.7.  Aspectos
industriais da enerxía.

 B5.6.  Describir  a
forma en que se xera a
electricidade  nos
distintos  tipos  de
centrais  eléctricas,  así
como o seu transporte
aos  lugares  de
consumo.

 FQB5.6.1.  Describe  o
proceso  polo  que
distintas  fontes  de
enerxía se transforman
en  enerxía  eléctrica
nas centrais eléctricas,
así  como  os  métodos
de  transporte  e
almacenaxe desta.

 CMCCT

6.-Criterios de avaliación por Bloques

Bloque 1. A actividade científica

Recoñece e identifica as características do método científico.

Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os resultados co

erro correspondente.
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Identifica  as  principais  características  ligadas  á  fiabilidade  e  á  obxectividade  do  fluxo  de

información existente en internet

Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo aplicando o

método  científico,  e  utilizando  as  TIC  para  a  procura  e  a  selección  de  información  e

presentación de conclusións. e noutros medios dixitais.

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

Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos

Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e de química, e

describir e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a protección

ambiental.

Rexistra  observacións,  datos  e  resultados  de  maneira  organizada  e  rigorosa,  e  comunícaos

oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.

Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá..

Realiza  medicións  prácticas  de  magnitudes  físicas  da  vida  cotiá  empregando  o  material  e

instrumentos apropiados,  e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional  de

Unidades.

Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización

para  a  realización  de  experiencias,  respectando  as  normas  de  seguridade  e  identificando

actitudes e medidas de actuación preventivas.

Interpretar  a  información  sobre  temas  científicos  de  carácter  divulgativo  que  aparece  en

publicacións e medios de comunicación

 Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica,

e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

Desenvolver pequenos traballos de investigación en que se poña en práctica a aplicación do

método científico e a utilización das TIC.

Establece  relacións  entre  magnitudes  e  unidades,  utilizando  preferentemente  o  Sistema

Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados correctamente.

Valorar  a  investigación  científica  e  o  seu  impacto  na  industria  e  no  desenvolvemento  da

sociedade.

Bloque 2. A materia

Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes teorías e a

necesidade da súa utilización para  a interpretación e a comprensión da estrutura interna da

materia

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

planetario.
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Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo.

Relaciona a notación co número atómico e o número másico, determinando o número de cada

tipo de partículas subatómicas básicas.

Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos

Explica  en  que  consiste  un  isótopo  e  comenta  aplicacións  dos  isótopos  radioactivos,  a

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

Interpretar  a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis relevantes a

partir dos seus símbolos.

Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica.

Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición na

táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis

próximo.

Describir  como  se  unen  os  átomos  para  formar  estruturas  máis  complexas  e  explicar  as

propiedades das agrupacións resultantes.

Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a notación

adecuada para a súa representación.

Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este feito

en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares.

Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias de uso

frecuente e coñecido

Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e clasifícaas en

elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química.

Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto químico

de especial interese a partir dunha procura guiada de información bibliográfica e dixital.

Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas

IUPAC.

Bloque 3. Os cambios

Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se transforman en produtos, en

termos da teoría de colisións.

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

colisións.

Deducir a lei de conservación da masa e recoñecer reactivos e produtos a través de experiencias

sinxelas no laboratorio ou de simulacións dixitais .
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Recoñece os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións químicas sinxelas, e

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

Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a verificación da lei de conservación da

masa en reaccións químicas sinxelas.

Comprobar mediante experiencias sinxelas de laboratorio a influencia de determinados factores

na velocidade das reaccións químicas.

Propón  o  desenvolvemento  dun  experimento  sinxelo  que  permita  comprobar  o  efecto  da

concentración dos reactivos na velocidade de formación dos produtos dunha reacción química, e

xustifica este efecto en termos da teoría de colisións.  

Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa significativamente  na velocidade da

reacción.

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

Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno

e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito

global.

Defende  razoadamente  a  influencia  que  o  desenvolvemento  da  industria  química  tivo  no

progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta procedencia.

Bloque 4. O movemento e as forzas.

Coñecer os tipos de cargas eléctricas, o seu papel na constitución da materia e as características

das forzas que se manifestan entre elas.

Explica  a  relación  entre  as  cargas  eléctricas  e  a  constitución  da  materia,  e  asocia  a  carga

eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de electróns.

Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a

distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica.

Interpretar fenómenos eléctricos mediante o modelo de carga eléctrica e valorar a importancia

da electricidade na vida cotiá.

Xustifica  razoadamente  situacións  cotiás  nas  que  se  poñan  de  manifesto  fenómenos

relacionados coa electricidade estática.

Xustificar cualitativamente fenómenos magnéticos e valorar a contribución do magnetismo no

desenvolvemento tecnolóxico.

Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo, e

describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.

Constrúe un compás elemental para localizar o norte empregando o campo magnético terrestre,

e describe o procedemento seguido para facelo.

Comparar os tipos de imáns, analizar o seu comportamento e deducir mediante experiencias as
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características das forzas magnéticas postas de manifesto, así como a súa relación coa corrente

eléctrica.

Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o magnetismo, construíndo

un electroimán

Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores

virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo

fenómeno.

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

Realiza  un  informe,  empregando  as  TIC,  a  partir  de  observacións  ou  busca  guiada  de

información que relacione as forzas que aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas.

Bloque 5. Enerxía

Identificar e comparar as fontes de enerxía empregadas na vida diaria nun contexto global que

implique aspectos económicos e ambientais.

Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica

dos seus recursos e os efectos ambientais.

Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta

os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas.

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

Interpreta  datos  comparativos  sobre  a  evolución do consumo de enerxía  mundial,  e  propón

medidas que poidan contribuír ao aforro individual e colectivo.

Explicar o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar o significado das magnitudes de

intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, así como as relacións entre elas.

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

Comprende o significado das magnitudes eléctricas de intensidade de corrente, diferenza de

potencial  e  resistencia,  e  relaciónaas  entre  si  empregando  a  lei  de  Ohm.

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

Comprobar os efectos da electricidade e as relacións entre as magnitudes eléctricas mediante o

deseño  e  a  construción  de  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  sinxelos,  no  laboratorio  ou

mediante aplicacións virtuais interactivas.

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                                                                                                                  

Constrúe  circuítos  eléctricos  con  diferentes  tipos  de  conexións  entre  os  seus  elementos,

deducindo de  forma experimental  as  consecuencias  da  conexión  de  xeradores  e  receptores.

Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas a partir
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das  outras  dúas,  e  expresa  o  resultado  en  unidades  do  Sistema  Internacional.

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

Valorar  a  importancia  dos  circuítos  eléctricos  e  electrónicos  nas  instalacións  eléctricas  e

instrumentos de uso cotián, describir a súa función básica e identificar os seus compoñentes.

Asocia os  elementos principais  que forman a  instalación eléctrica  típica  dunha vivenda cos

compoñentes básicos dun circuíto.

Comprende  o  significado  dos  símbolos  e  das  abreviaturas  que  aparecen  nas  etiquetas  dos

dispositivos eléctricos.

 Identifica  e  representa  os  compoñentes  máis  habituais  nun  circuíto  eléctrico  (condutores,

xeradores,  receptores  e  elementos  de  control)  e  describe  a  súa  correspondente  función.

Recoñece os  compoñentes  electrónicos  básicos  e  describe  as  súas  aplicacións prácticas  e  a

repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e no prezo dos dispositivos.           

Describir a forma en que se xera a electricidade nos distintos tipos de centrais eléctricas, así

como o seu transporte aos lugares de consumo.                                                                            

Describe  o  proceso  polo  que  distintas  fontes  de  enerxía  se  transforman  en  enerxía

eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e almacenaxe desta.

7.-Temporalización por Bloque

Seis semanas por cada bloque é dicir 12 h e o final de cada bloque farase un control.   
Cada dous bloques faremos unha sesión de avaliación. Despois das avaliacións faremos 
unha recuperación.                                                                                                               
Como os grupos son numerosos ,as sesións de prácticas no laboratorio serán ó final de 
curso cando os profesores da área que imparten en segundo de bacharelato poidan 
axudar.                                                                                                                                 
Clases na aula 60h , Sesions de controis e avaliacións 9h , sesións de laboratorio e  
prácticas virtuais 5h  saídas e excursións 2h. Total 76h.

8.- Metodoloxía

  Cómpre adestrar sistematicamente os procedementos que conforman a materia. Ma-

lia que a finalidade da área é adquirir coñecementos esenciais que se inclúen no cu-

rrículo básico e as estratexias do método científico, o alumnado deberá desenvolver

actitudes conducentes á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da ac-

tualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións consideran. Para

iso necesitamos certo grao de adestramento individual e traballo reflexivo de pro-

cedementos básicos da materia: a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a ar-

gumentación en público e a comunicación audiovisual.

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 73



- Nalgúns aspectos da área, sobre todo naqueles que usan con frecuencia procesos de

método científico, o traballo en grupo colaborador achega, ademais do adestramen-

to de habilidades  sociais  básicas  e  o  enriquecemento  persoal  desde a  diversidade,

unha ferramenta perfecta para discutir e afondar en contidos de carácter transversal,

como o exposto sobre o método científico.

- Por outro lado, cada estudante parte dunhas potencialidades que definen as súas inteli-

xencias predominantes; por iso, enriquecer as tarefas con actividades que se desenvol-

van desde a teoría das intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e alum-

nas poidan chegar a comprender os contidos que pretendemos que adquiran para o de-

senvolvemento dos obxectivos de aprendizaxe.

-Na área de Física e Química é indispensable a vinculación a contextos reais, así como

xerar  posibilidades  de  aplicación  dos  contidos  adquiridos.  Para  iso,  as  tarefas

competenciais facilitan este aspecto, o que se podería complementar con proxectos de

aplicación dos contidos

9.- Procedementos e instrumentos de avaliación

a) Procedementos

Farase despois de cada bloque unha proba,  e cada dúas probas unha avaliación, haberá

unha recuperción no caso das avaliacións non superadas. A  final de curso e en setembro

realizarase unha avaliación final soamente cos contidos mínimos

b) Instrumentos de avaliación

Probas  escritas  :  resolución de problemas e  cuestións,  completar  exercicios,  diseñar
prácticas de laboratorio, traballos de investigación, informes.

Probas orais  : exposición de traballos persoais. Resolución de exercicios.

Probas de laboratorio  traballos de comprobación de teorías e obtención de datos.

 

10.- Materiais e recursos didácticos incluídos libros de texto.

Para axudar a conseguir estes obxectivos metodolóxicos, empregaranse 

diversas materias curriculares como :
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a) Libros de texto  de consulta que deberá ir encamiñado á participación cotiá do 

alumno no proceso educativo.                                                                                             

b) Laboratorio que axudará a facer fincapé no aspecto experimental da materia e que 

servirá para motivar ao alumno.                                                                                          

c) Recursos relacionados coas Tecnoloxías de información e comunicación (internet, 

vídeos, CD-ROM), interesando non só polas posibilidades de obter información, feito 

en si moi interesante, senón tamén polas enormes posibilidades se simulación de 

fenómenos científicos que ofrece.                                                                                       

d) Manexo da procesador de texto OpenOffice e desenvolvemento das súas 

posibilidades na presentación de resultados numéricos e gráficas asociadas.                    

e) Biblioteca con todos os libros de lectura científica recomendados e coleccións de 

vídeos de Física e Química.

11.- Criterios de avaliación cualificación e promoción do alumnado.

a) Criterios de avaliación e cualificación

As probas escritas : 70 %

Outras probas : Exposición de traballos persoais,  resolución de exercicios e probas de 

laboratorio, traballos de comprobación de teorías e obtención de datos, participación na 

clase, análise da libreta, deberes para casa,  puntuarán un 30 % .

Teremos dúas probas escritas por avaliación, na nota de cada avaliación será a media 

ponderada das dúas probas escritas, atendendo ós contidos examinados en cada 

proba, e esta nota se completará cos resultados das outras probas.                               

Haberá un exame de recuperación despois de cada avaliación.                                      

A nota final resultará da media  das tres avaliacións realizadas.

b) Promoción do alumnado

Promocionarase con un 5 total.  Nos exames finais aprobarase tamén con un cinco e

axustarase os contidos mínimos.

12.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos resultados obtidos

O alumnado  debe  ter  grande  habilidade  no  manexo  do  método  científico  e  todo  o
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relacionado con el, o que axuda, á súa vez, a ter unha visión sobre o coidado saudable, e

a ser respectuoso e sostible no que se refire ao uso das enerxías.

Farase unha avaliación inicial  na que se comprobará a maneira de:

• Interactuar co contorno natural de xeito respectuoso.

• Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible.

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as 

repercusións para a vida futura.

• Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

• Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 

xeográfico, etc.).

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 

comprender o que acontece arredor nosa e responder preguntas.

• Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, 

porcentaxes, proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación 

numérica, etc.

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

   A resolución darannos o punto de inicio do desenvolvemento da área.

13.- Descrición do grupo despois da avaliación inicial

Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar,

en primeiro lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos e alumnas; como

mínimo debe coñecerse a relativa a:

O número de alumnos e alumnas.

O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos cu-

rriculares.

As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden

abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de se-

guimento da eficacia de medidas, etc.).

As fortalezas que se identifican no grupo en canto aos aspectos competenciais.

Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.
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Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traba-

llos cooperativos.

Os tipos de recursos que se necesitan  adaptar  con carácter  xeral para obter un logro

óptimo do grupo.

Necesidades individuais

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto,

senón que tamén nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuais

dos nosos estudantes, a partir dela poderemos:

• Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou persona-

lización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe (débese ter en conta aquel alum-

nado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades non diag-

nosticadas, pero que requiran atención específica por estaren en risco, pola súa histo-

ria familiar, etc.).

• Saber as medidas organizativas que cómpre adoptar (planificación de reforzos, situa-

ción de espazos, xestión de tempos grupais para favorecer a intervención individual).

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como

sobre os recursos que se van empregar.

• Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes es-

tudantes.

• Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co

resto de docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co

titor.

14.- Medidas da atencion á diversidade.

Para dar unha cumprida resposta á diversidade que se atopa nas aulas, teranse en

conta aqueles contidos nos que os alumnos amosan un nivel menos homoxéneo.

           Debemos ter en conta que non todos os alumnos adquiren coa mesma intensidade

e rapidez os contidos tratados, por iso debe asegurarse un nivel mínimo para todos eles e

que  todos  teñan  a  posibilidade  para  recuperar  os  contidos  non  adquiridos  no  seu

momento.  Esta  función  debe  ser  desenvolvida  mediante  actividades  e  material

complementario que xa acompaña os libros de texto dos diferentes cursos e por outras

actividades que debe ir elaborando o departamento ao longo do curso.
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            A atención á diversidade está tamén na base de determinado tipo de actividades

como son as de investigación e ampliación para aqueles alumnos que as precisen, de

este  modo,  favorécense as técnicas de traballo autónomo e permiten a cada alumno

aplicar o ritmo e a forma de traballo máis adecuada  ás súas características individuais.

             De entre as diversas formas de atención á diversidade que se contemplan, este

departamento  aplicará  aquelas  que  se  refiren  as  adaptacións  curriculares  non

significativas, e dentro destas, aos aspectos que se refiren á utilización de metodoloxías

diversas,  actividades  de  reforzo  e  actividades  de  amplificación  e  uso  de  material

didáctico complementario.

a) Metodoloxía diversa: consideramos que son recursos para introducir nas formas de

enfocar  ou  presentas  determinados  contidos  ou  actividades  como  consecuencia  dos

distintos graos de coñecementos previos que se detecten nos alumnos ou simplemente

como prevención de posibles dificultades.

b)  Actividade de reforzo e ampliación: usaranse en casos de alumnos que manifesten

algunha  dificultada  para  traballar  determinados  contidos,  axustando  o  grao  de

complexidade  da  actividade  ás  súas  posibilidades,  isto  implica  unha  dobre

esixencia:determinar que contidos son fundamentais e cales son complementarios. Unha

vez establecidos confeccionarase un número importante de actividades para cada un dos

contidos considerados como  fundamentais con distintos niveis de complexidade.

c) Material didáctico complementario: permite axustar o proceso de ensino-aprendizaxe

ás diferenzas individuais dos alumnos. Con este tipo de materiais perséguese consolidar

os  contidos  que  presentan  un  maior  grao  de  dificultades,  prácticas  habilidades

instrumentais ligadas aos contidos, enriquecer o coñecemento de temas polos que os

alumnos mostran interese e ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o

desenvolvemento dos contidos.

Desta forma atenderemos aos alumnos  alumnos que presenten sobredotación ou que

precisen  reforzos  educativos  e  o  anterior  vale  tamén  para  alumnos  estranxeiros  e

alumnos  con  discapacidade  física  que  normalmente  veñen  coas  axudas  necesarias

subministradas pola propia administración.

15.- Concreción dos elementos traversais que se  traballarán

Comunicación lingüística

Nesta área é necesaria a comprensión profunda para entender todo o que a materia nos

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 78



propón.  A  lectura,  a  escritura  e  a  expresión  oral  perfílanse  por  iso  como  eixe

vertebrador. Adestrar os descritores indicados garántenos unha maior comprensión por

parte do alumnado e a un coñecemento profundo.

• Captar o sentido das expresións orais.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

• Respectar  as  normas  de  comunicación  en  calquera  contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor...

• Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros,  nas

diversas situacións comunicativas.

• Utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  buscar  información  e  ler  textos  en

calquera situación.

• Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás

ou en materias diversas.

Competencia dixital

Ciencia  e  tecnoloxía  únense  da  man  da  competencia  dixital.  O  adestramento  pode

favorecer a adquisición da maioría dos coñecementos que se van estudar na área, así

como  achegar  ferramentas  para  que  o  alumnado  poida  investigar  e  crear  os  seus

traballos de campo utilizando ferramentas dixitais.

• Empregar distintas fontes para a busca de información.

• Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

• Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de

medios tecnolóxicos.

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións

diversas.

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

• Actualizar  o  uso das  novas  tecnoloxías  para mellorar  o  traballo  e  facilitar  a  vida

diaria.

Conciencia e expresións culturais

Posibilitar, que os alumnos e alumnas traballen tendo en conta aspectos que favorezan

todo o relacionado coa interculturalidade, a expresión artística, a beleza, etc. Desde a

área de Física e Química favorécese o traballo e desenvolvemento desta competencia a

partir do adestramento dos seguintes descritores:

• Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.
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• Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto

pola estética no ámbito cotián.

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

Favorecer que os estudantes sexan cidadáns reflexivos, participativos, críticos e capaces

de  traballar  en  equipo  son  aspectos  que  se  deben  traballar  para  desenvolver

axeitadamente esta  competencia  e  garda  unha estreita  relación coas  habilidades  que

debemos adestrar para axudar á formación de futuros profesionais.

Os descritores que fundamentalmente adestraremos son os seguintes:

• Mostrar  dispoñibilidade  para  a  participación  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela.

• Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos e respecto aos distintos ritmos e

potencialidades.

• Involucrarse ou promover accións cun fin social.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Adestrar  a  autonomía  persoal  e  o  liderado,  entre  outros  indicadores,  axudará  aos

estudantes a tratar a información de forma que a poidan converter en coñecemento. Esta

competencia fomenta a diverxencia en ideas e pensamentos, en formas de iniciativas tan

diferentes como temas e persoas hai. Será importante adestrar cada un dos seguintes

descritores para ofrecer ao alumnado ferramentas que posibiliten o adestramento desta

competencia na área de Física e Química:

• Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

• Ser constante no traballo, superando as dificultades.

• Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

• Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos.

• Priorizar a consecución de obxectivos grupais sobe os intereses persoais.

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.
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Educación en valores.

O desenvolvemento industrial propicia un consumo masivo e indiscriminado que

ameaza con esgotar os recursos naturais, é urxente e vital realizar, entre todos, unha

reflexión sobre a necesidade de xestionar de maneira eficaz e máis razoable os recursos

que nos brinda o planeta. A educación do consumidor é un programa que se pode tocar

tanto na ESO como no Bacharelato.

                Moitas transformacións sociais son ocasionadas por avances da ciencia e da

tecnoloxía, sen embargo, non todos os avances están exentos de problemas, un dos máis

importantes é a degradación que sofre o medio ambiente, motivada, a maioría das veces,

por  conflitos  de  intereses  opostos.  A educación ambiental  é  un programa que debe

impregnan a materia ao longo de todos os cursos.

                Moitas veces se ten culpado aos científicos de ser os máximos responsables

do descubrimento  e  a  fabricación  de  armas  e,  polo  tanto,  do  seu uso destrutivo.  A

verdade é que non son máis culpables que outros moitos que con seus actos, as súas

ideas e decisións, contribúen a desencadear os conflitos bélicos. Por elo, se desexamos

unha  sociedade  na  que  prime  o  respecto  e  a  tolerancia  para  todos  as  persoas,

independentemente  do  seu  lugar  de  orixe,  cor,  credo,  etc,  temos  que  actuar  en

consecuencia. A idea da educación para a paz debe ser unha dos vieiros guía  á hora de

elaborar textos para todos os niveis escolares.

                  Como queira que nos últimos anos aumentou a esperanza de vida debido a

diversos  factores  de  tipo  social  e  de  tipo  científico  (  por  exemplo,  os  avances

conseguidos  en  Medicina).  A este  últimos  factor,  a  Química  contribúe  de  maneira

notable  con  dúas  grandes  aportacións:  o  illamento  e  síntese  de  numerosos

medicamentos que alivian  ou evitan multitude de enfermidades e o descubrimento dos

fertilizantes, estes dous avances teñen cabido en todo o temario de Química, facendo

fincapé na de 2º de Bacharelato onde se estudan estes avances polo miúdo nos unidades

de equilibrio (Haber) e de aplicación da química orgánica na educación para a saúde..

              E para terminar, e como queira que a cinemática está presente nos dous cursos

da ESO e no 1º de Bacharelato, esta presencia permite introducir nestes niveis o debate

sobre os factores físicos que determinan as limitacións de velocidade no tráfico e a

necesidade obxectiva de respectala pois estos principios físicos están por riba das nosas

destrezas o volante, é dicir a educación vial debe ser un recurso útil e necesario na aula.

16.-Accións de contribución ao proxecto lector, ao plan tic e ao plan de convivencia
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a) Tratamento de fomento da lectura

          Co fin da fomentar o hábito de lectura e mellora na súa práctica en cada curso se

realizarán periodicamente lecturas de textos científicos ou sobre a vida d e científicos ou

da historia da ciencia.

          Empregarase unha media de 15 minutos á semana para esta actividade estas

sesións de lectura realizaranse na propia aula de clase, aínda que tamén se poderá facer

algunha na biblioteca se é factible en canto a tempo e organización da mesma.

          Os textos elixidos poderán sacarse do propio libro de texto, de libros de historia

da ciencia da propia biblioteca escolar ou de de artigos de interese científico baixados

de internet, procurarase que vaian cambiando os alumnos que lean para que participen

todos nesta actividade.

           O Departamento de F e Q subministrará os textos para cada un dos niveis da

materia e despois da lectura valorarase o éxito ou o fracaso do texto / libro elixido.

           Dende o departamento potenciaremos a participación dos nosos alumnos nos

clubs de lectura do instituto, un para a ESO e outro para Bacharelato.

b) Tratamento do fomento das tics

           Dentro das posibilidades deberase ir introducindo aos alumnos no emprego das

TIC,  en  internet  temos  a  nosa  disposición  un  montón  de  recursos  que  se  poden

perfectamente aproveitar, como por exemplo appels de física que emulan fenómenos

físicos de imposible realización nos laboratorios escolares ou simulacións perfectas.

                  Na rede temos unha ampla gama  de prácticas virtuais de laboratorio onde o

alumno escolle o material e os reactivos que precisan para a realización da práctica.

            É unha boa idea que os alumnos asistan algunha vez á aula de informática para

que exploren algunha web de recursos didácticos e F e Q .

             O departamento irá poñendo na web do centro enlaces ás recursos máis

interesantes para que os nosos alumnos teñan un acceso cómodo aos mesmos.

             O manexo de tratamento de texto de  oppen office será obrigado nos traballos

prácticos do laboratorio en todos  os cursos con maior ou menor amplitude dependendo

do nivel dos alumnos

c) Plan de convivencia
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               En colaboración coa comisión de convivencia do instituto  o
departamento de Física e Química colaborará coa promoción e lecturas nas
aulas dos seguintes materias:

a) Caderno para a formación de mediadores e mediadoras,

b) A igualdade como solución.

c) Non fagas tratos co maltrato.

d) Maltrato entre iguais

e) Boas prácticas da convivencia.

            É un percorrido por problemas actuais e graves, os alumnos dispoñerá

do material na aula e na biblioteca do centro e periodicamente adicaremos un

temo a comentar as obras

17.-  Actividades  complementarias   e  extraescolares  programadas  por  cada

departamento didáctico

Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, 

convén reflexionar sobre estas cuestións:

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?

• Cal foi o resultado da realización das actividades?

• Cales delas gustaron máis?

• Que propostas de mellora podemos sinalar?

Actividades complementarias extraescolares

Participación nas actividades de ciencias propostas pola Consellería.

Visita á Universidade de Vigo e coñecemento das liñas de investigación.

Visita  a actividades do Concello de Vigo

Visita a algunha central de enerxía alternativa.

Participación nas olimpíadas de Física e Química.

Participación na Master class que a facultade de Física da universidade de Santiago

desenvolve  cada ano referida  á física das partículas e dirixida especialmente a alumnos

de Física de segundo de Bacharelato.

Participación no Programa  Erasmus.
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Visita a fábricas de la localidad.

Participación en Programas de Investigación Científica a nivel estatal.

18.- Indicadores de logro para avaliar  o proceso do ensino e a práctica docente e as

competencias

Bloque 1. A actividade científica

 1.1. Formula  hipóteses  para  explicar  fenómenos  cotiáns  utilizando  teorías  e

modelos científicos.

         Indicadores de logro:

          Busca, selecciona e organiza información relacionada coa unidade para 

explicar fenómenos relacionados coa vida cotián e coa ciencia.       

Competencias: CCL, CAA , CSC, CMCCT

  1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de xeito organizado e rigoroso, e

comunícaos de forma oral e escrita utilizando esquemas, gráficos, táboas e

expresións matemáticas.

          Indicadores de logro:

          Organiza a información relacionada coa experimentación mediante táboas e 

gráficos, comunicando dita información de forma científica oralmente e por 

escrito.                                                                                            

Competencias: CCLC, CMCCT e CAA

  2.1. Relaciona  a  investigación  científica  coas  aplicacións  tecnolóxicas  na  vida

cotiá.

         Indicadores de logro:

          Busca información sobre aplicación tecnolóxicas na vida cotián e a relación

coa  investigación  científica,  exponendo  de  forma  ordenada  os  resultados.

Competencias:CCL, CAA, CSC e CMCCT

  3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente,

o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os

resultados.

         Indicadores de logro:

         Recoñece as magnitudes e unidades adecuadas e opera con elas de forma 

manual e coa calculadora, expresa os resultados mediante a notación 

científica cando sexa conveniente.                                                                     

Competencias: CCL, CMCCT e CD

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

         Indicadores de logro:

          Recoñece e identifica os símbolos máis fecuentes utilizados na etiquetaxe dos

productos químicos do laboratorio.                                                   

Competencia: CSC e CMCCT                                        

            4.2.Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa        

forma de utilización para a realización de experiencias respectando as normas de   

seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.

         Indicadores de logro:

          Asocia o material e os instrumentos básicos do laboratorio con o deu uso 

correcto, respeta as normas de seguridade e sabe enuncialaa de forma oral e 

escrita seguindo normas científicas.                                                                   

Competencias: CCL,CMCCT,CAA e CSC

  5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de 

divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a 

linguaxe oral e escrita con propiedade.  

          Indicadores de logro:                                              

         Distingue entre  o fundamental  e  o  accesorio nun texto de divilgación

científica,  selecionalo,  interpetao  e  expono  de  forma  precisa  mediante  a

linguaxe oral e escrita.

          Competencias: CCL,CMCTT, CAA e CSC

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

fluxo de información existente en internet e outros medios dixitais.

         Indicadores de logro:

          Busca na rede unha información relacionada coa ciencia e analízaa facendo

fincapé  nas  partes  que  penses  que  son pouco fiables  ou que  adolecen de

obxectividade.

         Competencias: CCL e CD

  6.1. Realiza  pequenos  traballos  de  investigación sobre  algún  tema obxecto  de

estudo  aplicando  o  método  científico  e  utilizando as  TIC para  a  busca  e

selección de información e presentación de conclusións.

         Indicadores de logro:

         Aplica as diferentes fases del método científico na realización dun traballo

experimental e expón os resultados mediante un informe científico, utilizando

as TIC.

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 85



         Competencias: CCL,CMCCCT,CD,AA,CSIEE e CCEC

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

          Indicadores de logro:

           Traballa, analiza e xestiona nos traballos de clase e de laboratorio tanto a túa

contribución individual como o traballo grupal.

           Competencias: CSC, CCL, CMCCT, CD e CSIEE

Bloque 2. A materia

  1.1. Representa  o  átomo,  a  partir  do  número  atómico  e  o  número  másico,

utilizando o modelo planetario.

         Indicadores de logro:

         Debuxa utilizando o modelo de Rutherford un metal, un non metal, un

semimetal e un gas nobre de Z < 21 indicando en cada caso as partículas

nucleares  e  a  distribución  de  elctróns  nas  sucesivas  capas,  con  especial

atención a capa de valencia. Estabilidade dos gases nobres. Octeto-dobreto

         Competencias: CMCCT e CCEC

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

localización no átomo.

         Indicadores de logro:

          Realiza un cadro coas partículas constituíntes do átomo no núcleo e na 

cortiza e sinala a masa e a carga  de cada unha destas partículas.                

Competencias: CMCCT

  1.3. Relaciona  a  notación  X,  A,  Z  co  número  atómico  e  o  número  másico,

determinando o número de cada unha dos tipos de partículas subatómicas

básicas.

         Indicadores de logro:

          Utilizando a notación Az X determina o número de partículas subatómica para

calquera elemento da táboa periódica.                                                  

Compencias: CMCCT

  1.4. Explica  en  que  consiste  un  isótopo  e  comenta  aplicacións  dos  isótopos

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

xestión.

         Indicadores de logro:
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         Define  que  se  entende  por  isótopo e  debuxa  utilizando  o  modelo  de

Rutherford  os  tres  isótopos  do  elemento  hidróxeno  que  son  o  protio,  o

deuterio e o tritio e busca as súas abundancias na natureza. Con estes datos

indica en que se diferencian entre si os isótopos dun elemento.

         Analiza que entendes  por  isótopo radiactivo e  busca na rede algunhas

aplicacións  dos  mesmos  e  o  problema  que  representan  os  seus  residuos.

Competencias: CMCCT,CSC, CCL, CMCCT

 

 2.1 Distingue entre  as  propiedades xerais  e  as propiedades  características   da

materia, utilizando estas últimas para a caracterización das substancias.

         Indicadores de logro:

          Identifica as propiedades xarais e as específicas da materia e as relaciona

coas súas aplicación na vida cotián.

         Competencias: CSC, CSIEE e CMCCT

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

periódica.

         Indicadores de logro:

         Indica o número de electróns de cada elemento químico na súa capa de

valencia e determina o número de capas que ten o elemento. ¿Qué conclusión

sacas?  Debuxa  unha  táboa  periódica  cas  terras  raras  dentro  da  táboa  e

determina o Z do gas nobre do período número oito.

         Competencias: CMCCT

  3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa

súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando

como referencia o gas nobre máis próximo.

         Indicadores de logro:

         Utilizando o modelo atómico de Rutherford debuxa os gases nobres dos

períodos 1,2 e 3, escolle agora un metal, un non metal e un semimetal de

          Z < 21 e indica como estes elementos poden acadar estabilidade, fixando esta

na perda ou ganancia de electróns, formando ións, para acadar unha capa de

valencia  estable.  Indica  os  ións  que  acadan  estes  elementos  químicos  e

comproba que este número de electróns ganadosou perdidos coinciden coa

chamada valencia iónica que no caso dos metáis é + , no caso dos non metáis

é negativa e no caso dos semimetais pode ser + ou – , e por suposto os gases

nobres teñen valencia iónica cero.
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         Competencias: CMCCT

  4.1. Coñece  e  explica  o  proceso  de  formación  de  unión  a  partir  do  átomo

correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.

         Indicadores de logro:

         Entender o conceto de enlace químico e xustifica a unión de A con B e non a

de A con C atendendo a maior estabilidade ou menor enerxía. Indica os tipos

de enlaces químicos interátomicos que existen, nos enlaces iónicos indica os

ións existentes e xustifica a súa estabilidade, no enlace covalente utiliza a

nomenclatura  de  Lewis-Cooper  para  xustificar  a  estabilidade,  no  enlace

metálico  xustifica  a  súa  posión  no  S.P,  e  non  enlaces  covalente  macro

xustifica  as  súas  propiedades  a  partir  dos  modelos  de  esferas  e  enlaces.

Conocer as características do enlace iónico, covalente, metálico e macro.

         Competencias: CMCCT

         4.2.  Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas,         

                 interpretando este feito en substancias de uso frecuente e calcula as súas         

                 masas moleculares.

                Indicadores de logro:

                 Asocia ó enlace covalente o concepto de molécula e,utilizando a notación de

                 Lewis-Cooper, escribe as seguintes moléculas H2 , O2 , N2 , H2O, CO2 ,NH3

                          e CH4 e determina os enlaces covalentes e a súa masa molecualar que virá  

                  expresada en uma e diferenciar a masa molecular da masa-fórmula.  

                 Competencias: CMCCT

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

frecuente,  clasificándoas  en  elementos  ou  compostos,  baseándose  na  súa

expresión química.

         Indicadores de logro:

         Diferencia  entre  átomo e molécula (asociación de átomos distintos),  o

elemento  químico  pode  estar  formado  por  átomos  soltos  ou  unidos  por

exemplo He(g) , Br2(l) , P4(s), S8(s) mentres que nun principio as moléculas

constan de dous ou máis átomos distintos por exemplo CO2(g), C6H12O6(s),

         C6H6(l).

         Competencias: CMCT

  5.2. Presenta,  utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento

e/ou composto químico de especial interese a partir dunha busca guiada de

información  bibliográfica  e/ou  dixital.  Coñocer  a  existencia  dalgúns
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compostos  químicos  de  especial  interese  pola  súas  aplicación  industriais,

tecnolóxicas e biomédicas.

                 Indicadores de logro:

                Utilizando a información da rede e mediante as TIC obtén información sobre

as    propiedades dalgún elemento da táboa periódica ou dalgun composto químico de

interese.

     Competencias: CD, CMCCT, CCL, CAA e CSIEE

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

seguindo as normas IUPAC.

         Indicadores de logro:

         Formular compostos binarios utilizando a nomenclatura tradicional, a de

Stock e a da IUPAC tanto dando a fórmula e pedindo o nome como ó revés.

         Competencias: CMCCT e CCL

Bloque 3. Os cambios

         1.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas  sinxelas 

interpretando a representación esquemática dunha reacción química.

      Indicadores de logro:

          Determina nunha reacción química os reactivos e os productos e axusta

proceso e explica o significado dos coeficientes estequiométricos e realiza unha

representación simple da mesma

       Competencias: CMCCT

  2.1. Representa e  interpreta  unha reacción química a  partir  da teoría  atómico-

molecular e a teoría de colisións.

         Indicadores de logro:

          Representa a reacción química e explica a mesma a partir da teoría atómico-

molecular e axudándote da teoría das colisións, explicando os enlaces que se

rompen e os que se forman.

         Competencias: CMCCT

          3.1.  Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir da representación de

reaccións  químicas  sinxelas  e  comproba experimentalmente  que se cumpre  a  lei  de

conservación da masa.   

         Indicadores de logro:

         Sobre a reacción química sinxela axustada realiza comprobacións da lei de 

Lavoisier tanto en umas como en gramos , é dicir, utilizando átomos / 

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 89



moléculas e moles.                                                                                  

Competencias: CMCCT

  4.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar

experimentalmente o efecto da concentración dos reactivos na velocidade de

formación dos produtos dunha reacción química, xustificando este efecto en

termos da teoría de colisións.

         Indicadores de logro:

          Monta no laboratorio unha reación entre unha cantidade fixa de fita de Mg(s)

e  engade o  Mg(s)  sobre  distintos  volumes iguais  de  HCl(aq)  de  distintas

concentracións nun rango que pode ir dende 0,1 M, 0,2 M, 0,3 M, 0,4 M e

0,5  M  e  determina  para  cada  un  destes  procesos  o  tempo  que  tarda  en

desaparecer a fita de magnesio.

          Competencias: CMCCT, CSIEE, CD

  4.2. Interpreta situacións cotiás nas que a temperatura inflúe significativamente na

velocidade da reacción.

         Indicadores de logro:

         Xustifica como podes parar o desenvolvemento dunha reacción química

diminuíndo a temperatura e explica este fenómeno cinético.

         Competencias: CMCCT e CSC

  5.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os

óxidos  de  nitróxeno  e  os  CFC  e  outros  gases  de  efecto  invernadoiro,

relacionándoo cos problemas ambientais de ámbito global.

         Indicadores de logro:

          A partir dun texto entregado polo profesor na clase sobre a  cuestión posta en

xogo, analiza o mesmo e elabora un informe científico onde indiques a túa

opinión respecto os problemas xerados no medio ambiente.

         Competencias: CCL, CSC e CMCCT

            5.2. Propón  medidas  e  actitudes,  nos  ámbitos  individual  e  colectivo,  para

mitigar os problemas ambientais

         Indicadores de logro:

          Realiza un informe seguindo as normas que esixe o método científico para

diminuír os efectos de calquera tipo de contaminación sobre a vida cotiá.

         Competencias: CCL, CSC, CD, CAA, CMCCT e CSIEE

  5.3. Defende  razoadamente  a  influencia  que  o  desenvolvemento  da  industria

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

         Indicadores de logro:

          Realiza un informe, coa axuda dos datos recollidos na rede, relacionando o

desenvolvemento industrial co progreso na sociedade. Analiza especialmente

a  aparición no século  vinte  dos  nitratos  sintéticos  sobre a  agricultura e  a

diminución de hambrunas.

         Competencias: CCL, CSC e CMCCT

     

Bloque 4. O movemento e as forza

                        4.1.1  Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e

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

         Indicadores de logro:

          Xustifica como os corpos neutros adquiren carga eléctrica ganando ou perdendo 

electróns e xerando corpos cargados positivamente ou negativamente.            

Competencias clave: CMCCT

                      4.1.2  Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos

coa  súa  carga  correpondente  e  a  distancia  que  as  separa,  e  establece  analoxías  e

diferncias entre as forzas gravitatorias e eléctrica.

         Indicadores de logo:

          Resolve exercicios onde dadas dúas cargas eléctricas puntuais, separadas unha distancia

d no baleiro,  tes  que determinar  a  F de atracción ou repulsión  entre  ditas  cargas  e

debuxa os  vectores  FAB  = FBA e  comproba a  homoxeneidade  da  lei  de  Coulomb,  e

compara  o  resultado  obtido  co  que  determinaríamos  coñecendo  as  masas  das  dous

corpos de masas MA e MB situados á mesma distancia, comprobando a homoxeneidade

da lei de gravitación universal, a contante universal G, e calculando a Fatractiva

         Competencias clave: CCEC, CMCCT

                 4.2.1  Xustifica razoadamente situación cotiás nas que se poñan de manifesto

fenómenos relacionados coa electricidade estática.

         Indicadores de logro:

         Comenta fenómenos da vida cotiá onde se pon de manifestó a electricidade estática

         Competencias clave: CMCCT

                   4.3.1  Recoñece fenómenos magnético identificando o imán como fonte natural do

magnetismo, e  describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.

         Indicadores de logro:
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          Analiza no laboratorio o comportamento dun imán con distintas substancias e comproba

como cada imán presnta dous polos, denominados N e S, e experimentalmente podemos

comprobar a Fatractiva ou repulsiva entre dous imáns e como a medida que aumenta a distancia

entre eles diminúe esta forza o cal é un sinal de diminución do campo magnético.

         Competencias clave: CMCCT

                  4.3.2  Constrúe un compás elemental para localizar a N empregando o campo

magnético terrestre, e describe o procedemento seguido para facelo.

         Indicadores de logro:

         Contrúe un compás e indica todas as etapas da súa construcción

         Competencias clave: CMCCT e CSIEE

                   4.4.1  Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o

magnetismo, costruíndo un electroimán.

         Indicadores de logro:

         Constrúe un electroimán e comproba a relación entre o campo eléctrico e o campo

magnético

         Competencias clave: CMCCT e CD

                    4.4.2  Reproduce os experiemntos de Oersted e d eFaraday no laboratorio ou

mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas

manifestacións dun mesmo fenómeno.

         Indicadores de logro :

         Realiza a experiencia de Oersted e a de Faraday no laboratorio ou ben busca na rede

estes dous experimentos que son básicos no campo electromagnético.

         Competencia clave: CD e CMCCT

                   4.5.1  Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de observacións ou da

busca de información na rede,  a relación entre forza que aparecen na natureza e os

fenómenos asociados a elas

        Indicadores de logro :

          Elabora un cadro coas leis da dinámica e define a unidade da F no S.I.U. e busca na rede

a información que poidas entender sobre a teoría de unificación das catro categorías nas

que se poden agrupar todas as forzas da natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear

forte  e  nuclear  féble.  Preguntando  ó  profesor  todo  aquello  que  non  entendas.

Competencia clave: CCL, CD, CMCCT e CSIEE

         

Bloque 5. Enerxía

1.  Valorar o papel da enerxía nas nosas vidas, identificar as diferentes fontes, comparar
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o  seu  impacto  ambiental  e  recoñecer  a  importancia  do  aforro  enerxético  para  un

desenvolvemento sostible.

 

 1.1. Recoñece,  describe  e  compara  as  fontes  renovables  e  non  renovables  de

enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental.

  Indicadores de logro:

Analizar  o  papel  que  xoga  a  enerxía  nas  nosas  vidas,  identifica  as  fontes  de

enenrxía  e  analiza  o  impacto  ambiental  das  enerxías  renovables  e  das  non

renovables.

Competencias clave: CMCCT e CSC

2.  Coñecer e comparar as diferentes fontes de enerxía empregadas na vida diaria

nun contexto global que implique aspectos económicos e ambientais.

  2.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano,  a  partir  da

distribución xeográfica dos seus recursos e os efectos ambientais.

 Indicadores de logro:

Compara as principais frontes de enerxía empregadas na vida cotiá en función da

distribución xeográfica destas fontes e os efectos ambientais.

Competencias clave: CMCCT, CCL e CSC

  2.2. Analiza  a  predominancia  das  fontes  de  enerxía  convencionais  fronte  ás

alternativas,  argumentando  os  motivos  polos  que  estas  últimas  aínda  non

están suficientemente explotadas.

       Indicadores de logro:

Elabora un informe científico comparando as fontes de enerxía convencional e as

alternativas  e  sinalando  os  motivos  de  que  estas  últimas  non  estean  moi

desenvolvidas.

Competencias clave: CMCCT, CCL e CSC

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

  3.1. Interpreta  datos  comparativos  sobre  a  evolución  do  consumo  de  enerxía

mundial  propoñendo medidas  que poden contribuír  ao  aforro individual  e

colectivo.

Indicadores de logro:

Recolle da rede os datos de consumo de enerxía mundial e propón medidas que

poidan contribuír ó seu aforro tanto de xeito individual como colectivo.

Competencias claves: CMCCT, CCL e CSC

  4.  Explicar  o fenómeno físico da corrente eléctrica e interpretar  o significado das
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magnitudes físicas intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, así

como as relacións entre elas.

  4.1. Explica  a  corrente  eléctrica  como  cargas  en  movemento  a  través  dun

condutor.

  Indicadores de logro:

  Entende a corrente eléctrica como un fluxo de electróns a través dun condutor.

  Competencias claves: CMCCT

  4.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente,

diferenza de potencial e resistencia e relaciónas entre si utilizando a lei de

Ohm.

  Indicadores de logro:

  Realiza un circuito eléctrico no laboratorio onde determinaras a intensidade de

corrente que circula, as d.d.p entre dous puntos e a resistencia eléctrica e relaciona

estas magnitudes entre si, é dicir, comprobas a lei de Ohm.

  Competencias claves. CMCCT, CD e CSIEE

  4.3. Distingue  entre  condutores  e  illantes,  recoñecendo os  principais  materiais

usados como tales.

 Indicadores de logro:

 Clasifica como substancias condutoras ou illantes algún materias de uso común

Competencias clave: CMCCT  

   5.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se

transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante exemplos da vida cotiá,

identificando os seus elementos principais.

         Indicadores de logro :

          Analiza  máquinas  utilizadas  na  vida  cotiá  onde  a  enerxía  eléctrica

transfórmase en movemento, son, calor, etc, identificando os procesos que

ocorren.

         Competencias clave: CMCCT e CSC

  5.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus

elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión

de xeradores e receptores en serie ou en paralelo.

         Indicadores de logro:

          Contrúe circuitos eléctricos con xeradores e receptores en serie e paralelo e

comproba os resultados teóricos cos experimentais.

         Competencias clave: CMCCT e CSIEE
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 5.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes

involucradas a partir  doutras dúas, expresando o resultado en unidades do

Sistema Internacional.

         Indicadores de logro:

          Monta un circuito eléctrico cunha resistencia eléctrica de resistencia coñecida

e determina a intensidade de corrente que circula polo mesmo e a d.d.p entre

os extremos da resistencia, mediante dous polímetros variaremos o I e a ΔV e

aplicando alei de Ohm determinamos o valor da Resistencia que temos no

circuito.

         Competencia clave : CMCCT

  5.4. Utiliza  aplicacións  virtuais  interactivas  para  simular  circuítos  e  medir  as

magnitudes eléctricas.

         Indicadores de logro :

          Utiliza aplicaións virtuais de circuítos para simular circuítos máis complexos

dos  que  poidas  facer  no  laboratorio  e  mide  as  magnitudes  eléctricas

implicadas.

         Competencias clave: CMCCT

  6.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha

vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico.

         Indicadores de logro :

         Analiza os componentes da instalación da túa casa, indicando a máxima

intensidade de corrente que permite a limitador e polo tanto fixa a potencia

máxima que  podes  ter  simultaneámente  conectada.  Realiza  un  deseño do

circuito da túa casa.

         Competencias clave: CMCCT

6.2. Comprende  o  significado  dos  símbolos  e  abreviaturas  que  aparecen  nas

etiquetas de dispositivos eléctricos.

         Indicadores de logro :

         Analiza en aparellos  eléctricos de uso cotiá (o ferro de pasar,  a TV, o

microondas, e neveira, etc)  as etiquetas que indican a potencia do aparello e

a ddp para que está diseñado

         Competencia clave: CMCCT

  6.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico:

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 95



condutores, xeradores, receptores e elementos de control, describindo a súa

correspondente función.

         Indicadores de logro :

          Identifica e representa as componentes dun circuito eléctrico describindo as

súas función.

         Competencias clave : CMCCT

  6.4. Recoñece  os  compoñentes  electrónicos  básicos,  describindo  as  súas

aplicacións  prácticas  e  a  repercusión  da  miniaturización  do microchip  no

tamaño e prezo dos dispositivos.

         Indicadores de logro :

          Identifica os componentes electrónicos básicos, describe a súas aplicaións e

          asocia á miniaturización do microchip a diminución de tamaño do aparello e

o abaratamanto do mesmo debido a súa masiva fabricación.

         Competencias clave: CMCCT

  7.1. Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía se transforman en

enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os métodos de transporte e

almacenamento deste tipo de enerxía.

          Indicadores de logro :

          A programación dunha visita a unha central hidroeléctrica facilitará o estudo

da  transformación  da  enerxía  na  central,  os  métodos  de  transporte  e  os

sistemas de alamacenamento da mesma.

         Competencoa clave: CMCTT

Niveles de adquisición dos indicadores de logro na matería F e Q 3º da ESO

Cada un dos indicadores de logro será cualificada con un dos seguintes niveis:

A ou 1)  En vías de adquisición < 5    A(-) : 0-2,5 (nivel 2º ESO)  A(+) : >2,5 - < 5

B ou 2)  Adquirido 5 – 6

C ou 3)  Avanzado  7 -  8

D ou 4)   Excelente  > 8
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19.-  Mecanismos  de  revisión,  avaliación   e  modificación  das   propias

programacións  didácticas  en relación  cos  resultados  académicos  e  procesos  de

mellora e procedemento para incorporar modificacións a programación.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoavaliación  da

realización  e  o desenvolvemento de  programacións  didácticas.  Para  iso,  ao finalizar

cada unidade didáctica proponse unha secuencia de preguntas que permitan ao docente

avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para

a propia unidade.

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder

recoller as melloras no seguinte.

 A devandita ferramenta descríbese a continuación:

aspectos para avaliar
para

destacar...
para mellorar...

propostas  de

mellora persoal

Temporalización das unidades didácticas

Desenvolvemento dos obxectivos 

didácticos

Manexo dos contidos da unidade

Actividades

e desempeños competenciais

Realización de tarefas

Estratexias metodolóxicas seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios 

de avaliación

Uso de diversas ferramentas de avaliación

Atención á diversidade
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FÍSICA E QUÍMICA DE 4º DA  ESO

1.-Introdución

            A Física e Química en 4º da ESO é unha materia troncal optativa, pola cal non

todos os alumnos  cursen esta materia, o cal orixina en 1º de Bacharelato un problema

de difícil solución, pois temos alumnos que un importante déficit de partida na materia.

              Para facilitar a materia en 4º e tendo en conta a formación matemática do

alumnado, obriga a unha distribución de contidos asimétrica nos dous cursos de F e Q

da ESO, con predominio da Química en 3º e da Física en 4º.

              Os eixes metodolóxicos son: o movemento, as forzas, as transformacións

enerxéticas, a estrutura da materia e as súas transformacións.

2.- Obxectivos xerais do curso

           Neste último achegamento á materia de Física e Química na ESO nos 
propoñemos acadar os seguintes obxectivos:

1.- Valorar o coñecemento científico no seu conxunto como elemento inseparable do 
saber xeral que forma parte da cultura e que enriquece á persoa.           

2.- Desenvolver as capacidades de formación e análise dos fenómenos naturais e físicos,
así como elaborar informes encol das súas observacións e aplicar os coñecementos 
adquiridos na resolución de problemas.

3.- Analizar e valorar as actuacións individuais e colectivas en relación co medio 
ambiente.

4.-Coñecer as repercusións das alteracións do medio ambiente sobre a maneira de vivir 
das persoas e comprender que protexelo é protexernos a nós mesmos.

5.- Comprender a repercusión da actividade científica sobre a sociedade, aceptando a 
ciencia como parte inseparable dela e aplicar os seus métodos para desenvolver o 
pensamento crítico.

6.-Participar de xeito responsable na planificación e realización de actividades de tipo 
científico.

7.- Utilizar de forma autónoma diferentes fontes de información, avaliando o seu 
contido de xeito persoal, crítico, tolerante e non dogmático, principalmente no relativo a
cuestións científicas e tecnolóxicas.

3.-Bloques de contidos das unidades didácticas.             
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U 01  Introdución: medidas e método científico

Contidos: O SI. Múltiplos e submúltiplos. A medida non é exacta é aproximada. Cifras 

significativas, notación científica e redondeo. Instrumentos de medida. Como 

experimentamos o método científico? Como comunicamos os nosos resultados, tablas e 

gráficas. As Tics no ámbito científico. O informe científico.Un proxecto de 

investigación.

 U 02  Os elementos químicos e os seus enlaces

Contidos: Os elementos químicos. Ordenación dos elementos químicos. Situación dos 

elementos e enlace químico. Compostos con enlace iónico. Compostos con enlace 

covalente. Compostos con enlace metálico.

Contidos: O carbono como elemento esencial dos seres vivos. O carbono e a gran 

cantidade de compostos orgánicos. Características dos compostos de carbono. 

Hidrocarburos. Grupos funcionais . Alcois. Ácidos orgánicos. Polímeros sintéticos. 

Compostos de carbono nos seres vivos.

U 03  As reaccións químicas e reaccións químicas de especial interese

Contidos: Introdución ás reaccións químicas. Evolución dun proceso químico. Químico.

Tipos de reaccións químicas. Relación masa-masa nas reaccións químicas. Volume das 

substancias gasosas. Relación masa-volume e volume-volume nas reaccións químicas. 

Calor de reacción. Velocidade de reacción.

Contidos: Características experimentais dos ácidos e das bases. Teoría de Arrhenius. 

Definición iónica de ácido e base. Forza dos ácidos e das bases. Escala de pH. 

Reaccións de neutralización. Reaccións de oxidación-redución. Reaccións de 

combustión.

U 04  O movemento dos corpos

Contidos: Introdución. Traxectoria e posición. Desprazamento e espazo percorrido. 

Movementos de traxectoria rectilínea con velocidade constante. Movemento de 

traxectoria rectilínea con cambio de velocidade. Movemento de traxectoria rectilínea 

con aceleración constante. Constante. Análise dos movementos cotiáns. Cotiáns. 

Representación gráfica dos movementos estudados. Movemento de traxectoria circular 

con velocidade constante.

A interacción entre corpos. Tipos de forza. A medida da forza. Forzas e deformacións. 
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Lei de Hooke. Carácter vectorial das forzas. Composición de forzas. Descomposición de

forzas. Equilibrio de forzas.

Contidos: Por que se moven os corpos. Conceptos previos. Forzas externas e forzas 

internas. Unha interacción especial: o rozamento. Sistema libre. Leis de Newton.. 

Impulso e momento lineal.

U 05  Dinámica cotidiana e Estática de fluídos

Contidos: Unha visión histórica da astronomía. Orixe e estrutura do universo. O sistema

solar. Lei de Gravitación Universal. Peso dos corpos.

Contidos: Fluídos. Concepto de presión. Presión no seo dun fluído líquido. Presión 

hidrostática. Principio de Blas Pascal. Principio de Arquímedes. Aerostática.

U 06  Enerxía                                                                                                                       

Contidos: Outra alternativa para estudar o movemento.                                                     

Enerxía e  traballo.Traballo.Traballo mecánico. Potencia. Enerxía mecánica. Principio 

de conservación da enerxía mecánica.

Contidos: Calor e transferencia de enerxía. Temperatura. Equilibrio térmico. 

Equivalente mecánico da calor. Cantidade de calor transferida en intervalos térmicos. 

Cantidade de calor transferida en cambio de estado. Estado. Outro efecto da calor sobre 

os corpos: a dilatación. Transformacións enerxéticas. Conservación e degradación. 

Maquinas térmicas. O problema enerxético.

Contidos: Concepto de onda. Tipos de ondas. Características das ondas. Natureza e 

propagación do son. Características do son. Natureza e propagación da luz. Dispersión 

da luz. Luz. Espectro lumínico.

U 00  A Física e a Química no mundo onde  vivimos

Contidos: O desafío medioambiental. O problema do incremento do efecto de 

invernadoiro e o cambio climático. Contaminación sen fronteiras. Esgotamento de 

recursos e redución da biodiversidade. Contribución do desenvolvemento 

tecnocientífico á solución dos problemas medioambientais. O principio de precaución. 

Fontes de enerxía e xestións de recursos no século XXI. Cultura e educación científica 

nos países democráticos.

4.-Distribución temporal dos contidos
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O curso comprende aproximadamente 36 semanas e tendo en conta os festivos e que 

dispoñemos de tres sesións semanais en 4º da ESO, dispoñeremos dun total de 

aproximadamente 97 sesións que distribuímos da seguinte maneira:

Unidade nº de sesións

U1  A actividade científica 10

U2 Os elementos químicos e os enlaces. A química do Carbono. 20

U3 As reaccións químicas. Reaccións químicas de interese 15

U4 O movemento. Cinemática e Dinámica 15

U5 Dinámica cotidiana: gravitación e presión 15

U6 Traballo, potencia e enerxía mecánica.Calor e enerxía interna 20

5.- Obxectivos. Contidos. Criterios de avaliación. Estándares de 
aprendizaxe e competencias.

Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A actividade científica
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 a

 f

 h

 l

 ñ

 B1.1.  Investigación
científica.

 B1.1. Recoñecer que a
investigación en ciencia
é  un  labor  colectivo  e
interdisciplinario  en
constante  evolución  e
influído  polo  contexto
económico e político.

 FQB1.1.1.  Describe
feitos  históricos
relevantes  nos  que  foi
definitiva  a
colaboración  de
científicos/as  de
diferentes  áreas  de
coñecemento.

 CMCCT

 CCL

 CCEC

 CSC

 FQB1.1.2.  Argumenta
con  espírito  crítico  o
grao  de rigor  científico
dun  artigo  ou  dunha
noticia,  analizando  o
método  de  traballo  e
identificando  as
características  do
traballo científico.

 CMCCT

 CCL

 CAA

 CD

 CSIEE

 f  B1.1.  Investigación
científica.

 B1.2.  Analizar  o
proceso  que  debe
seguir  unha  hipótese
desde  que  se  formula
ata  que  é  aprobada
pola  comunidade
científica.

 1.2.1  Distingue  entre
hipóteses,  leis  e
teorías,e  explica  os
procesos  que
corroboran  unha
hipótese  e a dotan  de
valor científico.

 CMCCT

 CAA

 f  B1.2.  Magnitudes
escalares e vectoriais.

 B1.3.  Comprobar  a
necesidade  de  usar
vectores  para  a
definición  de
determinadas
magnitudes.

 1.3.1  Identifica  unha
determinada magnitude
como  escalar  ou
vectorial  e describe os
elementos  que definen
a esta última.

 CMCCT

 FQB1.2.1.
Distingue
entre
hipóteses
,  leis  e
teorías,  e
explica os
procesos
que
corrobora
n  unha
hipótese
e a dotan
de  valor
científico.

 B1.3.  Magnitudes
fundamentais  e
derivadas. Ecuación de
dimensións.

 B1.4.  Relacionar  as
magnitudes
fundamentais  coas
derivadas  a  través  de
ecuacións  de
magnitudes.

 1.4.1  Comproba  a
homoxeneidade  dunha
fórmula  aplicando  a
ecuación  de
dimensións  aos  dous
membros.

 CMCCT

 FQB1.3.1.
Identifica
unha
determina
da
magnitud
e  como
escalar
ou
vectorial
e
describe
os
elemento
s  que

 B1.4. Erros na medida.  B1.5. Xustificar que non
é  posible  realizar
medidas  sen  cometer
erros, e distinguir entre
erro absoluto e relativo.

 1.5.1  Calcula  e
interpreta  o  erro
absoluto  e  o  erro
relativo  dunha  medida
coñecido  o  seu  valor
real.

 CMCCT
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Física e Química. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

definen
esta
última.

 FQB1.4.1.
Comprob
a  a
homoxen
eidade
dunha
fórmula
aplicando
a
ecuación
de
dimensió
ns  aos
dous
membros.

 B1.4. Erros na medida.

 B1.5.  Expresión  de
resultados.

 B1.6.  Expresar  o  valor
dunha  medida  usando
o redondeo e o número
de  cifras  significativas
correctas.

 1.6.1 Calcula e expresa
correctamante  o  valor
da media, partindo dun
conxunto  de  valores
resultantes  da  medida
dunha  mesma
magnitude,  utilizando
as  cifras  significativas
adecuadas.

 CMCCT

 FQB1.5.1.
Calcula  e
interpreta
o  erro
absoluto
e  o  erro
relativo
dunha
medida
coñecido
o  valor
real.

 B1.5.  Expresión  de
resultados.

 B1.6. Análise dos datos
experimentais.

 B1.7.  Realizar  e
interpretar
representacións
gráficas  de  procesos
físicos  ou  químicos,  a
partir  de  táboas  de
datos e das leis ou os
principios involucrados.

 FQB1.7.1.  Representa
graficamente  os
resultados  obtidos  da
medida  de  dúas
magnitudes
relacionadas  inferindo,
de  ser  o  caso,  se  se
trata  dunha  relación
lineal, cuadrática ou de
proporcionalidade
inversa, e deducindo a
fórmula.

 CMCCT

 FQB1.6.1.
Calcula  e
expresa
correctam
ente  o
valor  da
medida,
partindo
dun
conxunto
de
valores
resultante
s  da
medida
dunha
mesma
magnitud
e,
utilizando
as  cifras
significati
vas
adecuada
s.

 B1.7.  Tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  no
traballo científico.

 B1.8.  Proxecto  de
investigación.

 B1.8.  Elaborar  e
defender  un  proxecto
de  investigación,
aplicando as TIC.

 FQB1.8.1.  Elabora  e
defende un proxecto de
investigación  sobre  un
tema  de  interese
científico,  empregando
as TIC.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 CD

 CSIEE

 CSC

 CCEC

 a

 b

 c

 d

 B1.1.  Investigación
científica.

 B1.9.  Realizar  en
equipo  tarefas  propias
da  investigación
científica.

 FQB1.9.1.  Realiza  de
xeito  cooperativo  ou
colaborativo  algunhas
tarefas  propias  da
investigación  científica:
procura de información,

 CMCCT

 CCL

 CD

 CAA
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 e

 f

 g

prácticas de laboratorio
ou pequenos proxectos
de investigación.

 CSIEE

 CSC

 CCEC

 FQB1.9.2.  Realiza  de
xeito  cooperativo  ou
colaborativo  algunhas
tarefas  propias  da
investigación  científica
utilizando as TIC.

 CMCCT

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

 CSC

 CCEC

Bloque 2. A materia

 f

 l

 B2.1.  Modelos
atómicos.

 B2.1.  Recoñecer  a
necesidade  de  usar
modelos  para
interpretar  a  estrutura
da  materia  utilizando
aplicacións  virtuais
interactivas.

 FQB2.1.1.  Compara os
modelos  atómicos
propostos ao  longo da
historia para interpretar
a  natureza  íntima  da
materia,  interpretando
as  evidencias  que
fixeron  necesaria  a
evolución destes.

 CMCCT

 CCEC

 FQB2.1.2.  Utiliza  as
TIC  ou  aplicacións
interactivas  para
visualizar  a
representación  da
estrutura  da  materia
nos diferentes modelos
atómicos.

 CCMT

 CD

 f  B2.2. Sistema periódico
e  configuración
electrónica.

 B2.2.  Relacionar  as
propiedades  dun
elemento  coa  súa
posición  na  táboa
periódica  e  a  súa
configuración
electrónica.

 FQB2.2.1.  Establece  a
configuración
electrónica  dos
elementos
representativos a partir
do seu número atómico
para  deducir  a  súa
posición  na  táboa
periódica,  os  seus
electróns de valencia e
o  seu  comportamento
químico.

 CMCCT

 FQB2.2.2.  Distingue
entre  metais,  non
metais,  semimetais  e
gases  nobres,  e
xustifica  esta
clasificación en función
da  súa  configuración
electrónica.

 CMCCT

 f  B2.2. Sistema periódico
e  configuración
electrónica.

 B2.3.  Agrupar  por
familias  os  elementos
representativos  e  os

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

 CMCCT
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elementos de transición
segundo  as
recomendacións  da
IUPAC.

sitúaos  na  táboa
periódica.

 f  B2.2. Sistema periódico
e  configuración
electrónica.

 B2.3.  Enlace  químico:
iónico,  covalente  e
metálico.

 B2.4.  Interpretar  os
tipos de enlace químico
a  partir  da
configuración
electrónica  dos
elementos implicados e
a súa posición na táboa
periódica.

 FQB2.4.1.  Utiliza  a
regra  do  octeto  e
diagramas  de  Lewis
para  predicir  a
estrutura  e  a  fórmula
dos  compostos  iónicos
e covalentes.

 CMCCT

 FQB2.4.2.  Interpreta  a
información  que
ofrecen  os  subíndices
da  fórmula  dun
composto  segundo  se
trate  de  moléculas  ou
redes cristalinas.

 CMCCT

 f  B2.3.  Enlace  químico:
iónico,  covalente  e
metálico.

 B2.4.  Forzas
intermoleculares.

 B2.5.  Xustificar  as
propiedades  dunha
substancia  a  partir  da
natureza do seu enlace
químico.

 FQB2.5.1.  Explica  as
propiedades  de
substancias
covalentes,  iónicas  e
metálicas  en  función
das  interaccións  entre
os seus átomos ou as
moléculas.

 CMCCT

 FQB2.5.2.  Explica  a
natureza  do  enlace
metálico  utilizando  a
teoría  dos  electróns
libres,  e  relaciónaa
coas  propiedades
características  dos
metais.

 CMCCT

 FQB2.5.3.  Deseña  e
realiza  ensaios  de
laboratorio  que
permitan deducir o tipo
de  enlace  presente
nunha  substancia
descoñecida.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 f  B2.4.  Formulación  e
nomenclatura  de
compostos  inorgánicos
segundo as normas da
IUPAC.

 B2.6.  Nomear  e
formular  compostos
inorgánicos  ternarios
segundo as normas da
IUPAC.

 FQB2.6.1.  Nomea  e
formula  compostos
inorgánicos  ternarios,
seguindo as normas da
IUPAC.

 CCL

 CMCCT

 f  B2.5.  Forzas
intermoleculares.

 B2.7.  Recoñecer  a
influencia  das  forzas
intermoleculares  no
estado de agregación e
nas  propiedades  de
substancias  de
interese.

 FQB2.7.1.  Xustifica  a
importancia  das  forzas
intermoleculares  en
substancias de interese
biolóxico.

 CMCCT

 FQB2.7.2.  Relaciona  a
intensidade e o tipo das
forzas  intermoleculares
co  estado  físico  e  os
puntos  de  fusión  e
ebulición  das

 CMCCT
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substancias  covalentes
moleculares,
interpretando  gráficos
ou  táboas  que
conteñan  os  datos
necesarios.

 f  B2.6.  Introdución  á
química orgánica.

 B2.8.  Establecer  as
razóns  da
singularidade  do
carbono e valorar a súa
importancia  na
constitución  dun
elevado  número  de
compostos  naturais  e
sintéticos.

 FQB2.8.1.  Explica  os
motivos  polos  que  o
carbono  é  o  elemento
que  forma  maior
número de compostos.

 CMCCT

 FQB2.8.2.  Analiza  as
formas  alotrópicas  do
carbono,  relacionando
a  estrutura  coas
propiedades.

 CMCCT

 f  B2.6.  Introdución  á
química orgánica.

 B2.9.  Identificar  e
representar
hidrocarburos  sinxelos
mediante  distintas
fórmulas,  relacionalas
con  modelos
moleculares  físicos  ou
xerados  por
computador,  e coñecer
algunhas  aplicacións
de especial interese.

 FQB2.9.1.  Identifica  e
representa
hidrocarburos  sinxelos
mediante a súa fórmula
molecular,
semidesenvolvida  e
desenvolvida.

 CMCCT

 FQB2.9.2.  Deduce,  a
partir  de  modelos
moleculares,  as
fórmulas  usadas  na
representación  de
hidrocarburos.

 CMCCT

 FQB2.9.3.  Describe  as
aplicacións  de
hidrocarburos  sinxelos
de especial interese.

 CMCCT

 f  B2.6.  Introdución  á
química orgánica.

 B2.10.  Recoñecer  os
grupos  funcionais
presentes en moléculas
de especial interese.

 FQB2.10.1.  Recoñece
o  grupo  funcional  e  a
familia orgánica a partir
da fórmula de alcohois,
aldehidos,  cetonas,
ácidos  carboxílicos,
ésteres e aminas.

 CMCCT

Bloque 3. Os cambios

 f  B3.1.  Reaccións  e
ecuacións químicas.

 B3.2.  Mecanismo,
velocidade  e  enerxía
das reaccións.

 B3.1.  Explicar  o
mecanismo  dunha
reacción  química  e
deducir  a  lei  de
conservación  da  masa
a partir do concepto da
reorganización  atómica
que ten lugar.

 FQB3.1.1.  Interpreta
reaccións  químicas
sinxelas  utilizando  a
teoría  de  colisións,  e
deduce  a  lei  de
conservación da masa.

 CMCCT

 f  B3.2.  Mecanismo,
velocidade  e  enerxía
das reaccións.

 B3.2.  Razoar  como  se
altera  a  velocidade
dunha  reacción  ao
modificar  algún  dos
factores  que  inflúen

 FQB3.2.1.  Predí  o
efecto  que  sobre  a
velocidade de reacción
teñen  a  concentración
dos  reactivos,  a
temperatura, o grao de

 CMCCT
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sobre  ela,  utilizando  o
modelo  cinético-
molecular e a teoría de
colisións para xustificar
esta predición.

división  dos  reactivos
sólidos  e  os
catalizadores.

 FQB3.2.2.  Analiza  o
efecto dos factores que
afectan  a  velocidade
dunha  reacción
química, sexa a través
de  experiencias  de
laboratorio ou mediante
aplicacións  virtuais
interactivas  nas  que  a
manipulación  das
variables  permita
extraer conclusións.

 CMCCT

 CD

 f  B3.2.  Mecanismo,
velocidade  e  enerxía
das reaccións.

 B3.3.  Interpretar
ecuacións
termoquímicas  e
distinguir  entre
reaccións endotérmicas
e exotérmicas.

 FQB3.3.1.  Determina o
carácter  endotérmico
ou  exotérmico  dunha
reacción  química
analizando  o  signo  da
calor  de  reacción
asociada.

 CMCCT

 f  B3.3.  Cantidade  de
substancia: mol.

 B3.4.  Recoñecer  a
cantidade  de
substancia  como
magnitude fundamental
e  o  mol  como  a  súa
unidade  no  Sistema
Internacional  de
Unidades.

 FQB3.4.1.  Realiza
cálculos que relacionen
a  cantidade  de
substancia,  a  masa
atómica ou molecular e
a constante do número
de Avogadro.

 CMCCT

 f  B3.4.  Concentración
molar.

 B3.5.  Cálculos
estequiométricos.

 B3.5.  Realizar  cálculos
estequiométricos  con
reactivos  puros
supondo  un
rendemento  completo
da  reacción,  partindo
do axuste da ecuación
química
correspondente.

 FQB3.5.1. Interpreta os
coeficientes  dunha
ecuación  química  en
termos de  partículas  e
moles  e,  no  caso  de
reaccións  entre  gases,
en termos de volumes.

 CMCCT

 FQB3.5.2.  Resolve
problemas,  realizando
cálculos
estequiométricos,  con
reactivos  puros  e
supondo  un
rendemento  completo
da  reacción,  tanto  se
os  reactivos  están  en
estado sólido como se
están en disolución.

 CMCCT

 f  B3.6.  Reaccións  de
especial interese.

 B3.6.  Identificar  ácidos
e bases, coñecer o seu
comportamento
químico e medir a súa
fortaleza  utilizando
indicadores  e  o
pHmetro dixital.

 FQB3.6.1.  Utiliza  a
teoría  de  Arrhenius
para  describir  o
comportamento
químico  de  ácidos  e
bases.

 CMCCT

 FQB3.6.2.  Establece  o
carácter  ácido,  básico
ou  neutro  dunha

 CMCCT
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disolución  utilizando  a
escala de pH.

 b

 f

 h

 g

 B3.6.  Reaccións  de
especial interese.

 B3.7.  Realizar
experiencias  de
laboratorio  nas  que
teñan  lugar  reaccións
de síntese, combustión
e  neutralización,
interpretando  os
fenómenos
observados.

 FQB3.7.1.  Deseña  e
describe  o
procedemento  de
realización  dunha
volumetría  de
neutralización  entre un
ácido forte e unha base
forte,  e  interpreta  os
resultados.

 CMCCT

 CSIEE

 FQB3.7.2.  Planifica
unha  experiencia  e
describe  o
procedemento  para
seguir  no  laboratorio
que demostre que nas
reaccións  de
combustión se produce
dióxido  de  carbono
mediante  a  detección
deste gas.

 CMCCT

 CSIEE

 FQB3.7.3.  Realiza
algunhas  experiencias
de laboratorio nas que
teñan  lugar  reaccións
de síntese, combustión
ou neutralización.

 CMCCT

 CAA

 f  B3.6.  Reaccións  de
especial interese.

 B3.8.  Valorar  a
importancia  das
reaccións  de  síntese,
combustión  e
neutralización  en
procesos biolóxicos, en
aplicacións cotiás e na
industria,  así  como  a
súa  repercusión
ambiental.

 FQB3.8.1.  Describe  as
reaccións  de  síntese
industrial  do  amoníaco
e do ácido sulfúrico, así
como  os  usos  destas
substancias  na
industria química.

 CMCCT

 FQB3.8.2.  Valora  a
importancia  das
reaccións  de
combustión na xeración
de  electricidade  en
centrais  térmicas,  na
automoción  e  na
respiración celular.

 CMCCT

 CSC

 FQB3.8.3.  Describe
casos  concretos  de
reaccións  de
neutralización  de
importancia biolóxica e
industrial.

 CMCCT

Bloque 4. O movemento e as forzas

 f  B4.1.  Movemento.
Movementos  rectilíneo
uniforme,  rectilíneo
uniformemente
acelerado  e  circular
uniforme.

 B4.1.  Xustificar  o
carácter  relativo  do
movemento  e  a
necesidade  dun
sistema de referencia e
de  vectores,  para  o
describir

 FQB4.1.1.  Representa
a  traxectoria  e  os
vectores  de  posición,
desprazamento  e
velocidade en  distintos
tipos  de  movemento,
utilizando  un  sistema

 CMCCT
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adecuadamente,
aplicando  o  anterior  á
representación  de
distintos  tipos  de
desprazamento.

de referencia.

 f  B4.1.  Movemento.
Movementos  rectilíneo
uniforme,  rectilíneo
uniformemente
acelerado  e  circular
uniforme.

 B4.2.  Distinguir  os
conceptos  de
velocidade  media  e
velocidade instantánea,
e  xustificar  a  súa
necesidade  segundo  o
tipo de movemento.

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

 CMCCT

 FQB4.2.2.  Xustifica  a
insuficiencia  do  valor
medio  da  velocidade
nun  estudo  cualitativo
do  movemento
rectilíneo
uniformemente
acelerado  (MRUA),  e
razoa  o  concepto  de
velocidade instantánea.

 CMCCT

 f  B4.1.  Movemento.
Movementos  rectilíneo
uniforme,  rectilíneo
uniformemente
acelerado  e  circular
uniforme.

 B4.3.  Expresar
correctamente  as
relacións  matemáticas
que  existen  entre  as
magnitudes  que
definen  os
movementos rectilíneos
e circulares.

 FQB4.3.1.  Deduce  as
expresións
matemáticas  que
relacionan as variables
nos  movementos
rectilíneo  uniforme
(MRU),  rectilíneo
uniformemente
acelerado  (MRUA)  e
circular  uniforme
(MCU),  así  como  as
relacións  entre  as
magnitudes  lineais  e
angulares.

 CMCCT

 f  B4.1.  Movemento.
Movementos  rectilíneo
uniforme,  rectilíneo
uniformemente
acelerado  e  circular
uniforme.

 B4.4.  Resolver
problemas  de
movementos rectilíneos
e  circulares,  utilizando
unha  representación
esquemática  coas
magnitudes  vectoriais
implicadas,  e  expresar
o  resultado  nas
unidades  do  Sistema
Internacional.

 FQB4.4.1.  Resolve
problemas  de
movemento  rectilíneo
uniforme  (MRU),
rectilíneo
uniformemente
acelerado  (MRUA)  e
circular  uniforme
(MCU),  incluíndo
movemento de graves,
tendo en conta valores
positivos  e  negativos
das  magnitudes,  e
expresar o resultado en
unidades  do  Sistema
Internacional.

 CMCCT

 FQB4.4.2.  Determina
tempos e distancias de
freada  de  vehículos  e
xustifica,  a  partir  dos
resultados,  a
importancia  de  manter
a  distancia  de
seguridade na estrada.

 CMCCT

 CSC

 FQB4.4.3. Argumenta a  CMCCT
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existencia  do  vector
aceleración  en
calquera  movemento
curvilíneo  e  calcula  o
seu  valor  no  caso  do
movemento  circular
uniforme.

 f  B4.1.  Movemento.
Movementos  rectilíneo
uniforme,  rectilíneo
uniformemente
acelerado  e  circular
uniforme.

 B4.5.  Elaborar  e
interpretar gráficas que
relacionen as variables
do movemento partindo
de  experiencias  de
laboratorio  ou  de
aplicacións  virtuais
interactivas e relacionar
os  resultados  obtidos
coas  ecuacións
matemáticas  que
vinculan  estas
variables.

 FQB4.5.1.  Determina o
valor da velocidade e a
aceleración  a partir  de
gráficas posición-tempo
e velocidade-tempo en
movementos
rectilíneos.

 CMCCT

 FQB4.5.2.  Deseña,
describe  e  realiza
individualmente  ou  en
equipo experiencias no
laboratorio  ou
empregando
aplicacións  virtuais
interactivas,  para
determinar  a  variación
da  posición  e  a
velocidade  dun  corpo
en función do tempo, e
representa  e  interpreta
os resultados obtidos.

 CMCCT

 CSIEE

 CD

 CCL

 CAA

 CSC

 f  B4.2. Natureza vectorial
das forzas.

 B4.3. Leis de Newton.

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

 B4.6.  Recoñecer  o
papel das forzas como
causa dos cambios na
velocidade  dos  corpos
e  representalas
vectorialmente.

 FQB4.6.1.  Identifica  as
forzas  implicadas  en
fenómenos cotiáns nos
que  hai  cambios  na
velocidade dun corpo.

 CMCCT

 FQB4.6.2.  Representa
vectorialmente  o  peso,
a forza normal, a forza
de rozamento e a forza
centrípeta en casos de
movementos rectilíneos
e circulares.

 CMCCT

 f  B4.3. Leis de Newton.

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

 B4.7. Utilizar o principio
fundamental  da
dinámica na resolución
de problemas nos que
interveñen  varias
forzas.

 FQB4.7.1.  Identifica  e
representa  as  forzas
que  actúan  sobre  un
corpo  en  movemento
nun  plano  tanto
horizontal  como
inclinado,  calculando a
forza  resultante  e  a
aceleración.

 CMCCT

 f  B4.3. Leis de Newton.

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

 B4.8. Aplicar as leis de
Newton  para  a
interpretación  de
fenómenos cotiáns.

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

 CMCCT

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

 CMCCT
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enunciado da segunda
lei.

 FQB4.8.3.  Representa
e  interpreta  as  forzas
de acción e reacción en
situacións  de
interacción  entre
obxectos.

 CMCCT

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

 B4.5. Lei da gravitación
universal.

 B4.9.  Valorar  a
relevancia  histórica  e
científica  que  a  lei  da
gravitación  universal
supuxo  para  a
unificación  das
mecánicas  terrestre  e
celeste,  e interpretar  a
súa  expresión
matemática.

 FQB4.9.1.  Xustifica  o
motivo  polo  que  as
forzas  de  atracción
gravitatoria  só  se
poñen  de  manifesto
para  obxectos  moi
masivos,  comparando
os  resultados  obtidos
de  aplicar  a  lei  da
gravitación universal ao
cálculo de forzas entre
distintos  pares  de
obxectos.

 CMCCT

 FQB4.9.2.  Obtén  a
expresión  da
aceleración  da
gravidade a partir da lei
da gravitación universal
relacionando  as
expresións
matemáticas  do  peso
dun corpo e a forza de
atracción gravitatoria.

 CMCCT

 f  B4.5. Lei da gravitación
universal.

 B4.10. Comprender que
a  caída  libre  dos
corpos e o movemento
orbital  son  dúas
manifestacións  da  lei
da  gravitación
universal.

 FQB4.10.1.  Razoa  o
motivo  polo  que  as
forzas  gravitatorias
producen  nalgúns
casos  movementos  de
caída  libre  e  noutros
casos  movementos
orbitais.

 CMCCT

 f  B4.5. Lei da gravitación
universal.

 B4.11.  Identificar  as
aplicacións  prácticas
dos satélites artificiais e
a  problemática  xurdida
polo  lixo  espacial  que
xeran.

 FQB4.11.1. Describe as
aplicacións  dos
satélites  artificiais  en
telecomunicacións,
predición
meteorolóxica,
posicionamento  global,
astronomía  e
cartografía,  así  como
os riscos derivados do
lixo espacial que xeran.

 CMCCT

 CSC

 f  B4.6. Presión.  B4.12.  Recoñecer  que
o  efecto  dunha  forza
non só depende da súa
intensidade,  senón
tamén  da  superficie
sobre a que actúa.

 FQB4.12.1.  Interpreta
fenómenos  e
aplicacións  prácticas
nas  que  se  pon  de
manifesto  a  relación
entre  a  superficie  de
aplicación  dunha  forza
e o efecto resultante.

 CMCCT
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 FQB4.12.2.  Calcula  a
presión  exercida  polo
peso  dun  obxecto
regular  en  distintas
situacións  nas  que
varía  a  superficie  en
que se apoia; compara
os  resultados  e  extrae
conclusións.

 CMCCT

 f  B4.7.  Principios  da
hidrostática.

 B4.8.  Física  da
atmosfera.

 B4.13.  Interpretar
fenómenos  naturais  e
aplicacións
tecnolóxicas  en
relación  cos  principios
da  hidrostática,  e
resolver  problemas
aplicando  as
expresións
matemáticas destes.

 FQB4.13.1.  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

 FQB4.13.2.  Explica  o
abastecemento  de
auga potable, o deseño
dunha  presa  e  as
aplicacións  do  sifón,
utilizando  o  principio
fundamental  da
hidrostática.

 CMCCT

 FQB4.13.3.  Resolve
problemas
relacionados  coa
presión no interior  dun
fluído  aplicando  o
principio  fundamental
da hidrostática.

 CMCCT

 FQB4.13.4.  Analiza
aplicacións  prácticas
baseadas  no  principio
de  Pascal,  como  a
prensa  hidráulica,  o
elevador, ou a dirección
e  os  freos  hidráulicos,
aplicando  a  expresión
matemática  deste
principio  á  resolución
de  problemas  en
contextos prácticos.

 CMCCT

 FQB4.13.5.  Predí  a
maior  ou  menor
flotabilidade  de
obxectos  utilizando  a
expresión  matemática
do  principio  de
Arquímedes, e verifícaa
experimentalmente
nalgún caso.

 CMCCT

 b

 f

 g

 B4.7.  Principios  da
hidrostática.

 B4.8.  Física  da
atmosfera.

 B4.14.  Deseñar  e
presentar  experiencias
ou  dispositivos  que
ilustren  o
comportamento  dos

 FQB4.14.1.  Comproba
experimentalmente  ou
utilizando  aplicacións
virtuais  interactivas  a
relación  entre  presión
hidrostática  e

 CMCCT

 CD
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fluídos e que poñan de
manifesto  os
coñecementos
adquiridos, así como a
iniciativa  e  a
imaxinación.

profundidade  en
fenómenos  como  o
paradoxo  hidrostático,
o tonel de Arquímedes
e o principio dos vasos
comunicantes.

 FQB4.14.2. Interpreta o
papel  da  presión
atmosférica  en
experiencias  como  o
experimento  de
Torricelli,  os
hemisferios  de
Magdeburgo,
recipientes  invertidos
onde non se derrama o
contido,  etc.,  inferindo
o seu elevado valor.

 CCEC

 CMCCT

 FQB4.14.3.  Describe  o
funcionamento  básico
de  barómetros  e
manómetros, e xustifica
a  súa  utilidade  en
diversas  aplicacións
prácticas.

 CMCCT

 f  B4.8.  Física  da
atmosfera.

 B4.15.  Aplicar  os
coñecementos sobre a
presión  atmosférica  á
descrición  de
fenómenos
meteorolóxicos  e  á
interpretación  de
mapas  do  tempo,
recoñecendo  termos  e
símbolos  específicos
da meteoroloxía.

 FQB4.15.1.  Relaciona
os  fenómenos
atmosféricos  do  vento
e  a  formación  de
frontes  coa  diferenza
de  presións
atmosféricas  entre
distintas zonas.

 CMCCT

 FQB4.15.2.  Interpreta
os  mapas  de  isóbaras
que  se  amosan  no
prognóstico  do  tempo,
indicando o  significado
da  simboloxía  e  os
datos  que  aparecen
nestes.

 CMCCT

Bloque 5. A enerxía

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

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

 B5.1.  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.

 FQB5.1.1.  Resolve
problemas  de
transformacións  entre
enerxía  cinética  e
potencial  gravitatoria,
aplicando o principio de
conservación  da
enerxía mecánica.

 CMCCT

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

 CMCCT

 f  B5.2.  Formas  de  B5.2. Recoñecer que a  FQB5.2.1.  Identifica  a  CMCCT
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intercambio de enerxía:
traballo e calor.

calor  e  o  traballo  son
dúas  formas  de
transferencia  de
enerxía, e identificar as
situacións  en  que  se
producen.

calor e o traballo como
formas  de  intercambio
de  enerxía,
distinguindo  as
acepcións  coloquiais
destes  termos  do  seu
significado científico.

 FQB5.2.2.  Recoñece
en  que  condicións  un
sistema  intercambia
enerxía  en  forma  de
calor  ou  en  forma  de
traballo.

 CMCCT

 f  B5.3.  Traballo  e
potencia.

 B5.3.  Relacionar  os
conceptos de traballo e
potencia  na  resolución
de  problemas,
expresando  os
resultados en unidades
do  Sistema
Internacional  ou
noutras de uso común.

 FQB5.3.1.  Acha  o
traballo  e  a  potencia
asociados  a  unha
forza,  incluíndo
situacións  en  que  a
forza  forma  un  ángulo
distinto  de  cero  co
desprazamento,  e
expresar  o  resultado
nas  unidades  do
Sistema  Internacional
ou  noutras  de  uso
común, como a caloría,
o kWh e o CV.

 CMCCT

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

 B5.4.  Efectos  da  calor
sobre os corpos.

 B5.4.  Relacionar
cualitativa  e
cuantitativamente  a
calor  cos  efectos  que
produce  nos  corpos:
variación  de
temperatura,  cambios
de estado e dilatación.

 FQB5.4.1.  Describe  as
transformacións  que
experimenta  un  corpo
ao  gañar  ou  perder
enerxía,  determinar  a
calor  necesaria  para
que  se  produza  unha
variación  de
temperatura  dada  e
para  un  cambio  de
estado,  e  representar
graficamente  estas
transformacións.

 CMCCT

 FQB5.4.2.  Calcula  a
enerxía  transferida
entre  corpos  a  distinta
temperatura  e  o  valor
da  temperatura  final
aplicando  o  concepto
de equilibrio térmico.

 CMCCT

 FQB5.4.3.  Relaciona  a
variación  da  lonxitude
dun  obxecto  coa
variación  da  súa
temperatura  utilizando
o  coeficiente  de
dilatación  lineal
correspondente.

 CMCCT

 FQB5.4.4.  Determina
experimentalmente
calores  específicas  e
calores  latentes  de

 CMCCT

 CAA
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substancias  mediante
un  calorímetro,
realizando  os  cálculos
necesarios a partir dos
datos  empíricos
obtidos.

 l

 l

 ñ

 o

 B5.3.  Traballo  e
potencia.

 B5.5.  Máquinas
térmicas.

 B5.5.  Valorar  a
relevancia histórica das
máquinas  térmicas
como
desencadeadores  da
Revolución  Industrial,
así  como  a  súa
importancia  actual  na
industria  e  no
transporte.

 FQB5.5.1.  Explica  ou
interpreta,  mediante
ilustracións  ou  a  partir
delas, o fundamento do
funcionamento  do
motor de explosión.

 CMCCT

 FQB5.5.2.  Realiza  un
traballo  sobre  a
importancia histórica do
motor  de  explosión  e
preséntao  empregando
as TIC.

 CAA

 CMCCT

 CD

 CCL

 CSC

 CCEC

 f  B5.5.  Máquinas
térmicas.

 B5.6.  Comprender  a
limitación  que  o
fenómeno  da
degradación da enerxía
supón  para  a
optimización  dos
procesos  de  obtención
de  enerxía  útil  nas
máquinas térmicas, e o
reto  tecnolóxico  que
supón  a  mellora  do
rendemento  destas
para a investigación, a
innovación  e  a
empresa.

 FQB5.6.1.  Utiliza  o
concepto  da
degradación da enerxía
para  relacionar  a
enerxía  absorbida  e  o
traballo  realizado  por
unha máquina térmica.

 CMCCT

 FQB5.6.2.  Emprega
simulacións  virtuais
interactivas  para
determinar  a
degradación da enerxía
en  diferentes
máquinas,  e  expón  os
resultados empregando
as TIC.

 CMCCT

 CD

 CCL

6.-Actividades de laboratorio.

1.- Medidas de lonxitude, superficie, volumes e masa.

2.- Medidas de capacidade.     

 3.- Movemento rectilíneo uniformemente acelerado.

 4.- Equilibrio de forzas.

 5.-Determinación do cdg dun corpo.

 6.- Estudo dos factores que afectan ao rozamento.

 7.- Determinación do coeficiente de rozamento.

 8.- Determinación da densidade dun sólido e dun líquido.
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 9.- Demostración experimental do principio de Arquímedes.                         

10.- Determinación da calor específica dun metal polo método das mesturas.

 11.- Preparación de disolucións aproximadas e exactas.

 12.- Medida da velocidade dunha reacción

 13.- Medida da calor de reacción.

 14.- Medida do pH.

 15.- Reacción de neutralización.

7.- Contribución dos obxectivos da materia á adquisición de Competencias Crave

1.- Describir coa precisión adecuada os procesos físicos e químicos e 
as propiedades da meteria e os materiais.

 CL

2.- Interpretar e extraer información da táboa periódica dos elementos,
así como doutras táboas e gráficas.

AaA 
CMeCBenCT   
CL

3.- Elixir a unidade de medida máis adecuada e indicar o erro asociado
ao expresar unha medida.

AaA 
CMeCBenCT   
SdeIeEE

4.- Utilizar correctamante a linguaxe científica relacionado co tema 
tanto na expresión escrita como oral.

CL

5.- Interpretar e formular os enunciados das leis da cenemática, da 
dinámica e da gravitación universal.

AaA              
CL

6.- Escribir e ler fórmulas de compostos químicos inorgánicos e 
orgánicos aplicando as regras da nomenclatura e formulación 
establecidas (tradicional, Stock, IUPAC).

AaA          
CSeC               
CL

7.- Escribir ou interpretar unha ecuación química recoñecendo a 
relacións entre os reactivos e os produtos.

AaA 
CMeCBenCT 
CL

8.- Indicar as características das partículas compoñentes dos átomos  e
cálcular as partículas compoñentes de átomos, ións e isótopos.

CMeCBenCT 
CL

9.- Aplicar os conceptos de mol e masa molecular e determinar a 
composición centesimal dun composto químico.

AaA 
CMeCBenCT

10.- Distinguir os principais tipos de enerxía e relacionar os conceptos AaA
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de enerxía e traballo co rendemento das reaccións.

11.- Propón ou xustifica hipóteses que poidar explicar un fenómeno 
observado ou reproducido no laboratorio

CMeCBenCT   
SdeIeEE

12.- Elixir a estratexia de resolución máis adecuada para abordar unha 
situación problematica

CMeCBenCT   
SdeIeEE

13.- Aplicar á vida cotiá valores propios da ciencia: obxectividade, 
precisióm, rigor, reflexión lóxica, actitude crítica,…

CSeC  
SdeIeEE

14.- Participación activa no desenvolvemento das experiencias de 
laboratorio colaborando cos demais membros do grupo.

CSeC          
DedIeEE

15.- Utilizar as novas tecnoloxías para obter información sobre 
diferentes temas valorando as achegas de diferentes fontes.

AaA             
CD               
SdeIeEE

16.- Realizar cálculos de cinemática, dinámica, hidrodinámica, 
gravitación universal, composición centesimal de compostos 
químicos, etc. Utilñizando a calculadora persoal.

AaA             
CD    

17.- Analizar afirmacións e textos adoptando unha actitude crítica 
baseada na coherencia global dos coñecementos científicos.

CSeC            
CL           
SdeIeEE

18.- Distinguir entre fontes de enerxía renovables e non renovables e 
coñecer o significado de desenvolvemento sustentable

AaA                
CeEC

19.- Recoñecer os principais impactos ambientais, como a 
contaminación atmosférica, da auga e do chan e o quecemento global 
do planeta e propoñer medidas preventivas adecuadas.

CSeC          
CeEC  
SdeIeEE

20.- Recoñecer as achegas da física e da química á comprensión da 
realidade como disciplinas integradas no coñecemento científico.

CSeC

21.- Identificar os principais problemas ambientais que afectan á 
Comunidade Autónoma de Galicia e contribuír á súa prevención

CSeC          
CeEC  
SdeIeEE

 

Competencias (indicativos)

CSeC                : Competencias sociais e cívicas        

 CeEC               : Conciencia e expresión cultural

 SdeIeEE           : Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor  

 AaA                  :  Aprender a aprender
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CL                     : Comunicación lingüística

CMeCBenCT   : Competencia matemática e competencias básicas en ciencias e 
tecnoloxía

CD                    : Competencia dixital

                         

8.-Procedemento para a realización da avaliación inicial.

             Antes de inicial un bloque de contidos os alumnos realizarán un test de 

preguntas múltiples sobre os contidos previos necesarios para entender o 

desenvolvemento do bloque, no caso de que o resultado non sexa satisfactorio haberá 

que traballar con estes alumnos de forma individual para que acaden o nivel preciso.

           O Departamento elaborará as fichas de traballo necesarias para realizar os test de 

coñecementos previos así como as fichas para  recuperar aos alumnos que teñan 

dificultades nos mesmos.

            Nos primeiros días do curso os alumnos realizarán unha proba para comprobar so

coñecementos que teñen de materia de 3º de ESO, é simplemente unha avaliación para 

determinar se os obxectivos de 3º están fixados ou non.

9.- Criterios / Instrumentos de avaliación    

              Os criterios de avaliación por competencias que empregamos en cada

avaliación e na avaliación final de xuño, e sen esquecer que o obxectivo é a avaliación

personalizada, baseárase na información obtida por diversos medios, como son:

a) Notas de clase, progreso realizado polo alumno nestas notas ao longo do curso, o

traballo na aula,o caderno de apuntamentos, os traballos feitos na casa, a actitude, a

creatividade e o interese na clase.

b) Notas dos traballos desenvolvidos no laboratorio, valorando a destreza, a orde e o

caderno de laboratorio onde deberá ter todas as prácticas realizadas.

c) Probas escritas realizadas ao longo das tres avaliacións que constarán de problemas

numéricos, cuestións teóricas e actividades desenvolvidas no laboratorio

 En  conclusión,  para  a  avaliación  dos  nosos  alumnos,  basearémonos

preferentemente nas súas respostas a cuestións teóricas, nos seus razoamentos lóxicos,

na facilidade para enfocar os problemas, na súa destreza matemática para a resolución

dos mesmos,  na súa habilidade e  disposición  para o traballo  do laboratorio,  na  súa
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capacidade  para  utilizar  de  xeito  autónomo  a  bibliografía  dispoñible,  na  súa

competencia para elaborar un informe sinxelo sobre un tema  no que estea traballando,

na súa disposición ao traballo en equipo, etc.

O alumno terá  que ir  nos  sucesivos  exames unhas  preguntas  básicas  da materia  xa

examinada,  de  forma que  en cada  exame haberá para todos os  alumnos unha parte

básica que xa foi obxecto de exame.

             
10.- Contidos mínimos.

1.- O método científico
As partes do método científico e a súa identificación
As magnitudes: definición e tipos. As unidades do SIU e a correcta expresión da medida
A aproximación da medida e cálculo do erro asociado
A representación gráfica de medidas experimentais.

2.- S.P. Enlace iónico, covalente e metálico. Formulación inorgánica completa.
Os primeiros modelos atómicos, o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr
A configuración electrónica fundamantal e as configuracións electrónicas dos ións.
A Organización dos elememtos na táboa periódica.
O carácter metálico, non metálico, semimetálico ou de gas nobre sos elementos da S.P
As propiedades periódicas dos átomos.
As unións entre átomos e a regra do octete.
A ligazón iónica e as propiedades dos compostos iónicos.
Os tipos de ligazóns covalentes. As substancias moleculares e as súas propiedades. A
ligazón por enlaces de ponte de hidróxeno entre moléculas.
As susbstancias covalentes atómicas e as súas propiedades.
A ligazón metálica e as propiedades das substancias metálicas. As aliaxes.
Os estados de oxidación e as valencias dos elementos químicos.
A nomenclatura e formulación  dos compostos binarios, hidróxidos, ácidos e sales.
Os  conceptos  de  mol  e  masa  molar.  O  cálculo  de  cantidades  e  de  masas  molares  de
substancias.
A determinación da composición centesimal dun composto. A composición dos fertilizantes.

3.-  Reaccións  químicas.  Relacións  estequiométricas  e  volumétricas  nas  reaccións
químicas. Calor de reacción. Velocidade de reacción. Factores que inflúen na velocidade
de reacción. Reaccións ácido-base.
Os cambios químicos, a lei de conservación da masa e a teoría cinética das colisións.
A velocidade de reacción e os factores que afectan a ela.
A enerxía calorífica absorbida ou emitida nunha reacción química.
A escritura e a interpretación das reaccións químicas.
Cálculos  estequiométricos  nas  reaccións  químicos  con  sólidos  puros  e  impuros,
líquidos, gases ideais e disolucións. Rendemento da reacción.
As reaccións de neutralización ácido-base.
A escala de pH.
Medidas do pH de substancias distintas.
4.-  Características  dos  compostos  de  carbono.  Compostos  orgánicos  máis  sinxelos:
hidrocarburos,  alcois,  éteres,  aldehidos,  cetonas,  ác.carboxílicos,  aminas,  amidas  e
nitrilos ou cianuros.
O  átomo  de  carbono  e  a  química  orgánica.  Fórmulas  moleculares  e  estructurais.
Isómeros estructurais.
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Os  hidrocarburos  e  as  súas  propiedades.  A  nomenclatura  e  a  formulación  de
hidrocarburos.
Os  grupos  funcionais.  A nomenclatura  e  a  formulación  de  compostos  osixenados  e
nitroxenados.
Os  polímeros  e  as  reacciósn  de  polimerización.  Os  plásticos,  a  súa  composición  e
propiedades.
Os combustibles  e  as  reaccións  d  ecomnbustión.  O aumento  do  efcto  invernadoiro:
causas e consecuencias. A importancia de protexer o medio ambiente.

5.-  Movemento  rectilíneo  uniforme  e  uniformemente  variado.  Movemento  circular
uniforme.
A descrición do movemento: Posición, traxectoria, distancia percorrida, desprazaamnto,
tempo e velocidade.
O desprazamanto, a velocidade e a celeridade dun MR. A ecuación do movemento dun
MRU e a súa representación gráfica.
As aceleracións media e instantánea. As ecuacións de velocidade do movemebto dun
MRUA e a súa representación gráfica. O movemento vertical.
As distancias na estrada. O encontro de dous móbiles.
A posición, os desprazamantos, as velocidades e a aceleración dun MC. As ecuacións
dun MCU.

6.- As Forzas. Lei de Hooke. Leis da dinámica. Forza gravitatoria. Peso dos corpos.
As forzas: Tipos e representacións. A lei de Hooke.
A composición de forzas concorrentes
Os corpos en equilibrio: o equilibrio de traslación e o equilibrio de rotación.
O peso dos corpos e o seu centro de gravidade. O equilibrio dun corpo apoido sobre o chan.
As forzas na vida cotiá: Peso, tensión, forza normal, forza motriz, forza de rozamanto e forza
centrípeta.
O principio de inercia.
O principio fundamantal da dinámica. O peso e a aceleración da gravidade.
A terceira lei de Newton. As forzas de acción e reacción.
A lei de gravitación universal. A  forza de atracción da Terra.
A atracción entre os corpos do sistema solarr. A aceleración da gravidade e o peso dos corpos
na lúa.
O movemento, a valocidade e a utilidade dos satélites artificiais. Os satélites artificiais da terra.
A concepción do universo ó longo da historia. A orixe e formación do universo.

7.- Os fluídos. Presión. Unidades de presión. Presión hidrostática. Principio de Pascal.
Principio de Arquímedes. Presión atmosférica. Barómetros e manómetros.
A presión. Definición , unidades de medida e cálculo da mesma.
A presión hidrostática e os seus efectos. A ecuación fundamantal da estaática de fluídos.
A determinación da densidade dun líquido.
O principio de Pascal e as súas principais aplicacións.
A presión atmosférica, a súa medida e as variables que inflúen nela.
O principio de Arquímedes e as condicións de flotación dun corpo.

8.-Concepto de traballo e potencia: unidades. Enerxía cinética e potencial. Principio de
conservación da enerxía.
O traballo e a potencia e as súas unidades de medida.
As máquinas e o seu rendemento. As máquinas térmicas.

O traballo e a súa relación coas enerxías cinéticas e potencial gravitatoria. A conservación e a
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degradación da enerxía mecánica.

9.- Calor e temperatura. Escalas termométricas Celsius e Kelvin. Equivalente mecánico
da calor. Calor específica. Calor transferida a cambio de temperatura. Calor transferida
nos cambio de estado.
A  temperatura.  A  calor,  o  seu  efecto  sobre  os  corpos,  os  seus  mecanismos  de
propagación e a súa medición. O  equilibrio térmico

10.-  Concepto  de  onda.  Tipos  e  características  das  ondas.  A luz  e  o  son.  Espectro
lumínico.
        

10 A .-Contidos mínimos para alumnos de 4º coa F e Q  pendente de 3º da    ESO

Neste curso 2020-2021 non temos ningún alumno coa materia pendente de 3º da

ESO

1.- Magnitudes fundamentais e sistema de unidades. Conversión de unidades. Múltiplos

e submúltiplos. Problemas de conversión de unidades, cifras significativas e notación

científica.

 2.- Estados de agregación da materia. densidade. teoría cinético-molecular. Cambios de

estado.

3.-  Modelo atómico de Rutherford.  Número atómico,  número másico,  símbolos  dos

elementos máis representativos. Masa atómica. Unidade de masa atómica. Mol.         

 4.- Enlaces químicos: iónico, covalente e metálico.  Masa molecular. Formulación dos

compostos inorgánicos máis usuais.                                                                               

 5.- Substancias puras e mesturas. Disolucións. Formas de expresar a concentración da

disolución  en  g  /  l,  %  en  masa,  %  en  volume  ,  Molaridade  (M).

6.- Reaccións químicas. Ecuacións químicas e axuste por tanteo. Lei de conservación de

masa.  Cálculos  estequiométricos.  Problemas  de  axuste  de  reaccións  e  cálculos

estequiométricos.

7.-  A química  e  o  medio  ambiente.  Enerxía  e  fontes  de  enerxía.  Conservación  e

degradación da enerxía.

11.- Criterios de cualificación           

O traballo diario da clase (libreta, pequenas probas , comportamento, contará un 5 %)

O traballo  do  laboratorio  outro  5 % (libreta  de  laboratorio  e  traballo  experimental)
E o traballo dos contidos teóricos será o 90 % da nota e será unha proba escrita con
contidos desenvolvidos na clase, teoría e problemas e cuestións de laboratorio. Haberá
dúas probas por avaliación e a nota final será a media aritmética das tres avaliacións.

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 121



Despois de cada avaliación haberá unha recuperación para os alumnos que non acaden 5

12 - Procedemento para a cualificación de alumnos de 4º da ESO que  asisten a 

reforzo en algunhas das horas de F e Q  

         Neste caso o alumno deberá recibir axuda do seu profesor aínda que neste instituto
non se utilizan as horas de Física e Química para dar reforzos doutras materias.

 Programas específicos personalizados para alumnos repetidores de 4º da ESO

          No caso de que sexan alumnos do centro o profesor do ano anterior elaborará un 
informe detallado de todas as dificultades que detectou no alumno na materia de Física 
e Química, este informe servirá como o punto de partida, é dicir será unha previsible 
avaliación inicial do alumno.

            E no caso de que o alumno non sexa do instituto, será a avaliación inicial a que 
detecte as dificultades que ten que superar.

            Tanto nun caso como noutro o papel o titor do alumno e esencial e a finalidade 
debe ser que supere 4º da ESO neste curso. Realmente estes alumnos estarán sometidos 
dende o primeiro momento a unha avaliación de mínimos.

13.-Promoción

O  que  indique  a  lei  nese  momento,  con  todo,  e  na  convocatoria  de  xuño  e  máis

especialmente na de setembro é preciso que asistan todos os profesores dos alumnos

posto que ás veces precisamos votar para decidir a promoción ou non do alumno e é de

interese que se manteñan os mesmos criterios en todos os 4º da ESO e que participen na

votación todos os compoñentes da xunta..
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14.- Indicadores  de logro dos estándares de aprendizaxe e competencias 
clave acompañado dos niveis de adquisición dos indicadores

Bloque 1. A actividade científica

 FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva
a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento. 
Indicador de logro: Con axuda da rede busca feitos históricos relevantes 
que implicaron a colaboración de científicos de diferentes áreas de 
coñecemento un proxecto común.CCL, CCEC e CSC

 FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico 
dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e 
identificando as características do traballo científico.                                  
Indicador de logro: Analiza unha notician científica da prensa utilizando 
rigor científico e indicando o métoto de traballo utilizado e as súas eivas. .  
CMCCT, CCL, CD, CSIEE e CAA.                                                                

 FQB 1.2.1 Distingue entre hipóteses, leis e teorías,e explica os 
procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico. 
Indicador de logro: Nun traballo científico, entregado na aula polo 
profesor, distingue as hipótesis de traballo, as leis aplicadas, as teorías 
desenvolvidas e explica o método científico para obter resultados correctos.
CMCCT e CAA

        FQB 1.3.1 Identifica unha determinada magnitude como escalar ou 
vectorial e describe os elementos que definen a esta última.                         
Indicador de logro: Dadas unha serie de mabnitudes físicas clasifícaas en 
escalares ou vectoriais e describe as características destas últimas.   
CMCCT

 FQB 1.4.1 Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a 
ecuación de dimensións aos dous membros.                                                
Indicadores de logro: Comproba nunha serie de fórmulas o carácter 
homoxéneo das mesmas aplicando a ecuación de dimensións os dous 
membros  e resaltando que a homoxeneidade é un requisito necesario pero 
que pode non ser suficiente.                                                                           
CMCCT

 FQB 1.5.1 Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha
medida coñecido o seu valor real.                                                                   
Indicadores de logro: Subministrado a valor verdadeiro dunha medida, 
calcula o erro absoluto da mesma realizando a medida no laboratorio e o 
seu erro relativo en porcentaxe.                                                                 
CMCCT

              FQB 1.6.1 Calcula e expresa correctamante o valor da media, partindo dun conxunto de
valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, utilizando as cifras significativas 
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adecuadas.                                                                                                                                                    
Indicadores de logro : Dada unha colección de valores dunha mesma medida, determina o 
valor medio da mesma e indica o seu erro absoluto co número correcto de cifras significativas. 
CMCCT

 FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida 
de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha 
relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo a 
fórmula.                                                                                                  
Indicadores de logro : Partindo dunha táboa de valores x/y comprobaras 
se a relación que liga as variables é lineal, cuadrática ou proporcional 
inversa e unha vez determinado o anterior, realiza axudado de Excell a súa 
representación gráfica e deduce a súas fórmula.                                             
CMCCT e CD

 FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un 
tema de interese científico, empregando as TIC.                                           
Indicadores de logro : Dunha das prácticas realizadas elaborarás un 
proxecto de investigación completo que defenderás na clase onde se 
analizaran conxuntamente os resultados obtidos.                                            
CMCCT, CAA, CCL, CD, CSIEE, CSC e CCEC

 FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas 
tarefas propias da investigación científica: procura de información, 
prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.   
Indicadores de logro : No laboratorio, nun pequeño grupo de traballo, 
realizará as prácticas correspondentes a 4º da ESO FeQ que estarán 
recollidas nunc aderno que será corrixido e valorado polo profesor. 
CMCCT, CD, CSC e CCEC

Bloque 2. A materia

 FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da 
historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as 
evidencias que fixeron necesaria a evolución destes.                                
Indicadores de logro : Entenderá a necesidade de cambio de modelo 
cando un novo feito experimental non pode ser explicao polo modelo a 
substituír.                                                                                                         
CMCCT , CCEC e CD

 FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos. 
Indicadores de logro : Recurrirá a rede para utilizando as aplicación 
interactivas poida analizar representacións da estructura da materia nos 
diferentes modelos atómicos.                                                                          
CMCCT e CD

 FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos 
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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.                                                                                                      
Indicadores de logro : Saberá determinar configuración electrónicas de  
calquera elemento da táboa periódica a partir do seu Z e indicará a posición
do elemento na mesma, a súa zona, o seu carácter químico, o seu número 
de electróns AVE, o seu grupo ( número e nome) e o seu período.                 
CMCCT

 FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases 
nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración 
electrónica.                                                                                                  
Indicadores de logro : Mediante a configuración electrónica clasificará os 
elementos químicos en metais (alcalinos, alcalinotérreos, de transición, de 
transición interna, dos grupos 13 ao 17) non metais (grupos 13,14,15,16 e 
17), semimetais  (os da escaleira) e os gases nobres ou inertes (coa capa de 
valencias chea) , atendendo a súa tendencia a perder ou gañar electróns 
para quedar estable.                                                                                        
CMCCT

 FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e 
sitúaos na táboa periódica.                                                                            
Indicadores de logro : Indicará o nome e o símbolo de calquera dos 
elementos que forman o SP, con especial atención aos grupos 
representativos, e saberá colocalos na táboa periódica.                                  
CMCCT

 FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para 
predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes. 
Indicadores de logro : Utilizando a regra do dobrete / octete xustificará as 
estructuras dos ións estables que forman o enlace iónico e comprobará que 
o número de electróns que rodean a cada átomo no enlace covalente 
xustifica a estabilidade do mesmo.                                                                
CMCCT

 FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da 
fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.   
Indicadores de logro : Será capaz de interpretar os subíndices nas 
moléculas covalentes onde indican o número de átomos enlazados e os 
subíndices nas redes cristalinas iónicas onde indican a proporción entre os 
ións constituíntes do cristal.                                                                          
CMCCT

 FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas 
e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as 
moléculas.                                                                                                 
Indicadores de logro  : Despois de saber clasificar as subtancias 
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atendendo o seu tipo de enlace (tanto interatómico como intermolecular),  
asociará a cada un deles as propiedades características dos mesmos en 
función das súas interaccións.                                                                         
CMCCT

 FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría 
dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características dos 
metais.                                                                                                            
Indicadores de logro : No enlace metálico, empregando a teoría de nube 
de carga, xustificará as principais características dos metais: 
Condutividade, brillo, dureza , temperatura de fusión elevada, 
insolubilidade en auga, etc.                                                                             
CMCCT

 FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan 
deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida.                  
Indicadores de logro : No laboratorio e en pequeño grupo, realizará 
experiencias para confirmar o tipo de enlace que presentas ditas 
substancias.                                                                                                     
CMCCT e CSIEE

 FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, 
seguindo as normas da IUPAC.                                                                    
Indicadores de logro : O alumno deberá dominar a formulación 
inorgánica, neste curso serán os compostos ternarios e utilizaremos as 
nomenclaturas tradicionais, Stock e IUPAC.                                                  
CMCCT e CCL

 FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en 
substancias de interese biolóxico.                                                                  
Indicadores de logro : O alumno unha vez entendido e traballado o enlace 
intermolecular  (de ponte de hidróxeno e de Van der Waals) xustificará a 
impostancia do mesmo en substancias de interese biolóxico.                        
CMCCT

 FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas 
intermoleculares co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das 
substancias covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que 
conteñan os datos necesarios.                                                                        
Indicadores de logro : Partindo de táboas onde están recollidas as tebulición 
dos compostos H2O, H2S, H2Se, H2Te o alumno saberá explicar o carácter 
anómalo da auga e o memos coas combinacións  de H e F, Cl, Br e I. 
CMCCT

 FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que 
forma maior número de compostos.                                                             
Indicadores de logro : O alumno partindo da configuración electrónica do 
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carbono excitado entenderá a tetravalencia do carbono e como case toda a 
química do carbono e tetravalente, e explicará as múltiples posibilidades 
que ten de combinarse.                                                                                    
CMCCT

 FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a 
estrutura coas propiedades.                                                                              
Indicadores de logro : O alumno coa axuda de deseños tridimensionais 
que ten na rede analizará as distintas formas alotrópicas que presenta o 
carbono e por conseguinte entenderá as propiedades dos carbonos nestas 
asociacións.                                                                                                   
CMCCT

 FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a 
súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida.                             
Indicadores de logro : O alumno saberá escribir e nomear hidrocarburos    
(ata o eicosano)  en liña ou ramificados e utilizando as fórmulas químicas 
desenvolvidas, semidesenvolvidas, moleculares ou empíricas. A 
formulación empregada será a da IUPAC con algúns nomes tradicionais. 
CMCCT

 FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas 
usadas na representación de hidrocarburos.                                             
Indicadores de logro :Partindo de modelos moleculares en tres dimensións
o alumno saberá deducir as sús fórmulas moleculares e entenderá a 
representación das mesmas.                                                                            
CMCCT

 FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de 
especial interese.                                                                                          
Indicadores de logro : Coñecerá as principais aplicacións dos HC sinxelos
de especial interese poe exemplo o butano, o gas cidade, o eteno, o etino, 
etc.                                                                                                                   
CMCCT

 FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir 
da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e 
aminas.                                                                                                             
Indicadores de logro : Formulará e nomeará compostos orgánicos 
osixenados e nitroxenados.                                                                              
CMCCT

Bloque 3. Os cambios

 FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría 
de colisións, e deduce a lei de conservación da masa.                                 
Indicadores de logro : Interpretará, utilizando a teoría das colisións, as  
reaccións químicas sinxelas, baseándose na orientación do choque e a 
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enerxía do mesmo, e comprobará como nunha reacción química ordinario 
axustada, como o número de átomos de cada especie permañece constante 
a masa tamén o cal significa que está xustificada a teoría de Lavoisier. 
CMCCT

 FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a 
concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos
sólidos e os catalizadores.                                                                               
Indicadores de logro : O alumno do laboratorio comprobará os factores 
que teñen influencia sobre a velocidade de reacción e utilizando a teoría 
cinética dos gases xustificarán estes feitos experimentais.                           
CMCCT

 FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade 
dunha reacción química, sexa a través de experiencias de laboratorio ou 
mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación das 
variables permita extraer conclusións.                                                     
Indicadores de logro : O alumno para procesos de difícil realización no 
laboratorio, recurrirá a aplicacións virtuais interactiva onde poida variar as 
variables que necesite para analizar a cinética da reacción que ten entre 
mans.                                                                                                                
CMCTT e CD

 FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha 
reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada.   
Indicadores de logro : O alumno asociará a cada reacción química 
axustada o seu correspondente calor intercambiado, será capaz de 
diferenciar procesos endotérmicos (absorción de calor) e procesos 
exotérmicos (emisión de calor) e escribirá a reacción química coa + Q á 
esquerda (endo) ou coa + Q á dereita (exo), unha vez familiarizada con esta
terminoloxía pasará a colocar o ΔH sempre a dereita da reacción axustada e
co seu correspondente signo + endo e – exo .                                                 
CMCCT

 FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia,
a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro. 
Indicadores de logro : O alumno saberá realizar calculos onde partindo de 
masas de sólidos ou de volumes de líquidos ou gases nunhas determiandas 
condicións poidamos determinar o número de moles que temos e con este 
dato ó número de moléculas, de átomos, de ións, etc.                                  
CMCCT

 FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en 
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos 
de volumes.                                                                                              
Indicadores de logro : O alumno saberá o significado dos coeficientes 
estequiométricos nunha reacción química axustada, se traballa en umas 
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indicarán proporción entre átomos, se traballan en g proporción en moles e 
como, cando temos gases, o n é proporcional o V ( nas mesmas condicións 
de (p,T) podemos indicar a proporciónen volumes (Avogadro).                     
CMCCT

 FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, 
con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto 
se os reactivos están en estado sólido como se están en disolución.   
Indicadores de logro : Realizará cálculos estequiométricos con reactivos 
quimicamente puros e supoñendo un rendemento ideal , os reactivos poden 
ser sólidos (masa) , líquidos (volume  e dato de densidade) ou gases ideais 
(PV = nRT). No caso de ter algunha disolución necesitaremos volume  e 
concentarción molar da mesma.                                                                   
CMCCT

 FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o 
comportamento químico de ácidos e bases.                                                
Indicadores de logro : Clasificará as ácidos hidrácidos e oxácidos como 
ácidos de Arrhenius , os hidróxidos como bases de Arrhenius e a auga 
como unha substancia neutra. O alumno comprenderá que esta clasificación
só é válida para disolucións acuosas e que quedan moitas substancias que 
non son clasificables .                                                                                      
CMCCT

 FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha 
disolución utilizando a escala de pH.                                                             
Indicadores de logro : No laboratorio, utilizando o peachímetro ou ben o 
papel indicador universal determinaremos o carácter ácido, básico ou 
neutro dunha serie de substancias.                                                                  
CMCCT

 FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha 
volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e 
interpreta os resultados.                                                                                 
Indicadores de logro : No laboratorio e en grupos de dous, os alumnos 
realizarán a montaxe para efectuar unha valoración ( bureta, tripode, pinza, 
pipeta, erlenmeyer, frasco lavador). A valoración a realizar será:              
HCl(aq) + Na(OH)(aq)   NaCl(aq) + H2O (l) que neutraliza cando o un 
pH é 7 , utilizaremos a fenolftaleína como indicador. Realizarán os cálculos
para determinar a concentración molar de o ácido ou da base , coñecendo a 
concentración molar da outra, o volume pipeteado e o volume gastado. O 
profesor explicará que se entende por proba en branco, enrase, e os 
alumnos realizarán varias medidas, traballando co valor medio.                    
CMTCC e CSIEE
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 FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento 
para seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión 
se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas.                     
Indicadores de logro : O alumno planificará unha experiencia onde se 
recolla un gas sobre auga, neste caso CO2(g), como resultado dun proceso 
de combustión, coa posterior identificación deste gas mediante unha 
reacción química.                                                                                             
CMTCC e CSIEE

 FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que 
teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou neutralización.   
Indicadores de logro : O alumno realizará no laboratorio reacción de 
síntese ( por exemplo do NH4Cl(s) , de combustión ( por exemplo a do 
Mg(s)), de neutralización ( dun ácido forte medindo o pH).                         
CMTCC e CAA

 FQB3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do amoníaco e 
do ácido sulfúrico, así como os usos destas substancias na industria 
química.                                                                                                          
Indicadores de logro : Describe as reaccións de obtención do amoníaco  e 
do ácido sulfúrico, así como os usos, aplicacións e importancia destas dúas 
substancias.                                                                                                    
CMTCC

 FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na 
xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na 
respiración celular.                                                                                      
Indicadores de logro : O alumno entenderá a importancia das reaccións de
combustión tanto dende o punto vista industrial como vital.                          
CMTCC e CSC

 FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización 
de importancia biolóxica e industrial.                                                        
Indicadores de logro : O alumno describirá casos concretos de procesos 
de neutralización que teñen gran importancia biolóxica ou industrial.     
CMTCC

Bloque 4. O movemento e as forzas

 FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un
sistema de referencia.                                                                                 
Indicadores de logro : Dado un sistema de referencia o alumno 
representará para cada tipo de movemento a estudar, a traxectoria, os 
vectores de posición, o vector desprazamento e a velocidade en distintos 
puntos da traxectoria.                                                                                    
CMTCC
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 FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa 
traxectoria e a súa velocidade.                                                                        
Indicadores de logro : Dada gráficas da traxectoria e dos vectores de 
velocidade  en varios puntos da misma clasifica os tipos de movementos 
que temos en cada gráfica.                                                                            
CMTCC

 FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade 
nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado 
(MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea.                         
Indicadores de logro : O alumno debe comprobar que o dato da 
velocidade media nun MRUA  resulta insuficiente para realizar un estudo 
cualitativo do mesmo e debe definir o concepto de velocidade instantánea 
nun punto.                                                                                                        
CMTCC

 FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as 
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como 
as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.                                
Indicadores de logro : O alumno será capaz de deducir as expresións 
matemáticas que relacionan as variables cinemáticas dos MRU, MRUA  e 
MCU, así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares. 
CMTCC

 FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme 
(MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme 
(MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e
negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema 
Internacional.                                                                                              
Indicadores de logro : O alumno resolverá exercios de cinemáticas para : 
MRU, MRUA e MCU, incluíndo movemento dos graves, asignando o 
signo correspondente das magnitudes :espazo, altura, posición , 
velocidade , aceleración, expresando o resultado no SI e en notación 
científica. CMTCC

 FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e 
xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de 
seguridade na estrada.                                                                                   
Indicadores de logro : O alumnos resolverá exercicios de MR onde a 
partir dun determinado tempo o movemente sexa rectilíneo de freada, 
determinando o tempo que tarda en frear e os metros que percorre nesta 
freada. A análise do exercicio permitirá recordar que manter a distancia de 
separación moitas veces resulta vital.                                                              
CMTCC e CSC

 FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera 
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movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular
uniforme.                                                                                                         
Indicativos de logro : O alumno xustificará a existencia do vector 
velocidade en calquera movemento curvilíneo e deberá saber determinar a 
aceleración tanxencial e a normal nun movemento circular uniforme. 
CMTCC

 FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir 
de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos.
Indicativos de logro : O alumno analizará gráficas x/t , v/t e a/t non 
movemntos rectilíneos e determinará as características dos mesmos. 
CMTCC

 FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo 
experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións virtuais 
interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun 
corpo en función do tempo, e representa e interpreta os resultados obtidos.  
Indicativos de logro : O alumno en grupos de dos, realizará o estudo dun 
MRUA onde determinará a aceleración que experimenta o corpo, neste 
caso unha bóla que roda por un riel, por un método analítico e gráfico coa 
axuda do programa de tratamento de texto Excell.                                         
CMTCC, CSIEE, CD, CCL, CAA e CSC

 FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos 
que hai cambios na velocidade dun corpo.                                                    
Indicativos de logro : O alumno identificará as forzas implicadas en 
fenómenos cotíans onde haxa cambio de velocidade dun corpo.                    
CMTCC

 FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza 
de rozamento e a forza centrípeta en casos de movementos rectilíneos e 
circulares.                                                                                                        
Indicativos de logro : O alumno representará nun movemento rectilíneo os
vectores : peso, forza normal, forza de rozamento, forza resultante en un 
movemento circular determinará a forza centrípeta nun punto coñecendo a 
velocidade do móbil nese punto e o radio.                                                     
CMTCC

 FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un 
corpo en movemento nun plano tanto horizontal como inclinado, 
calculando a forza resultante e a aceleración.                                               
Indicativos de logro : O alumno representará nun movemento no plano 
horizontal todas as forzas que interveñen e determinará  a aceleración do 
sistema; tamén estudará, o movemento nun plano inclinado onde desois de 
determinar a forza neta ou resultante calculará a aceleración.                       
CMTCC
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 FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton.                                                                                                           
Indicativos de logro : O alumno intrepetará fenómenos cotiáns recorrindo 
as leis da dinámica.                                                                                         
CMTCC

 FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia do 
enunciado da segunda lei.                                                                           
Indicativo de logro : O alumno parindo da ecuación fundamantal da 
dinámica deducirá que se a = 0 m /s2 será imposible discernir se o 
móbilesta parado ou se se move a velocidade cte (1ª lei da dinámica) 
CMTCC

 FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en 
situacións de interacción entre obxectos.                                                     
Indicativo de logro : O alumno saberá poñer exemplos onde a terceira lei 
da dinámica  quede  detallada, representando as forzas de acción e reacción
que deben estar situados sobre corpos distintos.                                            
CMTCC

 FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi masivos, 
comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da gravitación universal 
ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos.                                   
Indicativo de logro : O alumno calculando as forzas de atracción entre 
dous corpos de masa M1 e M2 só son significativas cando os corpos 
presentan grandes masas, no caso de masas de pequeñas masas a forza 
gravitatoria é moi pequena.                                                                           
CMTCC

 FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a partir da 
lei da gravitación universal relacionando as expresións matemáticas do 
peso dun corpo e a forza de atracción gravitatoria.                                      
Indicativo de logro : O alumno deberá obter a expresión da aceleración da 
gravidade a partir da lei de gravitación universal e comprobará que o peso é
a forza atractiva entre a terra e o corpo (forzas iguais sobre corpos distintos:
3ª lei de Newton).                                                                                            
CMTCC

 FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias 
producen nalgúns casos movementos de caída libre e noutros casos 
movementos orbitais.                                                                                    
Indicativos de logro : O alumno razoará o motivo polo que as forzas 
gravitatorias producen nalgúns casos un movemento de caída libre, 
movementos verticais) e noutros casos movementos orbitais (circulares ou 
elípticos).                                                                                                       
CMTCC
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 FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en 
telecomunicacións, predición meteorolóxica, posicionamento global, 
astronomía e cartografía, así como os riscos derivados do lixo espacial que 
xeran.                                                                                                           
Indicativos de logro : O alumno describirá as aplicaións dos satélites 
astificiais nos distintos campos e analizará os riscos derivados do lixo 
espacial que será.                                                                                             
CMTCC e CSC

 FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas que se 
pon de manifesto a relación entre a superficie de aplicación dunha forza e o
efecto resultante.                                                                                           
Indicativos de logro : O alumno interpretará fenómenos e aplicacións 
prácticas nas que se pon de manifesto a relación entre a forza aplicada e a 
superficie sobre a que esta actúa.                                                                   
CMTCC

 FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto 
regular en distintas situacións nas que varía a superficie en que se apoia; 
compara os resultados e extrae conclusións.                                               
Indicativo de logro : Realiza exercicios sobre a presión que exerce un 
corpo dunha determianda masa cando o colocamos sobre caras de distinta 
superficie.                                                                                                    
CMTCC

 FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e
a atmosfera.                                                                                                   
Indicativo de logro : Realizará exercicios nos que se poña de manifesto a 
influencia da profundidade coa presión cando traballamos con obxetos 
somerxidos en auga  e cando cando estamos a unha altura h sobre a 
superficie da terra.                                                                                           
CMTCC

 FQB4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño 
dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio fundamental 
da hidrostática.                                                                                                 
Indicativo de logro : Entenderá aplicacións prácticas do principio 
fundamental da hidrostática como é o sifón ou o esquema dun 
abastecemento de auga a unha vila, o deseño da presa dun encoro, etc. 
CMTCC

 FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da hidrostática.                    
Indicativos de logro : Resolverá problemas relacionados coa Presión no 
interios dun fluído (gas ou líquido) aplicando o principio fundamental da 
hidrostática.                                                                                                    
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CMTCC

 FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de 
Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección e os freos 
hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á resolución 
de problemas en contextos prácticos.                                                           

Indicadores de logro : Saberá resolver exercicios de aplicación da 
principio de Pascal como é a prensa hidraúlica, os freos, etc.                       
CMTCC

 FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos 
utilizando a expresión matemática do principio de Arquímedes, e verifícaa 
experimentalmente nalgún caso.                                                                 
Indicadores de logro : No laboratorio determinará cuestións relacionadas 
co principio de Arquímedes como é peso aparente dun corpo e realizará 
estudo sobre a flotabilidade de diversos corpos dos que coñecemos a 
densidades dos mesmos.                                                                                  
CMTCC

 FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións 
virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática e profundidade en 
fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes e o 
principio dos vasos comunicantes.                                                                
Indicadores de logro : O alumno buscará na rede aplicacións virtuais que 
poñan de manifesto a relación entre a presión hidrotática e a profundidade 
en fenómenos coñecidos: o tonel de Arquímedes, os vasos comunicantes, o 
paradoxo hidrostático, o diablillo de Descartes, etc.                                       
CMTCC e CD

 FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias
como o experimento de Torricelli, os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o seu 
elevado valor.                                                                                                 
Indicadores de logro : Interpreta o papel da presión atmosférica na 
experiencia de Torricelli, xustifica a utilización do Hg como líquido no 
tubo e interpreta fenómenos como os hemisferios de Magdeburgo, 
recipientes invertidos onde non se caen o líquido, etc onde  inferimos 
destes fenómenos un elevado valor da presión.                                              
CMTCC e CCEC

 FQB4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións prácticas.    
Indicadores de logro : Describe o funcionamento do barómetro e das 
manómetros e xustifica a súa utilidade en diversas aplicacións prácticas na 
vida cotián.                                                                                                    
CMTCC
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 FQB4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a 
formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas 
zonas.                                                                                                            
Indicadores de logro : Analiza o programa do tempo na TVG e fai un 
prognóstico do tempo baseado nos valores en hPa das isobaras , indica os A
e as B, a separación entre as liñas, as temperaturas máximas e mínimas, a 
velocidade do vento , as alturas das ondas, etc.                                              
CMTCC

 FQB4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no 
prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os datos 
que aparecen nestes.                                                                                    
Indicadores de logro : Realiza unha análise dun mapa meteorolóxico do 
diario El País.                                                                                                
CMTCC

Bloque 5. A enerxía

 FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía 
cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de conservación da 
enerxía mecánica.                                                                                       
Indicadores de logro : Resove problemas onde teñas que aplicar o 
principio de conservación da enerxía.                                                             
CMTCC

 FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica.                                              
Indicadores de logro : Determina a enerxía disipada en forma de calos en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica.                                                 
CMTCC

 FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio
de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu 
significado científico.                                                                                 
Indicadores de logro : A partir do primeiro principio da termodinámica 
identifica a calor (+ ou -) e o W (+ ou -) como formas de intercambio de 
enerxía e comproba como a acepción coloquiais destes termos non teñen 
nada que ver co seu significado científico.                                                    
CMTCC

 FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia 
enerxía en forma de calor ou en forma de traballo.                                     
Indicadores de logro : O alumna saberá recoñocer en que condicións un 
sistema intercambia enerxía en forma de calor (absorbido ou emitido) ou en
forma de W (de expansión ou de compresión).                                              
CMTCC
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 FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, 
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo distinto de cero co 
desprazamento, e expresar o resultado nas unidades do Sistema 
Internacional ou noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o 
CV.Indicadores de logro : Resolve exercicios de corpos situados no plano 
horizontal onde tiramos cunha forza que forma un determinado ángulo coa 
horizontal  e determina o W e a P asociada a esa forma, expresa o resultado 
no SI e tamén noutras unidades como poden ser o kwh ou CV.                      
CMTCC

 FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para que se produza 
unha variación de temperatura dada e para un cambio de estado, e 
representar graficamente estas transformacións.                                       
Indicadores de logro : Realiza exercicios de calorimetría (as curvas de 
quecemento ou de enfriamento para unha determinada masa dun corpo 
dende unha t0 ata unha tfinal, indicando o número de etapas e as Q 
intercambiadas en cada etapa. Escribe en papel milimetrado a gráfica de t 
/ºC fronte a Q / J .                                                                                          
CMTCC

 FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o concepto de 
equilibrio térmico.                                                                                       
Indicadores de logro : Resolve exercicios de mesturas de corpos en 
situacións ideais e determina o temperatura final ou de equilibrio.                
CMTCC

 FQB5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa 
variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de dilatación lineal 
correspondente.                                                                                          

Indicadores de logro : Determina a lonxitude final dun obxeto metálico do
que coñeces: a súa lonxitude inicial, o seu coeficiente de dilatación lineal e 
as to e a tfinal .                                                                                                 
CMTCC

 FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e 
calores latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os 
cálculos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos.                         
Indicadores de logro : Determina experimentalmente coa axuda dun 
calorímetro do que coñeces a K a calor específica dun  corpo polo método 
das mesturas; e determina tamén a calor latente de cambio de estado a 
partir dos datos obtidos.                                                                                   
CMTCC e CAA

 FQB5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir 
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delas, o fundamento do funcionamento do motor de explosión.                     
Indicadores de logro : Explica medinte ilustracións o fundamento do 
motor d eexplosión.                                                                                         
CMTCC

 FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor
de explosión e preséntao empregando as TIC.                                           
Indicadores de logro : Realiza un traballo, en pequeño grupo, sobre a 
importancia histórica do motor de expñosión e preséntao empregando as 
TIC. CMTCC, CAA, CD, CSC , CCL e CCEC

 FQB5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para 
relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina 
térmica.                                                                                                        
Indicadores de logro : Xustifica a imposibilidades de que as máquinas 
térmicas teñan un rendemento do 100 % .                                                       
CMTCC

 FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar
a degradación da enerxía en diferentes máquinas, e expón os resultados 
empregando as TIC.                                                                             
Indicadores de logro : Utilizando simulacións virtuais evidencia a 
degradación da enerxía nas máquinas e expón os resultados empregando as 
TIC, será un traballo en pequeño grupo.                                                         
CMTCC , CL, CCL

Niveles de adquisición dos indicadores de logro na matería F e Q 4º da ESO

Cada un dos indicadores de logro será cualificada con un dos seguintes niveis:

A ou 1)  En vías de adquisición < 5   A(-): 0-2,5 (nivel 3º ESO)   A(+): > 2,5 - < 5

B ou 2)  Adquirido 5 – 6

C ou 3)  Avanzado  7 -  8

D ou 4)   Excelente  > 8

15.- Física y Química 4º da ESO Matriz de especificacións / Estándares de aprendizaxe 

evaluables.

Bloque 1. La actividad científica. 10%

– Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una noticia,
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analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo científico. 

– Distingue entre hipótesis, leyes y teorías, y explica los procesos que corroboran una 

hipótesis y la dotan de valor científico.                                                                               

– Identifica una determinada magnitud como escalar o vectorial y describe los 

elementos que definen a esta última.                                                                                   

– Calcula e interpreta el error absoluto y el error relativo de una medida conocido el 

valor real.                                                                                                                             

– Calcula y expresa correctamente, partiendo de un conjunto de valores resultantes de la

medida de una misma magnitud, el valor de la medida, utilizando las cifras 

significativas adecuadas.                                                                                                     

– Representa gráficamente los resultados obtenidos de la medida de dos magnitudes 

relacionadas infiriendo, en su caso, si se trata de una relación lineal, cuadrática o de 

proporcionalidad inversa, y deduciendo la fórmula.

Bloque 2. La materia. 20%

– Compara los diferentes modelos atómicos propuestos a lo largo de la historia para 

interpretar la naturaleza íntima de la materia, interpretando las evidencias que hicieron 

necesaria la evolución de los mismos.                                                                                 

– Establece la configuración electrónica de los elementos representativos a partir de su 

número atómico para deducir su posición en la Tabla Periódica, sus electrones de 

valencia y su comportamiento químico.                                                                              

– Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles justificando esta 

clasificación en función de su configuración electrónica.                                                   

– Escribe el nombre y el símbolo de los elementos químicos y los sitúa en la Tabla 

Periódica.                                                                                                                             

– Utiliza la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula 

de los compuestos iónicos y covalentes.                                                                             

– Interpreta la diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un 

compuesto según se trate de moléculas o redes cristalinas.                                                

– Explica las propiedades de sustancias covalentes, iónicas y metálicas en función de las

interacciones entre sus átomos o moléculas.                                                                       

– Explica la naturaleza del enlace metálico utilizando la teoría de los electrones libres y 

la relaciona con las propiedades características de los metales.                                          

– Nombra y formula compuestos inorgánicos ternarios, siguiendo las normas de la 

IUPAC.                                                                                                                                 

– Identifica y representa hidrocarburos sencillos mediante su fórmula molecular, 
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semidesarrollada y desarrollada.                                                                                          

– Reconoce el grupo funcional y la familia orgánica a partir de la fórmula de alcoholes, 

aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres y aminas.

Bloque 3. Los cambios. 20%

– Interpreta reacciones químicas sencillas utilizando la teoría de colisiones y deduce la 

ley de conservación de la masa.                                                                                           

– Predice el efecto que sobre la velocidad de reacción tienen: la concentración de los 

reactivos, la temperatura, el grado de división de los reactivos sólidos y los 

catalizadores.                                                                                                                       

– Determina el carácter endotérmico o exotérmico de una reacción química analizando 

el signo del calor de reacción asociado.                                                                              

– Realiza cálculos que relacionen la cantidad de sustancia, la masa atómica o molecular 

y la constante del número de Avogadro.                                                                              

– Interpreta los coeficientes de una ecuación química en términos de partículas, moles y,

en el caso de reacciones entre gases, en términos de volúmenes.                                       

– Resuelve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros y 

suponiendo un rendimiento completo de la reacción, tanto si los reactivos están en 

estado sólido como en disolución.                                                                                       

– Utiliza la teoría de Arrhenius para describir el comportamiento químico de ácidos y 

bases.                                                                                                                                    

– Establece el carácter ácido, básico o neutro de una disolución utilizando la escala de 

pH.                                                                                                                                       

– Justifica la importancia de las reacciones de combustión en la generación de 

electricidad en centrales térmicas, en la automoción y en la respiración celular.

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 35%

– Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de referencia.                                   

– Clasifica distintos tipos de movimientos en función de su trayectoria y su velocidad.  

– Justifica la insuficiencia del valor medio de la velocidad en un estudio cualitativo del 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razonando el concepto de 

velocidad instantánea.                                                                                                          

– Deduce las expresiones matemáticas que relacionan las distintas variables en los 

movimientos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado 

(M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), así como las relaciones entre las magnitudes 
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lineales y angulares.                                                                                                             

– Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo 

uniformemente acelerado (M.R.U.A.), y circular uniforme (M.C.U.), incluyendo 

movimiento de graves, teniendo en cuenta valores positivos y negativos de las 

magnitudes y expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.                  

– Determina tiempos y distancias de frenado de vehículos y justifica, a partir de los 

resultados, la importancia de mantener la distancia de seguridad en carretera.                  

– Argumenta la existencia de vector aceleración en todo movimiento curvilíneo y 

calcula su valor en el caso del movimiento circular uniforme.                                           

– Determina el valor de la velocidad y la aceleración a partir de gráficas posición-

tiempo y velocidad-tiempo en movimientos rectilíneos.                                                     

– Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos cotidianos en los que hay cambios en 

la velocidad de un cuerpo.                                                                                                   

– Representa vectorialmente el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la 

fuerza centrípeta en distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares.                     

– Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento tanto en 

un plano horizontal como inclinado, calculando la fuerza resultante y la aceleración.       

– Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton.                            

– Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos.                                                                                                     

– Justifica el motivo por el que las fuerzas de atracción gravitatoria solo se ponen de 

manifiesto para objetos muy masivos, comparando los resultados obtenidos de aplicar la

ley de la gravitación universal al cálculo de fuerzas entre distintos pares de objetos.        

– Obtiene la expresión de la aceleración de la gravedad a partir de la ley de la 

gravitación universal, relacionando las expresiones matemáticas del peso de un cuerpo y

la fuerza de atracción gravitatoria.                                                                                      

– Razona el motivo por el que las fuerzas gravitatorias producen en algunos casos 

movimientos de caída libre y en otros casos movimientos orbitales.                                  

– Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.                   

– Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en 

las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones.                                                                                                                        

– Justifica razonadamente fenómenos en los que se ponga de manifiesto la relación 

entre la presión y la profundidad en el seno de la hidrosfera y la atmósfera.                      
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– Resuelve problemas relacionados con la presión en el interior de un fluido aplicando 

el principio fundamental de la hidrostática.                                                                         

– Analiza aplicaciones prácticas basadas en el principio de Pascal, como la prensa 

hidráulica, elevador, dirección y frenos hidráulicos, aplicando la expresión matemática 

de este principio a la resolución de problemas en contextos prácticos.                               

– Predice la mayor o menor flotabilidad de objetos utilizando la expresión matemática 

del principio de Arquímedes.                                                                                               

– Interpreta el papel de la presión atmosférica en experiencias como el experimento de 

Torricelli, los hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos donde no se derrama el

contenido, etc. infiriendo su elevado valor.                                                                         

– Interpreta los mapas de isobaras que se muestran en el pronóstico del tiempo 

indicando el significado de la simbología y los datos que aparecen en los mismos.

Bloque 5. La energía. 15%

– Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial 

gravitatoria, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica.                     

– Determina la energía disipada en forma de calor en situaciones donde disminuye la 

energía mecánica.                                                                                                                

– Identifica el calor y el trabajo como formas de intercambio de energía, distinguiendo 

las acepciones coloquiales de estos términos del significado científico de los mismos.     

– Reconoce en qué condiciones un sistema intercambia energía en forma de calor o en 

forma de trabajo.                                                                                                                  

– Halla el trabajo y la potencia asociados a una fuerza, incluyendo situaciones en las que

la fuerza forma un ángulo distinto de cero con el desplazamiento, expresando el 

resultado en las unidades del Sistema Internacional u otras de uso común como la 

caloría y el kWh.                                                                                                                  

– Describe las transformaciones que experimenta un cuerpo al ganar o perder energía, 

determinando el calor necesario para que se produzca una variación de temperatura dada

y para un cambio de estado, representando gráficamente dichas transformaciones.           

– Calcula la energía transferida entre cuerpos a distinta temperatura y el valor de la 

temperatura final aplicando el concepto de equilibrio térmico.                                          

– Utiliza el concepto de la degradación de la energía para relacionar la energía 

absorbida y el trabajo realizado por una máquina térmica.  
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Física e Química 1º bacharelato

1.- Introdución e contextualización

O esforzo da humanidade ao longo da historia para comprender e dominar a materia,

descubrir a súa estrutura e as súas transformacións contribuíu ao gran desenvolvemento

da F e Q e as súas múltiples aplicacións na sociedade. É difícil imaxinar un mundo sen

os avances xerado pola F e Q, por elo, a F e a Q  aparecen como materia fundamentais

da cultura do noso tempo, materias que contribúen á formación dos cidadáns o mesmo

que  a  literatura  e  a  historia,  por  exemplo.  Unha  educación  que  integre  a  cultura

humanística  e  a  científica,  unha  maior  presencia  da  ciencia  nos  medios  de

comunicación, así como a participación activa dos investigadores na divulgación dos

coñecementos,  fanse  cada  día  máis  necesarias.  Por  outra  banda,  a  preparación

profesional  dos  estudantes  esixe  que  o  currículo  de  F  e  Q  inclúa  os  contidos  que

permitan  abordar  con  éxito  os  estudios  posteriores  tanto  na  universidade  como nos

ciclos  formativos  de  grado  superior,  por  elo,  sóese  comezar  coa  Mecánica  para

continuar  coa  Termo,  a  Electricidade  e  a  Química,  nunha  secuencia  perfectamente

lóxica  de  reflexión  respecto  a  materia  da  ESO.  A inclusión  de  contidos  relativos  a

procedementos,  obrigan aos alumnos a familiarizarse coas características do traballo

científico e a que sexan capaces de aplicalos á resolución de problemas e aos traballos

prácticos. Os contidos actitudinais aparecen dentro do marco teórico que se estuda e non

como actividades complementaria e alleas. Débese profundar no carácter vectorial das

magnitudes e nas funcións trigonométricas básicas, pódese realizar unha introdución

física ao concepto de límite para facilitar a comprensión das magnitudes instantáneas

2.- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben

participar no desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de

acordo coas especificacións da lei, son:

1.º Comunicación lingüística.

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

3.º Competencia dixital.

4.º Aprender a aprender.
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5.º Competencias sociais e cívicas.

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

7.º Conciencia e expresións culturais.

No proxecto  de  Física  e  Química  para  1.º  de Bacharelato,  tal  e  como suxire  a  lei,

potenciouse  o  desenvolvemento  das  competencias  de  comunicación  lingüística,

competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para

alcanzar  unha  adquisición  eficaz  das  competencias  e  a  súa  integración  efectiva  no

currículo, incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que permitirán ao alumnado

avanzar  cara  aos  resultados  de  aprendizaxe  de  máis  dunha  competencia  ao  mesmo

tempo.  Para  valoralos,  utilizaranse  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliables,  como

elementos de maior  concreción,  observables  e medibles,  poñeranse en relación coas

competencias clave, permitindo graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en

cada unha delas.

A materia  de  Física  e  Química  utiliza  unha  terminoloxía  formal  que  permitirá  ao

alumnado  incorporar  esta  linguaxe  ao  seu  vocabulario,  e  utilizalo  nos  momentos

adecuados coa suficiente  propiedade.  Así mesmo, a comunicación dos resultados  de

investigacións  e  outros  traballos  que  realicen  favorece  o  desenvolvemento  da

competencia en comunicación lingüística.

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as

competencias fundamentais da materia. Para desenvolver esta competencia, o alumnado

aplicará estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións,

elaborar solucións, analizar resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis

traballadas na materia.

A  competencia  dixital fomenta  a  capacidade  de  buscar,  seleccionar  e  utilizar

información en medios dixitais, ademais de permitir que o alumnado se familiarice cos

diferentes códigos, formatos e linguaxes nos que se presenta a información científica

(datos estatísticos, representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das

tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  na  aprendizaxe  das  ciencias  para

comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para

a obtención e o tratamento de datos,  etc.,  é  un recurso útil  no campo da física e a

química que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica.

A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no

carácter instrumental de moitos dos coñecementos científicos. Ao mesmo tempo, operar
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con  modelos  teóricos  fomenta  a  imaxinación,  a  análise,  as  dotes  de  observación,  a

iniciativa, a creatividade e o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma.

Ademais,  ao  ser  unha  materia  progresiva,  o  alumnado  adquire  a  capacidade  de

relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co que vai ver no presente

curso e no próximo.

Esta materia favorece o traballo de laboratorio, onde se fomenta o desenvolvemento de

actitudes como a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais,

o  que  contribúe  á  adquisición  das  competencias  sociais  e  cívicas. Así  mesmo,  o

coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos

posibles riscos da ciencia e a tecnoloxía e permite formar unha opinión fundamentada

en feitos e datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico.

O  sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o

método científico de forma rigorosa e eficaz, seguindo a consecución de pasos desde a

formulación dunha hipótese ata a obtención de conclusións. É necesaria a elección de

recursos,  a  planificación  da  metodoloxía,  a  resolución  de  problemas  e  a  revisión

permanente  de  resultados.  Isto  fomenta  a  iniciativa  persoal  e  a  motivación  por  un

traballo organizado e con iniciativas propias.

A elaboración de modelos que representen aspectos da Física e a Química, o uso de

fotografías que representen e exemplifiquen os contidos teóricos, etc.,  son exemplos

dalgunhas das habilidades plásticas que se empregan no traballo da Física e Química de

1.º  de Bacharelato,  o cal contribúe ao desenvolvemento da  conciencia e expresións

culturais, ao fomentarse a sensibilidade e a capacidade estética e de representación do

alumnado.

3.- Concreción dos estándares de aprendizaxe avaliables.
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Bloque 1. A actividade científica                                                                                       

FQB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica: fai preguntas, 

identifica problemas, recolle datos, realiza experiencias, deseña e argumenta estratexias 

de resolución de problemas, utiliza modelos e leis, revisa o proceso e obtén conclusións.

FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando 

a notación científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os 

resultados                                                                                                                             

FQB1.1.3. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes 

nun proceso físico ou químico.                                                                                            

FQB1.1.4. Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con 

elas.                                                                                                                                      

FQB1.1.5. Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e químicos a

partir dos datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e relaciona os 

resultados obtidos coas ecuacións que representan as leis e os principios subxacen.         

FQB1.1.6. A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información, e argumenta 

con rigor e precisión, utilizando a terminoloxía adecuada.                                                 

FQB1.2.1. Emprega aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos 

de difícil realización no laboratorio.                                                                                    

FQB1.2.2. Establece os elementos esenciais para o deseño, a elaboración e a defensa 

dun proxecto de investigación, sobre un tema de actualidade científica, vinculado coa 

física ou a química, utilizando preferentemente as TIC.                                                     

FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da 

investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos 

proxectos de investigación.

Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química

 FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir
das leis fundamentais da química, e exemplifícao con reaccións.
FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado
FQB2.2.2.  Explica  razoadamente  a  utilidade  e  as  limitacións  da  hipótese  do  gas
ideal.dun gas aplicando a ecuación de estado dos gases ideais.
FQB2.3.1. 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.
FQB2.3.2.  Relaciona  a  fórmula  empírica  e  molecular  dun  composto  coa  súa
composición  centesimal,  aplicando  a  ecuación  de  estado  dos  gases  ideais.
FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso
e en volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de
disolucións  dunha concentración  determinada e  realiza  os  cálculos  necesarios,  tanto
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para o caso de solutos en estado sólido como a partir doutra de concentración coñecida.
FQB2.5.1. 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.
FQB2.5.2. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través
dunha membrana semipermeable.
FQB2.6.1. Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos
obtidos para os diferentes isótopos deste.
FQB2.7.1. Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e
compostos.

Bloque 3. Reaccións químicas
FQB3.1.1.  Escribe  e  axusta  e  realiza  ecuacións  químicas  sinxelas  de  distinto  tipo
(neutralización, oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial.    
FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa,
número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela.
FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa
a distintas reaccións.
FQB3.2.3. 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.
FQB3.2.4.  Aplica  o  rendemento  dunha  reacción  na  realización  de  cálculos
estequiométricos.
FQB3.3.1.  Describe  o  proceso  de  obtención  de  produtos  inorgánicos  de  alto  valor
engadido
 FQB3.4.1. Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribe e xustifica as
reaccións químicas que se producen nel., analizando o seu interese industrial.
FQB3.4.2.  Argumenta  a  necesidade  de  transformar  o  ferro  de  fundición  en  aceiro,
distinguindo entre ambos os produtos segundo a porcentaxe de carbono que conteñan.
FQB3.4.3. Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas aplicacións.
FQB3.5.1. 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 científica.

Bloque 4. Transformacións enerxéticas
FQB4.1.1.  Relaciona a  variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa
calor absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso. Espontaneidade das
reaccións químicas

FQB4.2.1.  Explica  razoadamente  o  procedemento  para  determinar  o  equivalente
mecánico da calor tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao
experimento de Joule.
FQB4.3.1.  Expresa  as  reaccións  mediante  ecuacións  termoquímicas  debuxando  e
interpretando os diagramas entálpicos asociados.
FQB4.4.1.  Calcula  a  variación  de  entalpía  dunha reacción aplicando  a  lei  de  Hess,
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coñecendo  as  entalpías  de  formación  ou  as  enerxías  de  ligazón  asociadas  a  unha
transformación química dada, e interpreta o seu signo.
FQB4.5.1.  Predí  a  variación  de  entropía  nunha  reacción  química  dependendo  da
molecularidade e do estado dos compostos que interveñen.
FQB4.6.1.  Identifica  a  enerxía  de  Gibbs  coa  magnitude  que  informa  sobre  a
espontaneidade dunha reacción química.
FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores
entálpicos, antrópicos e da temperatura.
FQB4.7.1. Expón situacións reais ou figuradas en que se poña de manifesto o segundo
principio da termodinámica, asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade dun
proceso.
FQB4.7.2.  Relaciona  o  concepto  de  entropía  coa  espontaneidade  dos  procesos
irreversibles.
FQB4.8.1. 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.

Bloque 5. Química do carbono
FQB5.1.1.  Formula  e  nomea segundo as  normas  da IUPAC hidrocarburos  de  cadea
aberta e pechada, e derivados aromáticos.
FQB5.2.1.  Formula  e  nomea  segundo  as  normas  da  IUPAC  compostos  orgánicos
sinxelos cunha función osixenada ou nitroxenada.
FQB5.3.1. Representa os isómeros dun composto orgánico.
FQB5.4.1. Describe o proceso de obtención do gas natural e dos derivados do petróleo a
nivel industrial, e a súa repercusión ambiental.
FQB5.4.2. Explica a utilidade das fraccións do petróleo.
FQB5.5.1. Identifica as formas alotrópicas do carbono relacionándoas coas propiedades
fisicoquímicas e as súas posibles aplicacións
FQB5.6.1. 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.
FQB5.6.2.  Relaciona  as  reaccións  de  condensación  e  combustión  con procesos  que
ocorren a nivel biolóxico.

Bloque 6. Cinemática
FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema
de referencia elixido é inercial ou non inercial.

FQB6.1.2.  Xustifica  a  viabilidade  dun  experimento  que  distinga  se  un  sistema  de
referencia está en repouso ou se move con velocidade constante.
FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir  dos seus vectores de posición,
velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado.
FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a
partir da expresión do vector de posición en función do tempo
FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento
dun  corpo  nun  plano)  aplicando  as  ecuacións  dos  movementos  rectilíneo  uniforme
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(MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).
FQB6.3.3.  Realiza  e  describe  experiencias  que  permitan  analizar  os  movementos
rectilíneo ou circular, e determina as magnitudes involucradas.
FQB6.4.1.  Interpreta  as  gráficas  que  relacionan  as  variables  implicadas  nos
movementos  MRU,  MRUA  e  circular  uniforme  (MCU)  aplicando  as  ecuacións
adecuadas para obter os valores do espazo percorrido, a velocidade e a aceleración.
FQB6.5.1.  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.
FQB6.6.1.  Identifica as compoñentes intrínsecas  da aceleración en casos prácticos e
aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor.
FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha
traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes.
FQB6.8.1. 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.
FQB6.8.2.  Resolve  problemas  relativos  á  composición  de  movementos
descompoñéndoos en dous movementos rectilíneos.
FQ B6.8.3. Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos
reais, determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos
implicados.
FQB6.9.1.  Deseña,  realiza  e  describe  experiencias  que  poñan  de  manifesto  o
movemento harmónico simple (MHS) e determina as magnitudes involucradas.
FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do
movemento harmónico simple
FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador  harmónico simple coñecendo a amplitude A
FQB6.9.4.  Obtén  a  posición,  velocidade  e  aceleración  nun  movemento  harmónico
simple aplicando as ecuacións que o describen.a velocidade angular, o período e a fase
inicial.
FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento
harmónico simple en función da elongación.
FQB6.9.6.  Representa  graficamente  a  posición,  a  velocidade  e  a  aceleración  do
movemento  harmónico simple  (MHS)  en  función  do  tempo,  comprobando  a  súa
periodicidade

Bloque 7. Dinámica
FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e
extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento.
FQB7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en
diferentes situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da
dinámica.
FQB7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos.
FQB7.2.2.  Resolve  supostos  nos  que  aparezan  forzas  de  rozamento  en  planos
horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton.
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FQB7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e
poleas coas forzas que actúan sobre cada corpo
FQB7.3.1. 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.
FQB7.3.2.  Demostra  que a  aceleración dun movemento harmónico simple (MHS) é
proporcional ao desprazamento empregando a ecuación fundamental da dinámica.
FQB7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo
simple.
FQB7.4.1.  Establece  a  relación  entre  impulso  mecánico  e  mediante  o  principio  de
conservación do momento lineal.momento lineal
FQB7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións  
FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de
FQB7.6.1.  Comproba  as  leis  de  Kepler  a  partir  de  táboas  de  datos  astronómicos
correspondentes ao movemento dalgúns planetas.móbiles en curvas e en traxectorias
circulares. propulsión aplicando a segunda lei de Newton
FQB7.6.2. Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando as
leis de Kepler e extrae conclusións acerca do período orbital destes
FQB7.7.1. 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.
FQB7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de
corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital coa
masa do corpo central.
FQB7.8.1.  Expresa  a  forza  da  atracción  gravitatoria  entre  dous  corpos  calquera,
coñecidas as variables das que depende, establecendo como inciden os cambios
FQB7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa
superficie coa acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo.nestas sobre aquela.
FQB7.9.1.  Compara  a  lei  de  Newton  da  gravitación  universal  e  a  de  Coulomb,  e
establece diferenzas e semellanzas entre elas.
FQB7.9.2.  Acha  a  forza  neta  que  un  conxunto  de  cargas  exerce  sobre  unha  carga
problema utilizando a lei de Coulomb.
FQB7.10.1. 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.
Bloque 8. Enerxía
FQB8.1.1.  Aplica  o  principio  de  conservación  da  enerxía  para  resolver  problemas
mecánicos, determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética
e potencial.
FQB8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da
súa enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas.
FQB8.2.1. 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.
FQB8.3.1. Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida
a súa constante elástica.
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FQB8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico
aplicando  o  principio  de  conservación da  enerxía  e  realiza  a  representación  gráfica
correspondente.
FQB8.4.1. 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 e contextualiza os resultados.  

4.- Concreción dos obxectivos  para o curso
a)  Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha perspectiva  global,  e  adquirir  unha

conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución Española así

como polos  dereitos  humanos,  que fomente a  corresponsabilidade na construción

dunha sociedade xusta e equitativa.

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

responsable  e  autónoma  e  desenvolver  o  seu  espírito  crítico.  Prever  e  resolver

pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

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

analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade

real e a non discriminación das persoas con minusvalidez.

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

o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a

lingua cooficial da súa comunidade autónoma.

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

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

comunicación.

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

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

solidaria no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

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

habilidades básicas propias da modalidade elixida.

j ) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos

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

tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o

respecto cara ao medio.

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

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

l ) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como
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fontes de formación e enriquecemento cultural.

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

social.

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

5.- Concreción dos contidos por unidades

Unidade inicial: A investigación científica

-  O método científico.

-  Magnitudes físicas. Sistema Internacional de Unidades.

-  Análise dimensional.

-  Medida de magnitudes.

-  Erros na medida.

-  Significado das ecuacións en Física e Química.

-  TIC: As follas de cálculo para a resolución de problemas.

-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 1: Natureza da materia

-  Clasificación da materia.

-  Estudo das reaccións químicas. Leis ponderais.

-  Teoría atómica de Dalton.

-  Lei dos volumes de combinación.

-  Medida de cantidades en Química.

-  Fórmulas químicas.

-  Determinación de fórmulas químicas.

-  Técnicas espectrométricas de análise química.

-  TIC: Condicionais en follas de cálculo.

-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 2: Estados da materia

-  Os estados de agregación da materia.

-  Leis dos gases.

-  Ecuación de estado dun gas ideal.

-  Os gases reais.
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-  A teoría cinético-molecular (TCM).

-  Disolucións.

-  Concentración dunha disolución.

-  Preparación de disolucións.

-  Propiedades coligativas das disolucións.

-  TIC: Laboratorios virtuais: Química.

-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 3: Reaccións químicas e sociedade

-  Ecuacións químicas.

-  Estequiometría das reaccións químicas.

-  Cálculos estequiométricos.

-  Rendemento dunha reacción.

-  Reaccións consecutivas.

-  Reactivo común nunha mestura.

-  Reaccións en disolución acuosa.

-  Procesos industriais e substancias de interese.

-  Procesos metalúrxicos.

-  Reaccións químicas e novos materiais.

-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 4: Termodinámica. Calor e temperatura

-  Enerxía térmica, calor e temperatura.

-  Termodinámica.

-  Primeiro principio da termodinámica.

-  Enerxía interna e os cambios que experimenta.

-  Relación entre U e H.

-  Segundo principio da termodinámica.

-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 5: Aspectos enerxéticos e espontaneidade das reaccións químicas

-  A enerxía nas reaccións químicas.
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-  Calor e entalpía de reacción.

-  Medida da entalpía de reacción. Lei de Hess.

-  Entalpías de formación e entalpía de reacción.

-  Enerxía de enlace e entalpía de reacción.

-  Espontaneidade das reaccións químicas.

-  Reaccións de combustión.

-  Combustibles fósiles e ambiente.

-  O papel do CO2 na atmosfera.

-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 6: A química do carbono
-  Clasificación das substancias con carbono.
-  O átomo de carbono.
-  Grupos funcionais e series homólogas.
-  Regras xerais de formulación e nomenclatura.
-  Hidrocarburos.
-  O petróleo e os seus derivados.
-  O gas natural.
-  Outros compostos do carbono.
-  Isomería.
-  Formas alotrópicas do carbono.
-  Reaccións de interese no nivel biolóxico.
-  TIC: Visualización de moléculas.
-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 7: Cinemática. Movementos rectilíneos e a súa composición
-  Relatividade do movemento.
-  Posición e desprazamento.
-  Traxectoria e espazo percorrido.
-  Cambios de posición: velocidade.
-  Cambios de velocidade: aceleración.
-  Contribucións de Galileo ao estudo do movemento.
-  Movementos rectilíneos.
-  Composición de movementos rectilíneos.
-  TIC: patróns de ecuacións.
-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 8: Cinemática. Movementos circulares e oscilatorios
-  Magnitudes cinemáticas angulares.
-  Movemento circular uniforme, m.c.u.
-  Movemento circular uniformemente acelerado, m.c.u.a.
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-  Movemento harmónico simple.
-  TIC: Mapas conceptuais.
-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 9: Dinámica. As forzas e os seus efectos
-  As forzas como medida das interaccións.
-  Principios da dinámica.
-  Cantidade de movemento ou momento lineal.
-  Dinámica dalgúns movementos.
-  Estudo dinámico de situacións cotiás.
-  TIC: Laboratorios virtuais: Física.
-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 10: Traballo e enerxía
-  Traballo mecánico.
-  Enerxía cinética.
-  Enerxía potencial.
-  Conservación da enerxía.
-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 11: A lei da gravitación universal
-  De Platón a Newton.
-  As leis de Kepler do movemento planetario.
-  Lei da gravitación universal.
-  Carácter central da forza gravitacional.
-  Aplicación da lei da gravitación universal.
-  TIC: Simuladores astronómicos.
-  Estratexias de resolución de problemas.

Unidade 12: A lei de Coulomb
-  Fenómenos eléctricos.
-  Forza eléctrica entre corpos cargados.
-  Carácter vectorial da forza eléctrica.
-  Traballo, enerxía e potencial eléctricos.
-  Natureza eléctrica da materia.
-  Forza eléctrica e forza gravitatoria.
-  Estratexias de resolución de problemas.

Materia de Q2  Loe que na Lomce pase a ser impartida en (FeQ 1)

1.- Cálculos numéricos en Química

-  Sustancias químicas. masa atómica, masa molecular, mol.

-  Composición  centesimal  dun  composto.  determinación  da  fórmula  molecular  din

composto por medio de análise elemental: fórmula empírica e molecular.

- Mesturas. Mesturas homoxéneas: mesturas de gases: Disolucións líquidas.
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- Formas de expresar a concentración das disolucións: porcentaxe en peso, molaridade,

molalidade,  fracción  molar,  porcentaxe  en  volume  ,  gramos  de  soluto  /  litro  de

disolución.

- Comportamento dos gases en condicións ideais. ecuación de estado. Lei de Dalton das

presións parciais.

- Determinación da M dun gas a partir dos valores das magnitudes relacionadas coa

ecuación de estado.

- Reacción química. Ecuación química.

- Cálculos estequiométricos: reactivo limitante e reactivo en exceso. Reacciones nas que

participan  gases  ou  sustancias  en  disolución,  reaccións  onde  temos  reactivo/s  cun

determinado grao de pureza/riqueza, reaccións consecutivas, cálculo do rendemento dun

proceso químico.

- Interese pola realización correcta dos cálculos.

- Relacionar a precisión do aparello de medida co número de cifras que se  utilizan para

expresar la medida.

2.-Termoquímica fundamental.

3- MHS

6.-  Concreción  para  cada  estándar   de  aprendizaxe  avaliable  do  grao

mínimo de  consecución para superar  la materia.

                                      Bloque 1. A actividade científica.

 d

 e

 g

 i

 l

 m

 B1.1.  Estratexias
necesarias na actividade
científica.

 B1.1.  Recoñecer  e
utilizar  as  estratexias
básicas  da  actividade
científica:  formular
problemas  e  emitir
hipóteses,  propor
modelos,  elaborar
estratexias  de
resolución de problemas
e  deseños
experimentais,  analizar
os  resultados  e  realizar
experiencias

 FQB1.1.1.  Aplica
habilidades  necesarias
para  a  investigación
científica:  fai  preguntas,
identifica  problemas,
recolle  datos,  realiza
experiencias,  deseña  e
argumenta  estratexias
de  resolución  de
problemas,  utiliza
modelos e leis, revisa o
proceso  e  obtén
conclusións.

 CAA

 CCL

 CMCCT

 CSIEE

 FQB1.1.2.  Resolve
exercicios  numéricos  e
expresa  o  valor  das
magnitudes
empregando  a  notación
científica,  estima  os
erros absoluto e relativo
asociados  e
contextualiza  os
resultados.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 FQB1.1.3.  Efectúa  a
análise dimensional  das

 CMCCT
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ecuacións  que
relacionan  as
magnitudes nun proceso
físico ou químico.

 FQB1.1.4.  Distingue
magnitudes  escalares  e
vectoriais,  e  opera
adecuadamente  con
elas.

 CMCCT

 FQB1.1.5.  Elabora  e
interpreta
representacións gráficas
de  procesos  físicos  e
químicos  a  partir  dos
datos  obtidos  en
experiencias  de
laboratorio ou virtuais, e
relaciona  os  resultados
obtidos  coas  ecuacións
que representan as leis
e  os  principios
subxacentes.

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 FQB1.1.6.  A  partir  dun
texto científico, extrae e
interpreta a información,
e argumenta con rigor e
precisión,  utilizando  a
terminoloxía adecuada.

 CAA

 CCL

 CMCCT

 d

 e

 g

 i

 l

 m

 B1.2.  Tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  no
traballo científico.

 B1.3.  Proxecto  de
investigación.

 B1.2. Utilizar e aplicar as
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación no estudo
dos fenómenos físicos e
químicos.

 FQB1.2.1.  Emprega
aplicacións  virtuais
interactivas para simular
experimentos  físicos  de
difícil  realización  no
laboratorio.

 CD

 CMCCT

 FQB1.2.2.  Establece  os
elementos  esenciais
para  o  deseño,  a
elaboración e a defensa
dun  proxecto  de
investigación,  sobre  un
tema  de  actualidade
científica,  vinculado coa
física  ou  a  química,
utilizando
preferentemente as TIC.

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSIEE

 b

 d

 e

 g

 i

 l

 m

 B1.1.  Estratexias
necesarias na actividade
científica.

 B1.3. Realizar en equipo
tarefas  propias  da
investigación científica.

 FQB1.3.1.  Realiza  de
xeito  cooperativo  ou
colaborativo  algunhas
tarefas  propias  da
investigación  científica:
procura  de  información,
prácticas  de  laboratorio
ou  pequenos  proxectos
de investigación.

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química

 i  B2.1. Revisión da teoría
atómica de Dalton.

 B2.1.  Explicar  a  teoría
atómica de Dalton e as
leis  básicas  asociadas
ao seu establecemento.

 FQB2.1.1.  Xustifica  a
teoría atómica de Dalton
e a descontinuidade da
materia a partir das leis
fundamentais  da
química,  e  exemplifícao

 CMCCT
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con reaccións.

 i  B2.2.  Leis  dos  gases.
Ecuación de estado dos
gases ideais.

 B2.2. Utilizar a ecuación
de  estado  dos  gases
ideais  para  establecer
relacións  entre  a
presión,  o  volume  e  a
temperatura.

 FQB2.2.1.  Determina as
magnitudes que definen
o  estado  dun  gas
aplicando a ecuación de
estado dos gases ideais.

 CMCCT

 FQB2.2.2.  Explica
razoadamente  a
utilidade e as limitacións
da  hipótese  do  gas
ideal.

 CMCCT

 i  B2.3.  Determinación  de
fórmulas  empíricas  e
moleculares.

 B2.3. Aplicar a ecuación
dos  gases  ideais  para
calcular  masas
moleculares  e
determinar  fórmulas
moleculares.

 FQB2.3.1.  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

 FQB2.3.2.  Relaciona  a
fórmula  empírica  e
molecular dun composto
coa  súa  composición
centesimal,  aplicando  a
ecuación de estado dos
gases ideais.

 CMCCT

 i  B2.4.  Disolucións:
formas  de  expresar  a
concentración,
preparación  e
propiedades coligativas.

 B2.4.  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.

 FQB2.4.1.Expresa  a
concentración  dunha
disolución en g/L, mol/L,
porcentaxe en peso e en
volume;  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

 i B2.4.  Disolucións:  formas
de  expresar  a
concentración,  preparación
e propiedades coligativas.

 B2.5.  Explicar  a
variación  das
propiedades  coligativas
entre unha disolución  e
o  disolvente  puro,  e
comprobalo
experimentalmente.

 FQB2.5.1.  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

 FQB2.5.2.  Utiliza  o
concepto  de  presión
osmótica  para  describir
o paso de ións a través
dunha  membrana
semipermeable.

 CMCCT

 i  B2.6.  Métodos  actuais
para  a  análise  de
substancias:
espectroscopía  e

 B2.6.  Utilizar  os  datos
obtidos  mediante
técnicas
espectrométricas  para

 FQB2.6.1.  Calcula  a
masa  atómica  dun
elemento  a  partir  dos
datos  espectrométricos

 CMCCT
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espectrometría. calcular  masas
atómicas.

obtidos  para  os
diferentes  isótopos
deste.

 i  B2.6.  Métodos  actuais
para  a  análise  de
substancias:
espectroscopía  e
espectrometría.

 B2.7.  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.

 FQB2.7.1.  Describe  as
aplicacións  da
espectroscopía  na
identificación  de
elementos e compostos.

 CMCCT

Bloque 3. Reaccións químicas

 i  B3.1.  Estequiometría
das reaccións.  Reactivo
limitante  e  rendemento
dunha reacción.

 B3.1. Formular e nomear
correctamente  as
substancias  que
interveñen  nunha
reacción  química  dada,
e  levar  a  cabo  no
laboratorio  reaccións
químicas sinxelas.

 FQB3.1.1.  Escribe  e
axusta  e  realiza
ecuacións  químicas
sinxelas  de distinto tipo
(neutralización,
oxidación, síntese) e de
interese  bioquímico  ou
industrial.

 CMCCT

 CSIEE

 i  B3.1.  Estequiometría
das reaccións.  Reactivo
limitante  e  rendemento
dunha reacción.

 B3.2.  Interpretar  as
reaccións  químicas  e
resolver  problemas  nos
que interveñan reactivos
limitantes  e  reactivos
impuros,  e  cuxo
rendemento  non  sexa
completo.

 FQB3.2.1.  Interpreta
unha  ecuación  química
en termos de cantidade
de  materia,  masa,
número de partículas ou
volume,  para  realizar
cálculos
estequiométricos nela.

 CMCCT

 FQB3.2.2.  Realiza  os
cálculos
estequiométricos
aplicando  a  lei  de
conservación da masa a
distintas reaccións.

 CMCCT

 FQB3.2.3.  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

 FQB3.2.4.  Aplica  o
rendemento  dunha
reacción  na  realización
de  cálculos
estequiométricos.

 CMCCT

 i  B3.3.  Química  e
industria.

 B3.3.  Identificar  as
reaccións  químicas
implicadas na obtención
de  compostos
inorgánicos
relacionados  con
procesos industriais.

 FQB3.3.1.  Describe  o
proceso de obtención de
produtos inorgánicos de
alto  valor  engadido,
analizando  o  seu
interese industrial.

 CMCCT

 i  B3.3.  Química  e
industria.

 B3.4.  Identificar  os
procesos  básicos  da
siderurxia  e  as

 FQB3.4.1.  Explica  os
procesos  que  teñen
lugar  nun  alto  forno,  e
escribe  e  xustifica  as

 CMCCT
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aplicacións dos produtos
resultantes.

reaccións  químicas  que
se producen nel.

 FQB3.4.2.  Argumenta  a
necesidade  de
transformar  o  ferro  de
fundición  en  aceiro,
distinguindo  entre
ambos  os  produtos
segundo  a  porcentaxe
de  carbono  que
conteñan.

 CMCCT

 FQB3.4.3.  Relaciona  a
composición  dos  tipos
de  aceiro  coas  súas
aplicacións.

 CMCCT

 a

 e

 i

 p

 B3.3.  Química  e
industria.

 B3.5.  Valorar  a
importancia  da
investigación  científica
no desenvolvemento de
novos  materiais  con
aplicacións que melloren
a calidade de vida.

 FQB3.5.1.  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
científica.

 CCEC

 CMCCT

 CSC

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas

 i  B4.1.  Sistemas
termodinámicos.

 B4.1.  Interpretar  o
primeiro  principio  da
termodinámica  como  o
principio  de
conservación da enerxía
en sistemas nos que se
producen  intercambios
de calor e traballo.

 FQB4.1.1.  Relaciona  a
variación  da  enerxía
interna  nun  proceso
termodinámico coa calor
absorbida  ou
desprendida e o traballo
realizado no proceso.

 CMCCT

 i  B4.2.  Primeiro  principio
da  termodinámica.
Enerxía interna.

 B4.2.  Recoñecer  a
unidade  da  calor  no
Sistema  Internacional  e
o  seu  equivalente
mecánico.

 FQB4.2.1.  Explica
razoadamente  o
procedemento  para
determinar o equivalente
mecánico  da  calor
tomando como referente
aplicacións  virtuais
interactivas  asociadas
ao  experimento  de
Joule.

 CMCCT

 i  B4.3.  Entalpía.
Ecuacións
termoquímicas.

 B4.3.  Interpretar
ecuacións
termoquímicas  e
distinguir  entre
reaccións  endotérmicas
e exotérmicas.

 FQB4.3.1.  Expresa  as
reaccións  mediante
ecuacións
termoquímicas
debuxando  e
interpretando  os
diagramas  entálpicos
asociados.

 CMCCT

 i  B4.4. Lei de Hess.  B4.4.  Describir  as
posibles  formas  de
calcular  a  entalpía
dunha reacción química.

 FQB4.4.1.  Calcula  a
variación  de  entalpía
dunha  reacción
aplicando a lei de Hess,
coñecendo as  entalpías
de  formación  ou  as
enerxías  de  ligazón
asociadas  a  unha
transformación  química

 CMCCT
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dada, e interpreta o seu
signo.

 i  B4.5.  Segundo  principio
da  termodinámica.
Entropía.

 B4.5.  Dar  resposta  a
cuestións  conceptuais
sinxelas  sobre  o
segundo  principio  da
termodinámica  en
relación  aos  procesos
espontáneos.

 FQB4.5.1.  Predí  a
variación  de  entropía
nunha reacción química
dependendo  da
molecularidade  e  do
estado  dos  compostos
que interveñen.

 CMCCT

 i  B4.6.  Factores  que
interveñen  na
espontaneidade  dunha
reacción  química.
Enerxía de Gibbs.

 B4.6.  Predicir,  de  forma
cualitativa e cuantitativa,
a  espontaneidade  dun
proceso  químico  en
determinadas
condicións  a  partir  da
enerxía de Gibbs.

 FQB4.6.1.  Identifica  a
enerxía  de  Gibbs  coa
magnitude  que  informa
sobre a espontaneidade
dunha reacción química.

 CMCCT

 FQB4.6.2.  Xustifica  a
espontaneidade  dunha
reacción  química  en
función  dos  factores
entálpicos,  antrópicos  e
da temperatura.

 CMCCT

 i  B4.6.  Factores  que
interveñen  na
espontaneidade  dunha
reacción  química.
Enerxía de Gibbs.

 B4.7.  Distinguir  os
procesos  reversibles  e
irreversibles,  e  a  súa
relación coa entropía e o
segundo  principio  da
termodinámica.

 FQB4.7.1.  Expón
situacións  reais  ou
figuradas  en  que  se
poña  de  manifesto  o
segundo  principio  da
termodinámica,
asociando  o  concepto
de  entropía  coa
irreversibilidade  dun
proceso.

 CMCCT

 FQB4.7.2.  Relaciona  o
concepto  de  entropía
coa espontaneidade dos
procesos irreversibles.

 CMCCT

 a

 e

 g

 h

 i

 l

 B4.7.  Consecuencias
sociais e ambientais das
reaccións  químicas  de
combustión.

 B4.8.  Analizar  a
influencia das reaccións
de  combustión  a  nivel
social,  industrial  e
ambiental,  e  as  súas
aplicacións.

 FQB4.8.1.  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.

 CCL

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

Bloque 5. Química do carbono

 i  B5.1. Enlaces do átomo
de carbono.

 B5.2.  Compostos  de
carbono: hidrocarburos.

 B5.3.  Formulación  e
nomenclatura  IUPAC
dos  compostos  do
carbono.

 B5.1.  Recoñecer
hidrocarburos  saturados
e  insaturados  e
aromáticos,
relacionándoos  con
compostos  de  interese
biolóxico e industrial.

 FQB5.1.1.  Formula  e
nomea  segundo  as
normas  da  IUPAC
hidrocarburos  de  cadea
aberta  e  pechada,  e
derivados aromáticos.

 CMCCT

 i  B5.3.  Formulación  e  B5.2.  Identificar  FQB5.2.1.  Formula  e  CMCCT
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nomenclatura  IUPAC
dos  compostos  do
carbono.

 B5.4.  Compostos  de
carbono  nitroxenados  e
osixenados.

compostos  orgánicos
que  conteñan  funcións
osixenadas  e
nitroxenadas.

nomea  segundo  as
normas  da  IUPAC
compostos  orgánicos
sinxelos  cunha  función
osixenada  ou
nitroxenada.

 i  B5.5.  Isomería
estrutural.

 B5.3.  Representar  os
tipos de isomería.

 FQB5.3.1.  Representa
os  isómeros  dun
composto orgánico.

 CMCCT

 i  B5.6.  Petróleo  e  novos
materiais.

 B5.4.  Explicar  os
fundamentos  químicos
relacionados  coa
industria  do  petróleo  e
do gas natural.

 FQB5.4.1.  Describe  o
proceso de obtención do
gas  natural  e  dos
derivados do petróleo a
nivel  industrial,  e  a súa
repercusión ambiental.

 CMCCT

 CSC

 FQB5.4.2.  Explica  a
utilidade  das  fraccións
do petróleo.

 CMCCT

 i

 e

 B5.7.  Aplicacións  e
propiedades  dos
compostos do carbono.

 B5.5.  Diferenciar  as
estruturas  que presenta
o carbono no grafito, no
diamante,  no  grafeno,
no  fullereno  e  nos
nanotubos, e relacionalo
coas súas aplicacións.

 FQB5.5.1.  Identifica  as
formas  alotrópicas  do
carbono  relacionándoas
coas  propiedades
fisicoquímicas e as súas
posibles aplicacións.

 CMCCT

 a

 d

 e

 h

 i

 l

 B5.7.  Aplicacións  e
propiedades  dos
compostos do carbono.

 B5.6. Valorar o papel da
química do carbono nas
nosas vidas e recoñecer
a necesidade de adoptar
actitudes  e  medidas
ambientalmente
sustentables.

 FQB5.6.1. 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

 CCL

 CMCCT

 CSC

 FQB5.6.2.  Relaciona  as
reaccións  de
condensación  e
combustión  con
procesos que ocorren a
nivel biolóxico.

 CMCCT

Bloque 6. Cinemática

 i

 h

 B6.1.  Sistemas  de  referencia
inerciais. Principio de relatividade
de Galileo.

 B6.1. Distinguir
entre  sistemas
de  referencia
inerciais e non
inerciais.

 FQB6.1.1.  Analiza  o
movemento  dun  corpo
en  situacións  cotiás
razoando  se  o  sistema
de  referencia  elixido  é
inercial ou non inercial.

 CMCCT

 FQB6.1.2.  Xustifica  a
viabilidade  dun
experimento  que
distinga  se  un  sistema
de referencia se acha en
repouso ou se move con
velocidade constante.

 CMCCT

 i  B6.1.  Sistemas  de  referencia
inerciais. Principio de relatividade
de Galileo.

 B6.2.
Representar
graficamente
as  magnitudes

 FQB6.2.1.  Describe  o
movemento dun corpo a
partir dos seus vectores
de  posición,  velocidade

 CMCCT
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vectoriais  que
describen  o
movementos
nun sistema de
referencia
adecuado.

e  aceleración  nun
sistema  de  referencia
dado.

 i  B6.2.  Movementos  rectilíneo  e
circular.

 B6.3.
Recoñecer  as
ecuacións  dos
movementos
rectilíneo  e
circular,  e
aplicalas  a
situacións
concretas.

 FQB6.3.1.  Obtén  as
ecuacións  que
describen  a  velocidade
e  a  aceleración  dun
corpo  a  partir  da
expresión  do  vector  de
posición  en  función  do
tempo.

 CMCCT

 FQB6.3.2.  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

 FQB6.3.3.  Realiza  e
describe  experiencias
que permitan analizar os
movementos  rectilíneo
ou circular,  e  determina
as  magnitudes
involucradas.

  CMCCT

 i  B6.2.  Movementos  rectilíneo  e
circular.

 B6.4.
Interpretar
representación
s  gráficas  dos
movementos
rectilíneo  e
circular.

 FQB6.4.1.  Interpreta  as
gráficas  que  relacionan
as  variables  implicadas
nos  movementos  MRU,
MRUA  e  circular
uniforme  (MCU)
aplicando  as  ecuacións
adecuadas  para  obter
os  valores  do  espazo
percorrido,  a velocidade
e a aceleración.

  CMCCT

 i  B6.2.  Movementos  rectilíneo  e
circular.

 B6.5.
Determinar
velocidades  e
aceleracións
instantáneas  a
partir  da
expresión  do
vector  de
posición  en
función  do
tempo.

 FQB6.5.1. 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

 i  B6.3.  Movemento  circular
uniformemente acelerado.

 B6.6.  Describir
o  movemento
circular
uniformemente
acelerado  e
expresar  a
aceleración  en
función  das
súas
compoñentes

 FQB6.6.1.  Identifica  as
compoñentes
intrínsecas  da
aceleración  en  casos
prácticos  e  aplica  as
ecuacións que permiten
determinar o seu valor.

 CMCCT
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intrínsecas.

 i  B6.3.  Movemento  circular
uniformemente acelerado.

 B6.7.
Relacionar nun
movemento
circular  as
magnitudes
angulares coas
lineais.

 FQB6.7.1.  Relaciona  as
magnitudes  lineais  e
angulares para un móbil
que  describe  unha
traxectoria  circular,
establecendo  as
ecuacións
correspondentes.

 CMCCT

 g

 i

 B6.4.  Composición  dos
movementos rectilíneo uniforme e
rectilíneo  uniformemente
acelerado.

 B6.8.
Identificar  o
movemento
non  circular
dun  móbil  nun
plano  como  a
composición
de  dous
movementos
unidimensionai
s  rectilíneo
uniforme
(MRU)  e/ou
rectilíneo
uniformemente
acelerado
(MRUA).

 FQB6.8.1.  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.

 CMCCT

 FQB6.8.2.  Resolve
problemas  relativos  á
composición  de
movementos
descompoñéndoos  en
dous  movementos
rectilíneos.

 CMCCT

 FQB6.8.3.  Emprega
simulacións  virtuais
interactivas  para
resolver  supostos
prácticos  reais,
determinando
condicións  iniciais,
traxectorias e puntos de
encontro  dos  corpos
implicados.

 CD

 CMCCT

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

 B6.9.
Interpretar  o
significado
físico  dos
parámetros
que  describen
o  movemento
harmónico
simple  (MHS)
e  asocialo  ao
movemento
dun corpo que
oscile.

 FQB6.9.1.  Deseña,
realiza  e  describe
experiencias que poñan
de  manifesto  o
movemento  harmónico
simple  (MHS)  e
determina  as
magnitudes
involucradas.

 CCL

 CMCCT

 CSIEE

 FQB6.9.2.  Interpreta  o
significado  físico  dos
parámetros  que
aparecen  na  ecuación
do  movemento
harmónico simple.

 CMCCT

 FQB6.9.3.  Predí  a
posición  dun  oscilador
harmónico  simple
coñecendo a amplitude,
a  frecuencia,  o  período
e a fase inicial.

 CMCCT

 FQB6.9.4.  Obtén  a
posición,  velocidade  e
aceleración  nun
movemento  harmónico

 CMCCT
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simple  aplicando  as
ecuacións  que  o
describen.

 FQB6.9.5.  Analiza  o
comportamento  da
velocidade  e  da
aceleración  dun
movemento  harmónico
simple  en  función  da
elongación.

 CMCCT

 FQB6.9.6.  Representa
graficamente a posición,
a  velocidade  e  a
aceleración  do
movemento  harmónico
simple (MHS) en función
do tempo, comprobando
a súa periodicidade.

 CMCCT

Bloque 7. Dinámica

 i  B7.1.  A  forza  como
interacción.

 B7.2. Leis de Newton.

 B7.1.  Identificar  todas
as  forzas  que  actúan
sobre un corpo.

 FQB7.1.1.  Representa
todas  as  forzas  que
actúan  sobre  un  corpo,
obtendo  a  resultante  e
extraendo
consecuencias  sobre  o
seu  estado  de
movemento.

 CMCCT

 FQB7.1.2.  Debuxa  o
diagrama de forzas dun
corpo situado no interior
dun  ascensor  en
diferentes  situacións  de
movemento,  calculando
a  súa  aceleración  a
partir  das  leis  da
dinámica.

 CMCCT

 i  B7.2. Leis de Newton.

 B7.3. Forzas de contacto.
Dinámica  de  corpos
ligados.

 B7.2.  Resolver
situacións  desde  un
punto de vista dinámico
que  involucran  planos
inclinados e/ou poleas.

 FQB7.2.1.  Calcula  o
módulo  do  momento
dunha  forza  en  casos
prácticos sinxelos.

 CMCCT

 FQB7.2.2.  Resolve
supostos  nos  que
aparezan  forzas  de
rozamento  en  planos
horizontais  ou
inclinados,  aplicando as
leis de Newton.

 CMCCT

 FQB7.2.3.  Relaciona  o
movemento  de  varios
corpos unidos mediante
cordas  tensas  e  poleas
coas forzas que actúan
sobre cada corpo.

 CMCCT

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

 B7.3.  Recoñecer  as
forzas  elásticas  en
situacións  cotiás  e
describir  os  seus
efectos.

 FQB7.3.1.  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

 CMCCT
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extremo  do  citado
resorte.

 FQB7.3.2. Demostra que
a  aceleración  dun
movemento  harmónico
simple  (MHS)  é
proporcional  ao
desprazamento
empregando a ecuación
fundamental  da
dinámica.

 CMCCT

 FQB7.3.3. Estima o valor
da gravidade facendo un
estudo  do  movemento
do péndulo simple.

 CMCCT

 i  B7.5.  Sistema  de  dúas
partículas.

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

 B7.4. Aplicar o principio
de  conservación  do
momento  lineal  a
sistemas  de  dous
corpos  e  predicir  o
movemento  destes  a
partir  das  condicións
iniciais.

 FQB7.4.1.  Establece  a
relación  entre  impulso
mecánico  e  momento
lineal  aplicando  a
segunda lei de Newton.

 CMCCT

 FQB7.4.2.  Explica  o
movemento  de  dous
corpos  en  casos
prácticos como colisións
e  sistemas  de
propulsión  mediante  o
principio  de
conservación  do
momento lineal.

 CMCCT

 i  B7.7.  Dinámica  do
movemento  circular
uniforme.

 B7.5.  Xustificar  a
necesidade  de  que
existan forzas para que
se  produza  un
movemento circular.

 FQB7.5.1.  Aplica  o
concepto  de  forza
centrípeta  para  resolver
e  interpretar  casos  de
móbiles en curvas e en
traxectorias circulares.

 CMCCT

 i  B7.8. Leis de Kepler.  B7.6. Contextualizar as
leis  de  Kepler  no
estudo  do  movemento
planetario.

 FQB7.6.1.  Comproba as
leis de Kepler a partir de
táboas  de  datos
astronómicos
correspondentes  ao
movemento  dalgúns
planetas.

 CMCCT

 FQB7.6.2.  Describe  o
movemento  orbital  dos
planetas  do  Sistema
Solar  aplicando  as  leis
de  Kepler  e  extrae
conclusións  acerca  do
período orbital destes.

 CCEC

 CMCCT

 i  B7.9.  Forzas  centrais.
Momento  dunha  forza  e
momento  angular.
Conservación  do
momento angular.

 B7.7.  Asociar  o
movemento  orbital  coa
actuación  de  forzas
centrais  e  a
conservación  do
momento angular.

 FQB7.7.1. 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

 FQB7.7.2.  Utiliza  a  lei
fundamental  da
dinámica para explicar o

 CMCCT
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movemento  orbital  de
corpos  como  satélites,
planetas  e  galaxias,
relacionando o raio e a
velocidade  orbital  coa
masa do corpo central.

 i  B7.10.  Lei  de gravitación
universal.

 B7.8.  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.

 FQB7.8.1.  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

 FQB7.8.2.  Compara  o
valor  da  atracción
gravitatoria  da  Terra
sobre  un  corpo  na  súa
superficie coa acción de
corpos  afastados  sobre
o mesmo corpo.

 CMCCT

 i  B7.11.  Interacción
electrostática:  lei  de
Coulomb.

 B7.9. Enunciar a lei de
Coulomb e caracterizar
a  interacción  entre
dúas  cargas  eléctricas
puntuais.

 FQB7.9.1. Compara a lei
de  Newton  da
gravitación universal e a
de  Coulomb,  e
establece  diferenzas  e
semellanzas entre elas.

 CCEC

 CMCCT

 FQB7.9.2.  Acha  a  forza
neta que un conxunto de
cargas  exerce  sobre
unha  carga  problema
utilizando  a  lei  de
Coulomb.

 CMCCT

 i  B7.10.  Lei  de gravitación
universal.

 B7.11.  Interacción
electrostática:  lei  de
Coulomb.

 B7.10.  Valorar  as
diferenzas  e  as
semellanzas  entre  a
interacción eléctrica e a
gravitatoria.

 FQB7.10.1.  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

Bloque 8. Enerxía

 i  B8.1.  Enerxía  mecánica
e traballo.

 B8.2.  Teorema  das
forzas vivas.

 B8.1. Establecer a lei de
conservación da enerxía
mecánica  e  aplicala  á
resolución  de  casos
prácticos.

 FQB8.1.1.  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

 FQB8.1.2.  Relaciona  o
traballo que realiza unha
forza  sobre  un  corpo
coa  variación  da  súa
enerxía  cinética,  e
determina  algunha  das
magnitudes implicadas.

 CMCCT
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 i  B8.3.  Sistemas
conservativos.

 B8.2.  Recoñecer
sistemas  conservativos
como  aqueles  para  os
que  é  posible  asociar
unha enerxía potencial e
representar  a  relación
entre traballo e enerxía.

 FQB8.2.1.  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.

 CMCCT

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

 B8.3.  Describir  as
transformacións
enerxéticas  que  teñen
lugar  nun  oscilador
harmónico.

 FQB8.3.1.  Estima  a
enerxía almacenada nun
resorte  en  función  da
elongación,  coñecida  a
súa constante elástica.

 CMCCT

 FQB8.3.2.  Calcula  as
enerxías  cinética,
potencial  e  mecánica
dun oscilador harmónico
aplicando o principio de
conservación da enerxía
e  realiza  a
representación  gráfica
correspondente.

 CMCCT

 i  B8.5.  Diferenza  de
potencial eléctrico.

 B8.4.  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.

 FQB8.4.1.  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

7.- Actividades por Bloques

Bloque 1. A actividade científica
Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica: formular problemas e emitir
hipóteses,  propor  modelos,  elaborar  estratexias  de  resolución  de  problemas  e  deseños
experimentais, analizar os resultados e realizar experiencias
 Utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no estudo dos fenómenos
físicos e químicos.
Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica

Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química
 Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas asociadas ao seu establecemento
 Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións entre a presión, o
volume e a temperatura.
Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar fórmulas
moleculares.
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.
Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o disolvente puro, e
comprobalo experimentalmente.
Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.
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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Bloque 3. Reaccións químicas
Formular  e  nomear  correctamente  as  substancias  que  interveñen nunha  reacción  química
dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas
Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan reactivos limitantes
e reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo.
Identificar  as  reaccións  químicas  implicadas  na  obtención  de  compostos  inorgánicos
relacionados con procesos industriais.
Identificar os procesos básicos da siderurxia e as aplicacións dos produtos resultantes.
Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos materiais con
aplicacións que melloren a calidade de vida.

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químicas
Interpretar o primeiro principio da termodinámica como o principio de conservación da enerxía
en sistemas nos que se producen intercambios de calor e traballo.
Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente mecánico
Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.
Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química.
Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da termodinámica en
relación aos procesos espontáneos
Predicir,  de  forma  cualitativa  e  cuantitativa,  a  espontaneidade  dun  proceso  químico  en
determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs.
Distinguir os procesos reversibles e irreversibles, e a súa relación coa entropía e o segundo
principio da termodinámica.
Analizar a influencia das reaccións de combustión a nivel social, industrial e ambiental, e as
súas aplicacións.

Bloque 5. Química do carbono
Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos, relacionándoos con compostos
de interese biolóxico e industrial.
Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas e nitroxenadas.
Representar os tipos de isomería.
Explicar os fundamentos químicos relacionados coa industria do petróleo e do gas natural.
Diferenciar  as  estruturas  que presenta  o  carbono no  grafito,  no diamante,  no  grafeno,  no
fullereno e nos nanotubos, e relacionalo coas súas aplicacións.
Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade de adoptar
actitudes e medidas ambientalmente sustentables.

Bloque 6. Cinemática
Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais.
Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movementos nun sistema
de referencia adecuado.
Recoñecer  as  ecuacións  dos  movementos  rectilíneo  e  circular,  e  aplicalas  a  situacións
concretas.
Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e circular.
Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do vector de posición
en función do tempo.
Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en función
das súas compoñentes intrínsecas.
Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais.
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).
Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o movemento harmónico simple
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(MHS) e asocialo ao movemento dun corpo que oscile.

Bloque 7. Dinámica
Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo.
Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados e/ou
poleas.
Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e describir os seus efectos.
Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e predicir o
movemento destes a partir das condicións iniciais.
Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento circular.
Contextualizar as leis de Kepler no estudo do movemento planetario.
Asociar o movemento orbital coa actuación de forzas centrais e a conservación do momento
angular.
Determinar  e  aplicar  a  lei  de  gravitación  universal  á  estimación  do  peso  dos  corpos  e  á
interacción entre corpos celestes, tendo en conta o seu carácter vectorial.
Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a interacción entre dúas cargas eléctricas puntuais.
Valorar as diferenzas e as semellanzas entre a interacción eléctrica e a gravitatoria.

Bloque 8. Enerxía
Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de casos prácticos.
Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha enerxía
potencial e representar a relación entre traballo e enerxía.
Describir as transformacións enerxéticas que teñen lugar nun oscilador harmónico.
Intensidade do campo eléctrico,creado por unha ou varias cargas,  nun punto determinado.
Potencial eléctrico nun punto do campo eléctrico, creado por cargas + ou -.
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.

8.- Actividades de laboratorio

Laboratorio de Física:

1) Movemento rectilíneo uniformemente acelerado                                                           

2) A  lei de Hooke                                                                                                                

3) Cálculo do coeficiente de rozamento                                                                              

4) Determinación do equivalente en auga dun calorímetro                                                

5) Determinación da calor específica dun metal descoñecido polo método das mesturas 

6) Determinación da Potencia dun calefactor de laboratorio                                             

7) Comprobación da lei de Ohm

Laboratorio de Química:

1).- Reaccións  químicas con desprendemento de gases e determinación do rendemento 

do proceso e da velocidade media de aparición do gas medindo o volume recollido en 

función do tempo nunha probeta invertida chea de auga.                                                   

2).- Reaccións químicas con desprendemento de gases e determinación do rendemento 

e da velocidade media de desaparición do gas  medindo a diminución de masa do 

conxunto nun determinado intervalo de tempo                                                                   
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3).- Un proceso de precipitación e un proceso redox con cambio de cor                          

4).- Preparación de disolución aproximadas e exactas a partir de produtos comerciais     

5).- Determinación da entalpía de neutralización nun proceso ácido-base                         

6).- Medida do pH utilizando: papel indicador, líquidos indicadores e o peachímetrro

9.- Temporalización
O curso comprende aproximadamente 36 semanas e tendo en conta os festivos e que
temos catro sesións semanais de clase en primeiro de bacharelato, dispoñemos dun total
de aproximadamente 114 sesións que distribuiremos da seguinte maneira:

Primeira avaliación: Unidades 0, 1,2,3,4, ==> total  42 horas

Segunda avaliación: Unidades  5,6,7,8 ==> total  36 horas

Terceira avaliación: Unidades 9,10,11,12  ==> total 36 horas

Nestas horas totais están incluídas as horas de prácticas realizadas dentro do horario 

lectivo e as horas de exames (dous exames por avaliación e as correspondentes 

recuperacións) e as resolucións de todolos  exames na aula.

10.- Metodoloxía e criterios metodolóxicos

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para
aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de
investigación, e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas
súas aplicacións prácticas.
En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía
didáctica  estea  fortemente  condicionada  polo  compoñente  epistemolóxico  de  cada
materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha.

Ademais,  a  finalidade  propedéutica  e  orientadora  da  etapa  esixe  o  traballo  con
metodoloxías específicas e que estas comporten un importante grao de rigor científico e
de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e
interpretativas).

Criterios metodolóxicos:

En  relación  co  exposto  anteriormente,  a  proposta  didáctica  de  Física  e  Química

elaborouse de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes:

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades

diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais propias da etapa.

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo.

- Actividade:  fomentar  a  participación  do  alumnado  na  dinámica  xeral  da  aula,
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combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten

a socialización.

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle

propón.

- Integración e interdisciplinariedade: presentar  os contidos cunha estrutura clara,

formulando as interrelacións entre os propios da Física e a Química e os doutras

disciplinas doutras áreas.

- Rigor  científico  e  desenvolvemento  de  capacidades  intelectuais  de  certo  nivel

(analíticas, explicativas e interpretativas).

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao

contorno, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o

desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na

vida cotiá.

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi

diversas.

11.- Procedementos e instrumentos de avaliación

Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos
de avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera
caso, nos instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes:

- Actividades de tipo conceptual. Nelas os alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma

progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase.

- Actividades  que  resalten  os  aspectos  de  tipo  metodolóxico. Por  exemplo,  deseños

experimentais, análise de resultados, formulacións cualitativas, resolución de problemas, etc.

- Actividades  onde  se  resalte  a  conexión  entre  a  ciencia,  a  tecnoloxía,  a  sociedade e  o

ambiente. Por  exemplo,  aquelas  que  xorden  da  aplicación  á  vida  cotiá  dos  contidos

desenvolvidos en clase.

En canto as actividades, pódense utilizar as seguintes:

- Actividades de composición.

- Actividades orais.

- Probas obxectivas tipo test.

- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas ou/e resolución

de exercicios e problemas.

- Traballos de investigación, caderno de laboratorio, caderno de clase, rúbricas, dianas, etc.

Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que
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haberá  que  valorar,  dos  devanditos  instrumentos,  a  súa  fiabilidade,  obxectividade,

representatividade, a súa adecuación ao contexto do alumnado, etc.

Os criterios de avaliación que empregamos en cada avaliación e na avaliación final de 
xuño e de setembro, baseárase na información obtida por diversos medios, como son:   

a) Notas de clase, progreso realizado polo alumno ao longo do curso, o traballo na aula, 
os traballos feitos na casa.

b) Notas dos traballos desenvolvidos no laboratorio, valorando a destreza, a orde e o 
caderno de laboratorio onde deberá ter todas as prácticas realizadas.

c) Probas escritas realizadas ao longo das tres avaliacións que constarán de problemas 
numéricos, cuestións teóricas e actividades desenvolvidas no laboratorio
    
      En conclusión, para a avaliación dos nosos alumnos, basearémonos preferentemente 

nas súas respostas nos exames a cuestións teóricas, nos seus razoamentos lóxicos, na 

facilidade para enfocar os problemas, na súa destreza matemática para a resolución dos 

mesmos e na súa habilidade e a súa disposición para o traballo do laboratorio.

Resulta imposible en clases con máis de trinta alumnos, como son dende sempre as do 

IES do Castro de 1º de bacharelato, valorar na cualificación das avaliacións o apartado 

a) dos criterios / procedementos de avaliación.  Temos moitos alumnos e as diversas 

procedencias dos mesmos  complican mucho o traballo na aula pois temos alumnos 

nosos de seis ou sete centros distintos máis (IES e colexios privados).

                
12.- Materiais e recursos didácticos incluídos os libros de texto.

Na programación,  debe  fixarse  como se  vai  avaliar  o  alumnado;  é  dicir,  o  tipo  de
instrumentos de avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples,
pero en calquera caso,  nos instrumentos  que se deseñen,  deberán estar  presentes  as
actividades seguintes:

- Actividades de tipo conceptual. Nelas os alumnos e as alumnas irán substituíndo de

forma progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase.

- Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños

experimentais,  análise  de  resultados,  formulacións  cualitativas,  resolución  de

problemas, etc.

- Actividades onde se resalte a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e

o ambiente. Por exemplo, aquelas que xorden da aplicación á vida cotiá dos contidos

desenvolvidos en clase.

13.- Criterios de avaliación, de cualificación e de promoción do alumnado.

En  primeiro  de  Bacharelato  haberá  dous  exames  escritos  por  avaliación.
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A nota da avaliación será a media aritmética dos dous exames.

Na segunda avaliación o proceso será similar.                                                                    

Na terceira avaliación será só de Física e haberá temen dous exames das características 

indicadas anteriormente.

A Nota final de Xuño será a media aritmética dos tres resultados das avaliacións e terá 

un valor do 90 % da cualificación final, sendo o 10 % restante o traballo no laboratorio e

a realización do caderno de prácticas.

 Na convocatoria de setembro o exame será común para todos os grupos e haberá 

preguntas de física e de química en número proporcional as horas impartidas de cada 

materia, neste como en todos os exames do departamento aparecerán indicadas as 

puntuacións de cada pregunta que será recordado polo profesor correspondente no 

propio exame.

O exame, en calquera convocatoria estará aprobado cando acade un cinco ou máis sobre

dez.

14.- Criterios / Instrumentos de  avaliación  

        Os criterios de avaliación que empregamos en cada avaliación e na avaliación final

de xuño e de setembro, baseárase na información obtida por diversos medios, como son:

a) Notas de clase, progreso realizado polo alumno ao longo do curso, o traballo na aula, 

a  actitude na clase, os traballos feitos na casa. 5%.                                                                          

b) Notas dos traballos desenvolvidos no laboratorio, valorando a destreza, a orde e o 

caderno de laboratorio onde deberá ter todas as prácticas realizadas. 5%.                               

c) Probas escritas realizadas ao longo das tres avaliacións que constarán de problemas 

numéricos, cuestións teóricas e actividades desenvolvidas no laboratorio. 90%

    En conclusión, para a avaliación dos nosos alumnos, basearémonos preferentemente 

nas súas respostas nos exames a cuestións teóricas, nos seus razoamentos lóxicos, na 

facilidade para enfocar os problemas, na súa destreza matemática para a resolución dos 

mesmos e na súa habilidade e a súa disposición para o traballo do laboratorio.

        

            Resulta imposible en clases con máis de trinta alumnos, como son dende sempre 

as do IES do Castro de 1º de bacharelato, valorar na cualificación das avaliacións o 

apartado a) dos criterios / procedementos de avaliación.  Temos moitos alumnos e as 
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diversas procedencias dos mesmos  complican mucho o traballo na aula pois temos 

alumnos nosos de seis ou sete centros distintos máis (IES e colexios privados).

15.- Programas específicos personalizados para alumnos repetidores de 1º de 

Bacharelato

Se é un alumno do instituto, o profesor do curso pasado elaborará un informe detallando 

as dificultades que tivo o alumno ao longo do curso. No caso de ser uns alumnos novos 

no centro, o profesor da materia deste ano,  determinará mediante unha proba inicial 

sinxela o seu nivel de partida, unhas matemáticas  básicas que precisa: trigonometría 

elemental, sistema métrico decimal, nocións elementais de vectores, manexo da 

calculadora, coñecemento da táboa periódica e dos símbolos dos elementos máis usuais.

Con todo estes alumnos estarán sometidos a un especial control polos seus titores e a 

comunicación coas súas casas ten que ser instantánea de detectarse ao principio do curso

académico a continuidade do fracaso do anos anteriores.

16.- Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que

se poidan adoptar como consecuencia dos resultados.

Segundo a avaliación inicial   e a necesidade do alumnado poderá  dárselle

unha clase de reforzo unha hora a semana.

17.- Promoción

A indicada pola lei

Con todo é importante resaltar  que aqueles alumnos que teñen materias aprobada de

outros anos, por ser repetidores, e aconsellable que asistan a todas as clases pois resulta

imprescindible para poder ter algunha opción en selectividade, e por outro lado só poden

mellorar a nota antiga.

18.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente e

competencias asociadas

Bloque 1. A actividade científica.

           1.1 Aplicar habilidades necesarias para a investigación científica: fai preguntas, 
identifica problemas, escolle datos, realiza experiencias, deseña e argumenta estratexías 
de resolución de problemas, utiliza modelos e leis, revisa o proceso e obtén conclusións.
Indicadores de logro: Busca, selecciona e organiza información relacionada coa 
unidade para explicar fenómenos relacionados coa vida cotián e coa ciencia.             
Competencias: CMCCT e CAA
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           1.2  Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando 
a notación científica, estima os erros absolutos e relativos asociados e contextualiza os 
resultados.                                                                                                                      
Indicadores de logro: Organiza a información relacionada coa observación e a 
experimentación mediante táboas e gráficos, comunicando dita información de forma 
científica oralmente e por escrito.                                                                     
Competencias : CMCCT, CAA  e CSIEE

            1.3 Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes 
nun proceso físico ou químico.                                                                                       
Indicadores de logro: Efectúa a analise dimensional das ecuacións que relacionan as 
diferentes magnitudes nun proceso químico comprendiendo as súas equivalencias. 
Competencias: CMCCT

            1.4 Distingue magnitudes escalares e vectoriais e opera adecuadamante con elas. 
Indicadores de logro: Efectúa operacións  de suma, resta, multiplicación e división de 
vectores tanto analiticamante como graficamente.                                                    
Competencias: CMCCT

            1.5 Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e químicos a
partir dos datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e relaciona os  
resultados obtidos coas ecuacións que representan as leis e os principios subxacentes.  
Indicadores de logro: Efectúa, utilizando as follas de cálculo excell, representacións 
gráficas de funcións lineais e parabólicas partindo da táboa de valores X/Y obteremos as
ecuacións correspondentes e analizaremos o significado físico dos parámetros postos en 
xogo.                                                                                                                                
Competencias: CMCCT e CD

             1.6 A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información, e argumenta 
con rigor e precisión, utilizando a terminoloxía adecuada.                                                  
Indicadores de logro: Manexa con precisión a linguaxe científica propia de cada caso.  
Competencia: CCL e CMCCT

               2.1 Emprega aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos
de difícil realización no laboratorio.                                                                                   
Indicadores de logro: Manexará programas de aplicacións virtuais interactivas para 
simular experiencias de imposible ou difícil realización no laboratorio ou ben 
experiencias de Física e Química con programas adecuados o seu nivel.        
Competencias: CMCCT

               2.2 Establece os elementos esenciais para o deseño, a elaboración e a defensa 
dun proxecto de investigación, sobre un tema de actualidade científica, vinculado coa 
física ou a química, utilizando preferentemente as TIC.                                                  
Indicadores de logro: Realiza proxecto de investigación científica de forma indivitual o
cooperativa, extraiendo información de diversas fontes, seguindo as fases de 
identificación do obxetivo, planificación e elaboración.                                 
Competencias: CMCCT, CSIEE e CD

                 3.1 Realizar de xeito cooperativo ou colaborativo algunha tarefas propias da 
investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos 
proxectos de investigación.                                                                                                
Indicadores de logro: Realizará, en pequeno grupo, as prácticas correspondentes da 
materia seguindo unha metodoloxía científica e indicando todos os pasos realizados no
proceso.                                                                                                                           
Competencias: CMCCT
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Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química.

                1.1 Xustificar a teoría atómica de Dalton e a discontinuidade da materia a 
partir das leis fundamentais da química, e exemplifícao con reaccións.                      
Indicadores de logro: Recoñece e aplica a teoría atómica de Dalton e a 
dioscontinuidade da materia a partir das leis fundamanteis da Química exemplificándoo 
con reaccións.                                                                                                   
Competencias: CMCCT

                 2.1 Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a 
ecuación de estado dos gases ideias.                                                                                 
Indicadores de logro: Calcula as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a 
ecuación xeral dos gases ideais.                                                                              
Competencias: CMCCT

                2.2 Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal.
Indicadores de logro: Enuncia razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese de 
gas ideal.                                                                                                                          
Competencias: CCL e CMCCT

                 3.1 Determinar presión totais e parciais dos gases nunha mestura, 
relacionando a presión total dun sistema coa fración molar e a ecuación de estado dos 
gases ideais.                                                                                                                       
Indicadores de logro: Realizará o cálculo da presión total dunha mestura de varios 
gases, a súa presión total e as porcentaxes en volume dos gases postos en xogo. 
Competencias: CMCCT

                 3.2 Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa 
composición centesimal, aplicando a ecuación de stado dos gases ideais.                          
Indicadores de logro: Coñoce e vincula a fórmula empírica e molecular dun composto 
coa súa composición centesimal aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 
Competencias: CMCCT

                4.1 Expresa a concentración dunha disolución en g / L, mol / L , porcentaxe en
peso e en volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio 
das 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.  
Indicadores de logro: Describe a concentración dunha disolución en g/l, mol/l, % en 
peso, % en volume. Especifica o procedemento de preparación no laboratorio dunha 
disolución de unha determinada concnetración e realiza os cálculos necesariostanto se o 
soluto é un sólido ou ben partindo doutra disolución máis concnetrada describindo os 
pasos necesarios e as precaucións necesarias para realizalas.                                              
Competencias: CCL, CMCCT e CAA

                  5.1 Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e 
ebulición dun líquido ao que lle engadimos un soluto, relacionándoo con algún 
procedemento de interese no contorno.                                                                                
Indicadores de logro: Comprende a variación das temperaturas de fusión e ebulición 
dun líquido ó que engadimos un soluto e relacionando estes feitos con procesos de 
interese na nosa contorna.                                                                                                    
Competencias: CMCCT e CD

                  5.2 Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso dos ións a 
través dun membrana semipermeable.                                                                             
Indicadores de logro: Comprender o momento dos ións a través da membrana 
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semipermeable e calcular a presión osmotíca dunha disolución dunha determinada 
concentración molar e a unha determinada temperatura.                                                     
Competencias : CMCCT e CD                    

                  6.1 Calcula a masa atómica dun elemento a partir de datos espectrométricos 
obtidos para os diferentes isótopos destes.                                                                       
Indicadores de logro: Calcula a masa atómica dun elemento químico a partir dos datos 
espectrométricos obtidos para os diferentes isótopos do mesmo.                   
Competencias: CMCCT     

 

 7.1 Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e
compostos.                                                                                                        
Indicadores de logro: A partir da espectroscopía de masas dos isótopos dun elemento 
químico determinará a masa atómica de dito elemento, no espectro aparecerá a 
abundancia relativa no eixe das Y e a masa atómica no eixe das X. E partindo do 
espectro de emisión do átomod e hidróxeno determinará as lonxitudes de onda asociada 
ós saltos electrónicos e determinará a zona do espectro correspondente asociada a cada 
serie.                                                                                                               
Competencias: CMCCT

Bloque 3. Reaccións químicas.

                 1.1 Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo 
(neutralización, oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial.                       
Indicadores de logro: Determina os coeficientes estequiométricos de reaccións 
químicas sinxelas, é dicir, aquelas que se poidar realizar por simple tanteo como pode 
ser as reacción de síntese, descomposición , oxidación, neutralización.       
Competencias: CMCCT

                 2.1 Interpreta unha ecuación química en termos de cantidadae de materia, 
masa  número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela.       
Indicadores de logro: Realiza cálculos nunha reacción química axustada con 
coeficientes estequiométricos sinxelos en termos de cantidade de materia en umas , g , 
átomos e moléculas, moles, volumes a unha determinada P e T, partindo de datos de 
reactivos puros ou impuros, con rendemento distinto do 100%.                                    
Competencias: CMCCT

                 2.2 Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación de 
masas a distintas reaccións.                                                                                                
Indicadores de logro: Determina que nunha reacción química ordinaria, perfectamente 
axustada, verifícase a lei de Lavoisier: a suma das masas de reactivos coincide coa suma
das masas de produtos.                                                                                                     
Competencias: CMCCT

                 2.3 Efectúa cálculos estequiométricos non que interveñan compostos en 
estado sólido, líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou 
un reactivo impuro.                                                                                                             
Indicadores de logro: Determina os cálculos estequiométricos de reaccións químicas 
onde os reactivos sexan sólidos (masa en g), líquidos (volume en cc ou litros, co dato da 
densidade) , gases (número de moles ou posibilidade de calculalos), disolución ( volume
en cc dunha determinada concentarción molar) con presencia de reactivolimitante e 
cálculo do reactivo en exceso (moles, gramos, volume). Nestes cálculos os reactivos 
poden ser puros ou ter unha determinada porcentaxe de riqueza e, normalmente, faremos
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a hipótese, para facilitar o cálculo, de que o rendemento é o ideal (100%). 
Competencias: CMCCT

                 2.4 Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos 
estequiométricos.                                                                                                              
Indicadores de logro : Determina o rendemento dunha reacción química dando 
información de reactivos e produtos ou ben traballa cunha reacción da que coñeces o 
rendemento do proceso e tes que determinar as cantidades de productos (g, mol, cc...) 
Competencias: CMCCT

                 3.1 Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos de  alto valor 
engadido, analizando o seu interese industrial.                                                                    
Indicadores de logro: Determinará nos procesos de obtención do amoníaco, do ácido 
nítrico e do ácido sulfúrico as etapas dos mesmos, as propiedades e palicaións e cálculos
de produtos obtidos tendo en conta as cantidades de reactivos inicias e o rendemento de 
todos os procesos implicados.                                                                                              
Competencias: CMCCT

                 4.1 Explica os procesos que teñen lugar nun alto forno, e escribe e xustifica as
reaccións químicas que se producen nel.                                                                             
Indicadores de logro: Determina o proceso que ten lugar un alto forno, indicando as 
etapas do proceso siderúrgico e realizando os cálculos estequiométricos de todas as 
etapas.                                                                                                                           
Competencias: CMCCT

                 4.2 Argumenta a necesidade de transformar o ferro de fundición en aceiro, 
distinguindo entre ambos os produtos segundo a porcentaxe de carbono que conteñan. 
Indicadores de logro: Determina as clases de aceiro atendendo a porcentaxe de carbono
presente.                                                                                                                
Competencias: CMCCT

                 4.3 Relaciona a composición dos tipos de aceiro coas súas aplicacións.         
Indicadores de logro: Determina as aplicacións do aceiro segundo a porcentaxe de 
carbono no mesmo.                                                                                                       
Competencias: CMCCT

                  5.1 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 científica.                                                                      
Indicadores de logro: Analiza a importancia da investigación científica para o 
desenvolvemento de novos materiais por exemplo o mundo nano ou as novas forma 
alotrópicas do carbono e as súas impostantes aplicacións na industría e na calidade de 
vida.                                                                                                                                 
Competencias: CSC

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade  das reaccíóns químicas.

             1.1 Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa 
calor absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso.                                  
Indicadores do logro: Determinar as calores absorbidas ou emitidas unha reacción 
química en procesos a presión constante e determinación do traballo de expansión o de 
compresión da reacción. Xustificación dos criterios de sinos para calor e traballo e 
presentación do primeiro principio da termodinámica como un exemplo do principio de 
conservación da enerxía. Cálculo de ΔH e ΔU para unha reacción química concreta. 
Competencias: CMCT             
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               2.1 Explica razoadamente o procedemento para determinar o equivalente 
mecánico da calor tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao
experimento de Joule.                                                                                                           
Indicadores de logro: Determina o equivalente mecánico da calor a partir de 
aplicacións virtuais interactivas coa finalidade de demostrar que 1 J = 0,24 cal ou ben 
que 1 cal = 4,184 J debido a que cunha demostración clásica resulta unha demostración 
pouco creible.                                                                                                                  
Competencias: CD e CMCCT

                3.1 Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e 
interpretando os diagramas entálpicos asociados.                                                                
Indicadores de logro: Determina nas ecuacións termoquímicas, para procesos onde se 
coñecen as ΔH de reacción de reactivos e produtos, o ΔHde reacción mediante a realización 
de diagramas entálpicos para procesos endo e exo ,onde só se indica os aspectos 
termoquímicos.                                                                                                            
Competencias: CMCCT

                     4.1 Calcula a variación de entalpía dunha reacción química  aplicando a lei 
de Hess, coñocendo as entalpías de formación ou as enerxías de ligazón ou de enlace 
asociadas a unha transformación química dada e interpreta o seu signo.                         

Indicadores de logro: Realiza o cálculo da ΔH dunha reacción a partir dos ΔH de 
outras reaccións ben a partir das ΔHformación (cálculo exacto en c.s) ou ben partido de 
enerxías de enlace promediadas (cálculo aproximado) e tamén dadas as ΔH de varias 
reaccións poderá determinar de forma exacta o ΔH doutra reacción que sexa a 
combinación lineal das anteriores, é dicir, exercicios de aplicaións da lei de Hess que é 
un caso máis de aplicación do principiod e conservación a enerxía.                                   
Competencias: CMCCT

                      5.1 Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da 
molecularidade e do estado dos compostos que interveñen.                                             
Indicadores de logro: Partindo das táboas de entropía en c.s. determinaran as ΔS 
asociadas a reaccións químicos axustadas coñecendo as fases de todos os reactivos e 
produtos.                                                                                                                        
Competencias: CMCCT

                       6.1 Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a 
espontaneidade dunha reacción química.                                                                           
Indicadores de logro: Determinará ΔGreacción a partir dos datos tabulados de ΔGformación 
e xustifica a espontaneidade ou a non espontaneidade da reacción en c.s.       
Competencias: CMCCT

                       6.2 Xustifica a espontaneidade  dunha reacción química en función de 
factores entálpicos, entrópicos e da temperatura.                                                                 
Indicadores de logro: Determina a espontaneidade ou non dun proceso químico  tendo 
información sobre a ΔHda reacción e o ΔSda reacción e facendo a hipótese drástica que estes 
dos parámetros non varian coa temperatura, determinar a T de equilibrio e o intervalo de
espontaneidade do proceso.                                                                                                
Competencias: CMCCT

                        7.1 Expón situacións reais ou figuradas en que se poñan de manifesto o 
segundo principio da termodinámica, asociado o concepto de entropía coa 
irreversibilidade dun proceso.                                                                                              
Indicadores de logro: Xustifica que os procesos naturais espontáneos evolucionan cara 
un aumento da entropía.                                                                               
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Competencias:CMCCT

                  7.2 Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos 
irreversibles.                                                                                                                      
Indicadores de logro: Xustifica a relación entre entropía e espontaneidade nos procesos
irreversible partindo do segundo principio da termodinámica.                      
Competencias: CMCCT

                   8.1 Analiza as consecencias do uso de combustibles fósiles, relacionando as 
emisión 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.                           
Indicadores de logro : Propón solucións para paliar as consecuencias das reaccións de 
combustión , choiva ácida, efecto invernadoiro, óxido de nitróxeno, aumento da 
temperatura. Realiza un estudo sobre os combustibles fósiles e os porblemas que xeran. 
Competencias: CSC e CCL

Bloque 5 . Química do carbono.

          1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea 
aberta e pechada, e derivados aromáticos.                                                                           
Indicadores de logro :  Formulará e saberá nomear tanto HC de cadea aberta e cadea 
pechada o mesmo que HC aromáticos e os seus derivados haloxenados seguindo as 
normas da IUPAC, tanto dando a fórmula semidesenvolvida do HC e determinando o 
nome como dado o nome escribir a fórmula semidesenvolvida, desenvolvida , molecular
e empírica.                                                                                                                      
Competencias: CMCCT

            2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos sinxelos 
cunha función osixenada ou nitroxenada.                                                                                             
Indicadores de logro: Formulará e nomeará compostos orgánicos osixenados: alcois e fenoles / 
eters ;  aldehídos / cetonas ; ácidos carboxílicos / çesteres dos ácidos carboxílicos e 
nitroxenados: aminas, amidas , cianuros ou nitrilos.                                                               
Competencias: CMCCT

            3.1. Representa os isómeros dun composto orgánico.                                                             
Indicadores de logro:  Representará  os distintos tipos de isomería plana dos compostos 
orgánicos utilizando a notación semidesenvolvida dos mesmos e saberá distinguir os 
componentes que presente isomería plano ou estructural, isomería de posión e isomeía de 
función.  Z/ E para a isomería xeométrica e R /S  + - para o isomería óptica, nestas dúas 
isomerías utilizará xogos de modelos de esferas  e enlaces para indicar as diferencias. 
Competencias: CMCCT

            4.1. Describe o proceso de obtención do gas natural e dos derivados do petróleo 
a nivel industrial, e a súa repercusión ambiental                                                              
Indicadores de logro: Partindo dos procesos que ocorren na química do petróleo ten 
que saber describir o proceso de obtención do gas natural e dos derivados do petróleo a 
nivel industrial e analiza as repercusión ambientais dos mesmos.                                
Competencias: CSC e CMCCT

            4.2. Explica a utilidade das fraccións do petróleo.                                                   
Indicadores de logro: Analizando unha torre de fraccionamento explica a utilidade de 
cada unha das fraccións do petróleo, determinando propiedades e intervalos de 
temperatura de cada fracción.                                                                                           
Competencias: CSC e CMCCT
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             5.1. Identifica as formas alotrópicas do carbono relacionándoas coas propiedades 
fisicoquímicas e as súas posibles aplicacións.                                                                         
Indicadores de logro: Presentar as distintas formas alotrópicas do carbono coa súa 
estructura e as propiedades que emanan delas, facendo especial fincapé nas  súas 
aplicacións.                                                                                                                    
Competencias: CMCCT

               6.1. 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.                 
Indicadores de logro: Elaborará informes onde se analice e xustifique a importancia da química 
orgánica e a súa fonda influencia na calidade de vida actual.                                              
Competencias: CSC e CCL

                 6.2. Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que ocorren 

a nivel biolóxico.                                                                                                                                             

Indicadores de logro: Relaciona as reaccións de condensacción e combustión con procesos que

ocorren a nivel biolóxico.                                                                                                        

Competencias: CMCCT

Bloque 6. Cinemática

            6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o 
sistema de referencia elixido é inercial ou non inercial                                     
Indicadores de logro: Analiza o movemento dun corpo decidindo se o sistema de 
referencia elixido é inercial ou  non inercial.                                                                     
Competencias: CMCCT e CCL

           6.1.2. Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de 
referencia se acha en repouso ou se move con velocidade constante.                              
Indicadores de logro : Xustifica se un experimento para distinguir se o sistema de 
referencia é inercial ou non pode ser viable ou non.                                                    
Competencias: CCL e CMCCT

              6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, 
velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado.                                                                  
Indicadores de logro:  Facendo uso da notación vectorial indica o vectos de posición en función
do tempo, o vector velocidade e o vector aceleración.                                                                   
Competencias : CMCCT

6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a
partir da expresión do vector de posición en función do tempo.                                        
Indicadores de logro : Partindo da ecuación do vector de posición en función do 
tempo, determinar a expresión do vector velocidade con respeto ó tempo e do vector 
aceleración en función do tempo.                                                                                       
Competencias : CMCCT

6.3.2. 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). 
Indicadores de logro: Resolve exercicios de cinemática no plano nos movementos 
MRU e MRUA utilizando un método analítico ou ben un método gráfico.                 
Competencias : CMCCT

 6.3.3. Realiza e describe experiencias que permitan analizar os movementos 
rectilíneo ou circular, e determina as magnitudes involucradas.                                         
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Indicadores de logro : Resolve exercicios prácticos de movementos rectilíneos e 
circulares , nestes últimos determinaremos no MCU a período, a frecuencia, a 
velocidade lineal, a velocidade angular, a aceleración tanxencial e normal e a Forza 
central ou centrípeta. Tamén se realizarán exercicios de MCUA .                                
Competencias : CMCCT

            6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos 
MRU, MRUA e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os 
valores do espazo percorrido, a velocidade e a aceleración.                                                                 
Indicadores de logro: Partindo de táboas de valores X/t , V/t e a/t  para os MRU, MRUA e MCU 
realizará as gráficas correpondentes e analizará a gráfica obtida. Para cada gráfica obterá as 
magnitudes que correspondan.                                                                                                                
Competencias : CMCCT

6.5.1. 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.                                                                               
Indicadores de logro: Dado un suposto de x/t , v/t ou ben de a/t analiza  as etapas deste
movemento  e determina todas as magnitudes  cinemáticas de interese.                   
Competencias: CMCCT

6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e 
aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor.                                       
Indicadores de logro : Resolve exercicios onde a partir dun movemento circular cunha 
determinada velocidade que varia co tempo, calcula a aceleración tanxencial en función 
do tempo e aun tempo determinado e calcula tamén a aceleración centrípeta en función 
do tempo e o seu valor a un tempo determinado. Determina tamén o módulo da 
aceleración total en función do tempo e a un tempod e terminado.                           
Competencias: CMCCT

6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe 
unha traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes.                            
Indicadores de logro : Resolve exercicios de movemento circular relacionando as 
magnitudes lineais e as angulares tanto para MCU como para MCUA.                    
Competencias: CMCCT

             6.8.1. 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.                                     
Indicadores de logro : Resolve exercicios de tiro oblicuo, insistindo que o movemento 
é o resltado de dous moventos perpendiculares un no eixe das x que é MRU e outro no 
eixe das y que é MRUA. Determina para cada tempo os vectores de posición , 
velocidade e aceleración e calcula a hmáxima , o alcance , o tempo total, etc 
Competencias: CMCCT

              6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos 
descompoñéndoos en dous movementos rectilíneos.                                                          
Indicadores de logro: Resolve exercicio de movementos combinados a) Dous MRU 
pependiculares entre si, determinando a ecuación da súa traxectoria o tempo trascurrido 
e a velicidade conxunta e b) Un MRU no eixe das x e un MRUA no eixe das Y, é dicir 
un exercicio de tiro horizontal, onde podemos determinar o vector de posición , o vector
velocidade e o vector aceleración a calquera tempo.                                                           
Competencias : CMCCT

              6.8.3. Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos 
prácticos reais, determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos 
corpos implicados                                                                                                                
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Indicadores de logro : Utilizando a  rede, emprega simulacións virtuais para resolver 
supostos prácticos variando magnitudes cinemáticas por exemplo ángulo inicial ou 
velocidade inicial nun problema de tipo oblicuo etc.                                                     
Competencia: CD e CMCCT

              6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias que poñan de manifesto o 
movemento harmónico simple (MHS) e determina as magnitudes involucradas.  
Indicadores de logro: Deseña e describe experiencias que poñen de manifestó o MHS e
determina as magnitudes físicas involucradas: Período e frecuencia dunha oscilación 
completa, Forza restauradora,  constante k, posición do corpo como función sinusoidal 
(seno u cos), velocidade angular, tempo,elongación amplitude, fase do movemento, fase
inicial, frecuencia angular.                                                                                             
Competencias : CMCCT

         6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do 
movemento harmónico simple.                                                                                           
Indicadores de logro:  Interpreta  o significado físico dos parámetros que aparecen na 
ecuación de posición do MHS tanto expresándoa como función seno u cos.                     
X = A cos (ω t  +   δ) indicando o significado dos parámetros da ecuación. 
Competencias : CMCCT

            6.9.3. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, 
a frecuencia, o período e a fase inicial.                                                                                
Indicadores de logro : Dada a ecuación de posición dun MHS predí a posición dun 
oscilador harmánico simple nun determinado intervalo de tempo, coñecendo a 
amplitude, a frecuencia, o período e a fase inicial. Comproba que a ecuación é 
homoxénea e que a fase do movemento no SI está dada en rad.                                         
Competencias : CMCCT

           6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico 
simple aplicando as ecuacións que o describen.                                                                
Indicadores de logro : Obtén partindo da ecuación de posición dun MHS a posición, a 
velocidade e a aceleración deste movemento harmónico simple partindo as ecuacións de
velocidade e aceleración en función da posición.                                                             
Competencias : CMCCT

           6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento 
harmónico simple en función da elongación.                                                                     
Indicadores de logro : Analiza as variacións da velocidade e da aceleración dun MHS 
en función da eleongación.                                                                                                
Competencias : CMCCT

           6.9.6. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do 
movemento harmónico simple (MHS) en función do tempo, comprobando a súa 
periodicidade.                                                                                                                      
Indicadores de logro : Realiza as representacións gráficas de posición / tempo, 
velocidade / t e aceleración / t  e comproba a súa periodicidade. Previamente 
indicaremos a posición inicial do corpo (no extremo dereito, no extremo esquerdo, no 
centro e movéndose cara á dereita ou do centro cara a esquerda) e indica a ecuación 
tanto coa función sen como coa función cos.                                                                   
Competencias : CMCCT

Bloque 7. Dinámica

          7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e 
extraendo consecuencias sobre o seu estado de movemento.                                                       
Indicadores de logro: Determina a resultante de varias fuerzas concurrentes en un punto polo 
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método analítico e polo método gráfico e extrea copnsecuencias sobre o estado do 
movemento que experimenta o corpo.                                                                              
Competencias: CMCCT

              7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en 
diferentes situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica.
Indicadores de logro : Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun 
ascensos que : está parado, sobe a velocidade constante, sobe cun MRUA, baixa a velocidade 
cosntante, baixa freando e baixa acelerando. Que marcaría unha balanza cando situamos un 
obxeto de 10 Kg de masa sobre ela nos casos anteriormente indicados?                                           
Compotencias: CMCCT

              7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos.    
Indicadores de logro: Determina o momento dunha forza con respeto a un punto 
utilizando un método análito e un método gráfico e debuxa o vector momento. 
Determina o momento dun par de forzas. Resolve exercicios de cálculos de momentos 
dunha forza en casos sinxelos.                                                                                           
Competencias : CMCCT

                7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos 
horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton.                                                     
Indicadores de logro: Resolve problemas de corpos situados no plano horizontal cando
tiramos del cunha forza determinada que forma un ángulo determinado coa horizontal 
tendo en conta que consideramos o rozamento entre os dous corpos o mesmo para un 
corpo situado nun plano inclinado con rozamento, resolver estes exercicios aplicando as
leis de Newton, é dicir, determinado a forza neta que actúa sobre o corpo.  
Competencias :CMCCT

               7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas 
e poleas coas forzas que actúan sobre cada corpo.                                                              
Indicadores de logro: Resolver o problema de varios corpos unidos entre si mediante 
cordas tensas no plano horizontal cando tiramos deles cunha forza determinada con o 
sen rozamento, determinación da Tensión da corda. Resolve problemas de tribómetros 
ou de corpos unidos entre si mediante cordas cando tiramos nun plano inclinado con 
outra forza que pasa por unha correa, con o usen rozamanto e determinación da Tensión.
Competencias: CMCCT

              7.3.1. 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.                                                                                            
Indicadores de logro: Determina no laboratorio a constante elástica dun resorte 
colocando no extremo diversas masas e medindo o seu alongamento, resolve o 
problema analiticamente e graficamente e determina a mesma constante do resorte 
colocando no extremo do mesmo  corpos de masas coñecidas determinando  a 
frecuencia coa que oscilan ditas masas realizando o cálculo de forma analítica e de 
forma gráfica.                                                                                                                       
Competencias : CD e CMCCT

           7.3.2. Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple (MHS) é 
proporcional ao desprazamento empregando a ecuación fundamental da dinámica.     
Indicadores de logro : Realiza o estudo dinámico do MHS e demostra que                 
ma= - KΔx desta forma a aceleración do MHS = - K / m X = ω2x   ω2 = K / m  ,é 
dicir,a frecuencia angular ó cadrado dun oscilador harmónico depende das 
características dinámicas do mesmo (da súa K e da súa masa).                                          
Competencias: CMCCT

        7.3.3. Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo 
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simple.                                                                                                                         
Indicadores de logro : Determinar experimentalmente o valor da aceleración da 
gravidade co péndulo simple como exemplo sinxelo dun oscilador harmánico, indicando
as precaucións que hai que tomar par obter uns resultados satisfactorios, utiliza un 
método analítico e un método gráfico e indica o resultado co seu erro asociado. 
Competencias : CD e CMCCT

         7.4.1. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a 
segunda lei de Newton.                                                                                                  
Indicadores de logro : Partindo da segunda lei de Newton demostra que F = ΔP/ Δt 
Competencias : CMCCT

         7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e 
sistemas de propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal.     
Indicadores de logro : Resolve exercicios onde estudamos as colisións entre dous 
corpos que chocan sen perda de enerxía ou que saen unidos despois do choque. 
Competencias: CMCCT

                7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de 
móbiles en curvas e en traxectorias circulares.                                                                                        
Indiadores de logro : Resolve problemas onde o móvil  varía a súa dirección e determina a 
anormal  e a Fcentrípeta  asociada .                                                                                                                     
Competencias: CMCCT

              7.6.1. Comproba as leis de Kepler a partir de táboas de datos astronómicos 
correspondentes ao movemento dalgúns planetas.                                                              
Indicadores de logro : Partindo dos datos experimentais astronómicos para varios 
planetas comproba as leis de Kepler.                                                                                   
Competencias : CMCCT

           7.6.2. Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando 
as leis de Kepler e extrae conclusións acerca do período orbital destes.                       
Indicadores de logro : Describe o movemento orbital dos planetas aplicando as leis 
de Kepler e extrae conclusión acerca do periódo orbital dos mesmos.                       
Competencias: CMCCT e CCEC

                  7.7.1. 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.                                                                                                                  
Indicadores de logro : Demostra que L = m v r = m r2 ω  e observa que esta expresión
é  idéntica á correspondete o movemento circular, neste movemento que é elíptico os 
valores de r e de ω non son constantes.                                                                              
Competencias: CMCCT

              7.7.2. Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital 
de corpos como satélites, planetas e galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital 
coa masa do corpo central.                                                                                              
Indicadores de logro : Tendo en conta que L = r x p = r x mv relacionamos o momento 
angular nun punto ,como función do radio, da masa e de velocidade nese punto. Por 
outro lado temos que dL / dt = r x F  é este produto vectorial será cero se a) non actúa 
ninguna fgorza e b) os vectores r e F teñen a mesma dirección, é dicir, estamos diante 
dunha forza central.                                                                                                          
Competencias : CMCCT

             7.8.1. Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, 
coñecidas as variables das que depende, establecendo como inciden os cambios nestas 
sobre aquela.                                                                                                                   
Indicadores de logro : Resolve exercicios onde teñas que utilizar a lei de gravitación 
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universal e debuxa as forzas FAB e a FBA .                                                                     
Competencias: CMCCT

            7.8.2. Compara o valor da atracción gravitatoria da Terra sobre un corpo na súa 
superficie coa acción de corpos afastados sobre o mesmo corpo.                                 
Indicadores de logro: Resolve exercicios da forza atractiva entre a terra en un corpo 
situado na súa superficie e entre a terra e un corpo que está unha altura h da superficie 
da terra.                                                                                                                        
Competencias: CMCCT

              7.9.1. Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e 
establece diferenzas e semellanzas entre elas.                                                                    
Indicadores de logro : Calcula a forza de atracción gravitatoria entres dous corpos 
separadas unha distancia d entre sos c.d.g e a forza atractiva ou repulsiva entre dúas 
cargas puntuais separadas unha distancia d entre sus c.d.g. Analiza as semellanzas e os 
diferencia entre estas dúas forzas.                                                                                  
Competencias. CMCCT

             7.9.2. Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga 
problema utilizando a lei de Coulomb.                                                                                
Indicadores de logro : Determina a Fneta que un conxunto de masas puntuais exercen 
sobre unha carga puntual problema, situadas todas no baleiro e coñecidas todas as 
cargas e todas as distancias á carga problema.                                                                
Competencias : CMCCT e CCEC

                 7.10.1. 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.                                                                                                             
Indicadores de logro :  Determina a Forza de atracción gravitatoria entre súas partículas de 
masas coñecidas  e a Forza atractiva ou repulsiva entre estas dúas mesmas partículas das que 
coñecemos as súas cargas, mantendo   a mesma distancia. Compara os valores absolutos das 
dúas forzas. Repite o cálculo para aspartículas elementais : protón no núcleo e electrón na 
codia e analiza o resultdo.                                                                                                                            
Competencias : CMCCT

Bloque 8. Enerxía

            8.1.1. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas 
mecánicos, determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía 
cinética e potencial.                                                                                                           
Indicadores de logro : Resolverá exercicios análogos ós resoltos no bloque de 
dinámica pero aplicando o principio de conservación da enerxía e deste principio 
obterá os valores da posición e da velocidade dos caaopos a un determinado tempo, 
indicará tamén a ΔEcinética , ΔEpotencial ,ΔEmecánica , Wdesenvolvido , Wperdido debido ó rozamento

Competencias : CMCCT
               8.1.2. Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación
da súa enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas                        
Indicadores de logro : Resolverá exercicios onde determine o Wrealizado  por unha forza 
cando actúa sobre un corpo situado no plano horizontal calculando a a ΔEcinética e no 
caso que haxa rozamanto Wperdido debido ó rozamento  e determinará algunhas das magnitudes 
físicas implicadas no problema.                                                                                           
Competencias: CMCCT

                 8.2.1. 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.                                                                                                                                                    
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Indicadores de logro : Determinará se as forzas que interveñen nun suposto teórico (Forza 
aplicada, F de rozamento, Tensión , F recuperadora, etc) son  conservativas ou non 
conservativas,  xustificando as transformacións enerxéticas que se producen  e a súa relación 
co W e coa ΔE .                                                                                                                                         
Competencias: CMCCT

           8.3.1. Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, 
coñecida a súa constante elástica.                                                                                        

Indicadores de logro : Calcula a Ealmacenada nun resorte en función de  Δx e da constante
do resorte K, a partir da representación de Felástica fronte a Δx.                                           
Competencias: CMCCT

           8.3.2. Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico
aplicando o principio de conservación da enerxía e realiza a representación gráfica 
correspondente.                                                                                                                    
Indicadores de logro : Resolve exercicios onde haxa que calcular as enerxías cinéticas,
potencias e mecánicas dun oscilador harmónico aplicando o principio de conservación d
a enerxía e realiza as representacións gráficas correspondentes de E fronte a x 
comprobando que a Emecánica permanece constante.                                                             
Competencias: CMCCT

            8.4.1. 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.                                                                                           
Indicadores de logro : Resolve exercicios no campo eléctrico que impliquen o traslado 
dunha carga puntual dun punto a outro, subministrando o potencial de cada un dos 
puntos e xustifica se o traslado é efectuado por nós ou ben é o campo eléctrico o que o 
realiza e determina a Epotencial  en cada un destes puntos e a ΔEpotencial eléctrica neste campo 
conservativo.                                                                                                                  
Competencias : CMCCT

Niveis de adquisición dos indicadores de logro na matería F e Q 1º de Bacharelato

Cada un dos indicadores de logro será cualificada con un dos seguintes niveis:

A ou 1)  En vías de adquisición < 5 puntos  

                A(-) : 0 - 2,5 (nivel de adquisición da ESO)

                A(+) : > 2,5 e < 5

B ou 2)  Adquirido 5 – 6 puntos

C ou 3)  Avanzado  7 -  8 puntos

D ou 4)   Excelente  > 8 puntos

E como queira que cada pregunta dos exames ten cinco apartados e todos teñen o 

mesmo peso e como cada pregunta está valorada cun dez, cada apartado vale 2 puntos e 

polo tanto a nota asignada a cada pregunta coincide co nivel de adquisición dos 

indicadores de logro tal e como se indica á dereita do cadro anterior.

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 188



FISICA 2º DE BACHARELATO       

1.- Introdución

Debido ó efecto da covit 19 resulta imprescindible antes de abordar a materia de Física 

2 seguir as recomendacións do grupo de traballo que recordan:

O grupo de traballo lembra que hai unha serie de competencias, que son fundamentais 
para a aprendizaxe da Física  en 2º de bacharelato,  que o alumnado deberá dominar 
cando remata 1º de Bacharelato. Entre elas cítanse:

CINEMÁTICA
- Significado físico das compoñentes intrínsecas da aceleración.
- Clasificación dos movementos en función das compoñentes intrínsecas da aceleración.
- Ca-
racterísticas e ecuacións cinemáticas de movementos rectilíneos uniformes e uniformemente 
variados.

- Características e ecuacións do movemento circular uniforme.
- Características e ecuacións do movemento harmónico simple.

DINÁMICA
- Forza 
total sobre unha partícula que describe un movemento rectilíneo uniforme e uniformemente 
variado, movemento circular uniforme e movemento harmónico simple.

- Momento lineal dunha partícula. Teorema de conservación do momento lineal.
- Momento dunha forza con respecto a un punto. Forzas centrais.
- Momento angular dunha partícula con respecto a un punto. Teorema de conservación do 
momento angular.

TRABALLO E ENERXÍA
- Concepto de traballo e enerxía.
- Diferenza entre forzas conservativas e non conservativas.
- Enerxía cinética e potencial.
- Principio de conservación da enerxía.

INTERACCIÓN GRAVITACIONAL E ELÉCTRICA
- Leis de Kepler.
- Lei de Newton da Gravitación Universal.
- Lei de Coulomb.

 

1 a) – Introdución 

             Nesta etapa de educación secundaria non obrigatoria que corresponde á idade de

17-18 anos, a materia de Física debe cumprir unha dobre función: ser orientadora das

futuras opcións que o alumno poida tomar e ser preparatoria para o desenvolvemento

dos estudos posteriores.
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            Os contidos estrutúranse ao redor de tres eixes: as aplicacións da dinámica

clásica as partículas en interacción gravitatoria ou electromagnética, o estudo da física

clásica  ondulatoria  e  a  súa  aplicación  á  luz,  e  por  último,  a  aproximación  aos

fundamentos da física moderna.  

          O tratamento dos contidos levarase cun enfoque baseado na experimentación

e na maduración do emprego das ferramentas matemáticas propias da física de 2º de

bacharelato.

2.- Obxectivos xerais

          a) Comprender os principais conceptos da física, a súa articulación en leis, teorías

e modelos, e as limitacións destes.

          b)  Desenvolver as habilidades de pensamentos propios do método científico

e  adquirir  destrezas  investigadoras  básicas,  tanto  de  carácter  documental  como

experimental, a través da aplicación á materia de física.

          c)   Comprender que a física é unha ciencia en evolución, polo que a súa

aprendizaxe require dunha actitude tolerante, non dogmática, aberta e flexible fronte a

opinións diverxentes.

          d)  Valorar a contribución da física ao progreso tecnolóxico e, polo tanto, á

mellora  das condicións de vida da humanidade.

          e)  Seleccionar e aplicar os coñecementos apropiados para analizar situacións

relacionadas coa física que se presentan na vida cotiá.

          f)  Avaliar informacións procedentes de distintas fontes, para formarse unha

opinión  propia  e  crítica,  e  expresarse  con  criterio  especialmente  naqueles  campos

científicos/tecnolóxicos relacionados coa materia.

          g)  Comprender que a física garda importantes relacións con outras áreas do

saber, como as matemáticas, a química, a bioloxía, a tecnoloxía ou a filosofía

3.- Bloques de contidos de unidades didácticas

U 00 Repaso de mecánica

Contidos:

Cinemática:

-  1.- As magnitudes cinemáticas

-  2.- Movementos nunha dirección. M.R.
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-  3.-Movementos en dúas dimensións.

Dinámica:

- 4.- Masa e momento lineal

- 5.- As leis da dinámica de Newton

- 6.- O impulso mecánico

- 7.- As forzas elásticas ou restauradoras

- 8.- Resolución de proflemas de forzas

           Traballo e enerxía mecánica

- 9 .- Traballo mecánico

- 10.- Enerxía mecánica

- 11.- Colisións entre corpos

- 12.- Traballo e enerxía potencial: forzas conservativas

- 13.- Conservación da enerxía mecánica

- 14.- Conservación da enerxía en presencia de forzas no conservativas (disipativas)

             O oscilador Harmónico

- 15.- MHS

- 16.- Dinámica do MHS

- 17.- Enerxía no MHS

U 01  Interacción gravitatoria

Contidos:                                                                                                                            

-O método científico: as súas fases.                                                                                    

-Vectores: operacións cos mesmos.                                                                                     

- Momento lineal e cantidade de movemento: teorema de variación e conservación.        

- Momento angular ou cinético. Definición e a súa conservación. O momento angular é 

unha magnitude vectorial e por iso a constancia de L esixe a constancia en módulo, 

dirección e sentido.                                                                                                              

- Enerxía mecánica e a súa conservación.                                                                           

- Principais teorías sobre o Universo ao longo do tempo.                                                   
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- As leis de Kepler.                                                                                                              

- A interacción gravitatoria. A lei da gravitación universal.                                                

- Campos conservativos . Campo gravitatorio. Intensidade de campo gravitatorio. Masa 

e peso. Variación de g coa altura, coa profundidade e coa latitude. Principio de 

superposición. Intensidade de campo debido a varias masas puntuais ou esféricas           

- Enerxía potencial gravitatoria. Gravitatoria. Velocidade de escapa.                                 

- Potencial e diferenza de potencial. Potencial e enerxía potencial debida a varias masas.

- Satélites artificiais: peso, período, velocidade, enerxía, etc.                                           -

- Viaxes espaciais órbitas de transferencia.

02  Interacción electromagnética

Contidos:                                                                                                                             

- Lei de Coulomb. campo eléctrico. Intensidade. Principio de superposición. Campo 

debido a varias cargas puntuais.                                                                                          

- Liñas de forza: fontes e sumidoiros. Sumidoiros. Definición de liña de forza e 

representación das liñas no campo eléctrico. Eléctrico. Fluxo. Teorema de Gauss. Gauss 

- Aplicación do teorema de Gauss: campo nun esfera condutora cargada dentro e fóra da

mesma.Enerxía potencial. Potencial e diferencia de potencial. Traballo eléctrico. A 

enerxía potencial e o potencial ou ben a ddp como exemplo de magnitudes escalares. 

Interpretación do signo do traballo eléctrico.                                                                      

- Potencial debido a varias cargas puntuais. Potencial dentro e fóra dunha esfera cargada

condutora.                                                                                                                 -

Superficies equipotenciais.                                                                                                - 

Diferenza de potencial en campos eléctricos con intensidade de campo constante. -

Movemento de partículas cargadas en campos electrostáticos uniformes: cálculo da 

aceleración, vector velocidade, vector de posición, traxectoria.

- Imáns naturais. Experiencia de oersted e Faraday, consideracións cualitativas.               

- Forzas dun campo magnético sobre unha carga en movemento, lei de Lorenz.    

Definición de indución magnética B e as súas unidades no SI. Forza dun campo 

magnético sobre unha corrente.                                                                                           

- Movemento dunha carga eléctrica nun campo magnético:cálculo do radio e período da 

órbita. Movementos de cargas en campos eléctricos e magnéticos perpendiculares. 

Ciclotrón.                                                                                                                             

- Cargas en campos eléctricos e campos magnéticos simultáneos. Compensación.           

- Campos magnéticos creados pola corrente en: un fío rectilíneo moi longo, unha bobina
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circular no seu centro e no interior dun longo solenoide.                                            -

Superposición de campos magnéticos nun punto debido a varias correntes e /ou 

solenoides.                                                                                                                           

- Interaccións entre correntes: a) Polos magnéticos dunha bobina e dun solenoide e b) 

Forzas entre correntes, definición de Amperio.                                                                 - 

Liñas de indución e o seu carácter pechado. Circulación de campo magnético: lei de 

Ampere.                                                                                                                               

- Indución electromagnética. Fluxo do campo magnético. Forza electromotriz inducida: 

leis de Faraday e Lenz. Análise nos casos seguintes o sentido da intensidade inducida: a)

un imán que coa súa cara norte achégase ou afástase de unha bobina e b) dúas bobinas 

próximas cando nunha delas aumentamos o diminuímos a intensidade de corrente.          

- Autoindución. Unidades.                                                                                                   

- Xerados de corrente alterna, consideración dos seus elementos básicos.

03  Vibracións e ondas

Contidos:                                                                                                                             

- Movementos periódicos. Movemento vibratorio harmónico: os seus elementos.            

- Ecuacións de posición, velocidade e aceleración do movemento vibratorio harmónico. 

- Representación gráfica x / t do movemento vibratorio harmónico. Composición de 

movementos vibratorios: concordancia de fase, oposición de fase e cuadratura.               

- Estática do movemento vibratorio harmónicos, a lei de Hooke. Dinámica do MAIS. 

Obter a expresión do período dun oscilador. Aspectos enerxéticos : Traballo da forza 

elástica. Enerxía potencial elástica. Enerxía mecánica. Cálculos de aceleración  e 

velocidades máximas e similares.                                                                                        

- Péndulo simple: aspectos cinemáticos, deducir o período para pequenas oscilacións. 

Estudo enerxético do movemento do péndulo. Medidas de tempos con reloxos de 

péndulo.

- Concepto de movemento ondulatorio.                                                                              

- Clasificación das ondas atendendo a diversos aspectos: medio de propagación, 

dirección, dimensións do espazo de propagación.                                                               

- Formas das ondas. Ondas. Explicar cando están en fase, en oposición de fase e 

cuadratura. Cuadratura. Definir a lonxitude de onda, o período, a frecuencia, a 

velocidade de propagación, a distancia percorrida pola onda nun tempo,etc.                     

- Ondas harmónicas. Ecuación da onda unidimensional, análise das variables que 

interveñen nela.                                                                                                                    
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- Enerxía e intensidade das ondas harmónicas.                                                                   

- Principio de Huygens: concepto cualitativo de reflexión e refracción.                            

- Estudo cualitativo de interferencias, difracción e absorción. Ondas estacionarias, 

considerando o caso de nodos en ambos extremos.                                                             

04  Óptica

- O son. Propagación sonora. Efecto Doppler.                                                                    

- Aspectos históricos da natureza da luz.                                                                             

- Aproximación xeométrica da luz.                                                                                      

- Raio e feixe de raios. Foco puntual e foco extenso. Sombra e penumbra. Reflexión: 

leis. Refracción: leis. Ángulo límite. Dispersión da luz.                                                     

- Óptica xeométrica, formación de imaxes.                                                                         

- Aspectos xerais de imaxes ópticas. Espello plano. Dioptrío plano. Espello esférico. 

Lentes delgadas (converxentes e diverxentes). Raios paraxiales e non paraxiales.            

- Sistemas ópticos: a) ollo b) a lupa, concepto de aumento e c) os sistemas de dous os 

máis elementos ópticos, microscópico e telescopio.                                                           

- Carácter ondulatorio da luz.                                                                                              

- Interferencias e difracción. Polarización, concepto. Polarización por absorción. 

Polarización por reflexión. Uso de polarizadores e analizadores.                                       

- Ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. Espectro visible: as cores.           

- Aspectos enerxéticos das ondas electromagnéticas.                                                          

- Medida da velocidade da luz. Efecto Doppler para a luz. Expansión do universo.          

- Carácter cuántico da radiación electromagnética.                                                             

- Radiación do corpo negro. Hipótese de Planck.                                                                

- Efecto fotoeléctrico: concepto e ecuación de Einstein do efecto fotoeléctrico.                

- Efecto Compton. Espectros atómicos.                                                                               

- Carácter dual da radiación electromagnética, L. De Broglie.

05   Introdución á Física moderna

a) Física relativista para grandes velocidades

- Movementos relativos. Transformación de Galileo. Dificultades no electromagnetismo

- Experiencia de Michelson-Morley. Transformacións de Lorenz.                                     

- Postulados de Einstein (1905). Teoría especial da relatividade.                                       

- Consecuencias dos postulados da relatividade especial: dilatación da medida do tempo.

- Contracción da medida de distancia. Composición relativista de velocidades. Enerxía 
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dun corpo en movemento e en repouso.

b) Física cuántica (para moléculas, átomos e partículas subatómicas)

- Dualidade onda / corpúsculo para a luz: antecedentes históricos. Radiación do corpo 

negro. Efecto fotoeléctrico e efecto Compton.                                                          -

Ondas asociadas a partículas: hipótese de De Broglie. Probabilidade de difracción de 

electrón. O principio de incerteza de Heissemberg.                                                            

- Experiencias relacionadas co carácter ondulatorio dos electróns.                                    

- Mecánica cuántica: orbitais.                                                                                              

c) Física nuclear                                                                                                                 

- O núcleo atómico: tamaño nuclear e composición. Estabilidade nuclear. Forzas 

nucleares: forzas electrostáticas e interacción forte. Defecto másico e  enerxía de enlace.

- Núcleos inestables: radiación natural, partículas a,b,g. Cambios no número atómico e 

no número másico: leis de Soddy e Fajans. Familias radioactivas. Decaemento 

exponencial, constante radioactiva, período de semidesintegración, vida media.

- Reaccións nucleares, balance de masa e carga. Fusión e fisión.                                       

- Partículas elementais. Modelo estándar de partículas: leptones, mesones e bariones.     

- Partículas elementais: leptones. Os quarks como compoñentes de mesóns e bariones.

Despois do tema de introdución que aparece nesta programación como U00 Repaso

de mecánica que é certamante imprescindible para poder abordar a materia de 

Física 2 e que haberá que adicarlle un mínimo de 10 clases o desenvolvento do 

programa indicará ata onde podemos avanzar no programa de segundo.

4.- Distribución temporal dos contidos

           O curso comprende aproximadamente 32 semanas , tendo en conta o calendario e

que temos catro sesións , dispoñemos en total de aproximadamente de 115 sesión que 

distribuímos da seguinte maneira:

  

Bloques Número de sesións

                       

Tema 0 Repaso de mecánica e a Actividade científica 10

Tema 1 Interacción gravitatora 23

Tema 2 Interacción electromagnética 23
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Tema 3 Vibracións e ondas 17

Tema 4 Óptica xeométrica 16

Tema 5 Introdución á física moderna.

A Física do século XX

26

5.-  Obxectivos.  Contidos.  Criterios  de  avaliación.  Estándares  de  aprendizaxe  e

Competencias claves por Bloques.

Física. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A actividade científica

 b

 d

 g

 i

 l

 B1.1. Estratexias propias
da actividade científica.

 B1.1.  Recoñecer  e
utilizar  as  estratexias
básicas  da  actividade
científica.

 FSB1.1.1.  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.

 CCL

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

 FSB1.1.2.  Efectúa  a
análise  dimensional  das
ecuacións  que
relacionan  as
magnitudes nun proceso
físico.

 CAA

 CMCCT

 FSB1.1.3.  Resolve
exercicios  nos  que  a
información  debe
deducirse  a  partir  dos
datos  proporcionados  e
das ecuacións que rexen
o  fenómeno,  e
contextualiza  os
resultados.

 CAA

 CMCCT

 FSB1.1.4.  Elabora  e
interpreta
representacións  gráficas
de dúas e tres variables
a  partir  de  datos
experimentais,  e
relaciónaas  coas
ecuacións  matemáticas
que  representan  as  leis

 CAA

 CMCCT
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

e  os  principios  físicos
subxacentes.

 g

 i

 l

 B1.2.  Tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación.

 B1.2. Coñecer,  utilizar e
aplicar as tecnoloxías da
información  e  da
comunicación no estudo
dos fenómenos físicos.

 FSB1.2.1.  Utiliza
aplicacións  virtuais
interactivas para simular
experimentos  físicos  de
difícil  implantación  no
laboratorio.

 CD

 CMCCT

 FSB1.2.2.  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

 FSB1.2.3.  Identifica  as
principais  características
ligadas á fiabilidade e á
obxectividade  do  fluxo
de información  científica
existente  en  internet  e
noutros medios dixitais.

 CD

 CMCCT

 FSB1.2.4.  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

 d

 g

 i

 l

 m

 B1.1.  Estratexias
necesarias na actividade
científica.

 B1.3.  Realizar  de  xeito
cooperativo  tarefas
propias  da investigación
científica.

 FQB1.3.1.  Realiza  de
xeito  cooperativo
algunhas tarefas propias
da  investigación
científica:  procura  de
información, prácticas de
laboratorio  ou pequenos
proxectos  de
investigación.

 CAA

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

Bloque 2. Interacción gravitatoria

 i

 l

 B2.1.  Campo
gravitatorio.

 B2.2.  Campos  de  forza
conservativos.

 B2.3.  Intensidade  do
campo gravitatorio.

 B2.4.  Potencial
gravitatorio.

 B2.1.  Asociar  o  campo
gravitatorio  á  existencia
de masa, e caracterizalo
pola  intensidade  do
campo e o potencial.

 FSB2.1.1.  Diferencia  os
conceptos  de  forza  e
campo,  establecendo
unha  relación  entre  a
intensidade  do  campo
gravitatorio  e  a
aceleración  da
gravidade.

 CMCCT

 FSB2.1.2.  Representa  o
campo  gravitatorio
mediante  as  liñas  de
campo  e  as  superficies
de enerxía equipotencial.

 CCEC

 CMCCT

 i  B2.4.  Potencial  B2.2.  Recoñecer  o  FSB2.2.1.  Xustifica  o  CMCCT
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Física. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 l gravitatorio. carácter conservativo do
campo  gravitatorio  pola
súa relación cunha forza
central  e  asociarlle,  en
consecuencia,  un
potencial gravitatorio.

carácter conservativo do
campo  gravitatorio  e
determina  o  traballo
realizado  polo  campo  a
partir  das  variacións  de
enerxía potencial.

 i

 l

 B2.5.  Enerxía  potencial
gravitatoria.

 B2.6.  Lei  de
conservación da enerxía.

 B2.3.  Interpretar  as
variacións  de  enerxía
potencial e o signo desta
en  función  da  orixe  de
coordenadas enerxéticas
elixida.

 FSB2.3.1.  Calcula  a
velocidade  de  escape
dun  corpo  aplicando  o
principio  de
conservación da enerxía
mecánica.

 CMCCT

 i

 l

 B2.6.  Lei  de
conservación da enerxía.

 B2.4.  Xustificar  as
variacións  enerxéticas
dun  corpo  en
movemento  no  seo  de
campos gravitatorios.

 FSB2.4.1. Aplica a lei de
conservación da enerxía
ao movemento orbital de
corpos  como  satélites,
planetas e galaxias.

 CMCCT

 g

 i

 l

 B2.7.  Relación  entre
enerxía  e  movemento
orbital.

 B2.5.  Relacionar  o
movemento  orbital  dun
corpo co raio da órbita e
a  masa  xeradora  do
campo.

 FSB2.5.1.  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

 FSB2.5.2.  Identifica  a
hipótese  da  existencia
de  materia  escura  a
partir  dos  datos  de
rotación de galaxias e a
masa  do  burato  negro
central.

 CMCCT

 i

 l

 B2.8. Satélites: tipos.  B2.6.  Coñecer  a
importancia dos satélites
artificiais  de
comunicacións,  GPS  e
meteorolóxicos,  e  as
características  das  súas
órbitas.

 FSB2.6.1.  Utiliza
aplicacións  virtuais
interactivas  para  o
estudo  de  satélites  de
órbita  media  (MEO),
órbita  baixa (LEO) e de
órbita  xeoestacionaria
(GEO),  e  extrae
conclusións.

 CD

 CMCCT

 i

 l

 B2.9. Caos determinista.  B2.7.  Interpretar  o  caos
determinista no contexto
da  interacción
gravitatoria.

 FSB2.7.1.  Describe  a
dificultade de  resolver  o
movemento  de  tres
corpos  sometidos  á
interacción  gravitatoria
mutua  utilizando  o
concepto de caos.

 CMCCT

Bloque 3. Interacción electromagnética

 i

 l

 B3.1. Campo eléctrico.

 B3.2.  Intensidade  do
campo.

 B3.1.Asociar  o  campo
eléctrico á existencia de
carga  e  caracterizalo
pola  intensidade  de
campo e o potencial.

 FSB3.1.1.  Relaciona  os
conceptos  de  forza  e
campo,  establecendo  a
relación  entre
intensidade  do  campo
eléctrico  e  carga
eléctrica.

 CMCCT

 FSB3.1.2.  Utiliza  o  CMCCT
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principio  de
superposición  para  o
cálculo  de  campos  e
potenciais  eléctricos
creados  por  unha
distribución  de  cargas
puntuais.

 i

 l

 B3.3. Potencial eléctrico.  B3.2.  Recoñecer  o
carácter conservativo do
campo eléctrico pola súa
relación  cunha  forza
central,  e  asociarlle,  en
consecuencia,  un
potencial eléctrico.

 FSB3.2.1.  Representa
graficamente  o  campo
creado  por  unha  carga
puntual,  incluíndo  as
liñas  de  campo  e  as
superficies  de  enerxía
equipotencial.

 CCEC

 CMCCT

 FSB3.2.2.  Compara  os
campos  eléctrico  e
gravitatorio,  e  establece
analoxías  e  diferenzas
entre eles.

 CMCCT

 i

 l

 B3.4.  Diferenza  de
potencial.

 B3.3.  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.

 FSB3.3.1.  Analiza
cualitativamente  a
traxectoria  dunha  carga
situada  no  seo  dun
campo xerado por  unha
distribución de cargas, a
partir  da forza neta que
se exerce sobre ela.

 CMCCT

 i

 l

 m

 B3.5.  Enerxía  potencial
eléctrica.

 B3.4.  Interpretar  as
variacións  de  enerxía
potencial  dunha  carga
en  movemento  no  seo
de  campos
electrostáticos  en
función  da  orixe  de
coordenadas enerxéticas
elixida.

 FSB3.4.1.  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 potencial.

 CMCCT

 FSB3.4.2.  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

 i

 l

 B3.6. Fluxo eléctrico e lei
de Gauss.

 B3.5. 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.

 FSB3.5.1.  Calcula  o
fluxo do campo eléctrico
a partir  da  carga  que o
crea  e  a  superficie  que
atravesan  as  liñas  do
campo.

 CMCCT

 i

 l

 B3.7.  Aplicacións  do
teorema de Gauss.

 B3.6.  Valorar  o teorema
de Gauss como método
de  cálculo  de  campos
electrostáticos.

 FSB3.6.1.  Determina  o
campo  eléctrico  creado
por unha esfera cargada
aplicando  o  teorema  de
Gauss.

 CMCCT

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 199



Física. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 i

 l

 B3.8.  Equilibrio
electrostático.

 B3.9. Gaiola de Faraday.

 B3.7.  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.

 FSB3.7.1.  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

 i

 l

 B3.10.  Campo
magnético.

 B3.11.  Efecto  dos
campos  magnéticos
sobre  cargas  en
movemento.

 B3.8.  Predicir  o
movemento  dunha
partícula cargada no seo
dun campo magnético.

 FSB3.8.1.  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

 i

 l

 B3.12.  Campo  creado
por  distintos  elementos
de corrente.

 B3.9.  Comprender  e
comprobar  que  as
correntes  eléctricas
xeran  campos
magnéticos.

 FSB3.9.1.  Relaciona  as
cargas  en  movemento
coa creación de campos
magnéticos  e  describe
as  liñas  do  campo
magnético  que  crea
unha  corrente  eléctrica
rectilínea.

 CMCCT

 g

 i

 l

 B3.10.  Campo
magnético.

 B3.11.  Efecto  dos
campos  magnéticos
sobre  cargas  en
movemento.

 B3.10.  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.

 FSB3.10.1.  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

 FSB3.10.2.  Utiliza
aplicacións  virtuais
interactivas  para
comprender  o
funcionamento  dun
ciclotrón  e  calcula  a
frecuencia  propia  da
carga cando se move no
seu interior.

 CD

 CMCCT

 FSB3.10.3.  Establece  a
relación que debe existir
entre  o  campo
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.

 CMCCT
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 i

 l

 B3.13.  O  campo
magnético  como  campo
non conservativo.

 B3.11.  Interpretar  o
campo  magnético  como
campo non conservativo
e  a  imposibilidade  de
asociarlle  unha  enerxía
potencial.

 FSB3.11.1.  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

 i

 l

 B3.14.  Indución
electromagnética.

 B3.12.  Describir  o
campo  magnético
orixinado  por  unha
corrente  rectilínea,  por
unha espira de corrente
ou por un solenoide nun
punto determinado.

 FSB3.12.1.  Establece,
nun  punto  dado  do
espazo,  o  campo
magnético  resultante
debido  a  dous  ou  máis
condutores  rectilíneos
polos  que  circulan
correntes eléctricas.

 CMCCT

 FSB3.12.2. Caracteriza o
campo  magnético
creado por unha espira e
por  un  conxunto  de
espiras.

 CMCCT

 i

 l

 B3.15.  Forza  magnética
entre  condutores
paralelos.

 B3.13.  Identificar  e
xustificar  a  forza  de
interacción  entre  dous
condutores  rectilíneos  e
paralelos.

 FSB3.13.1.  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

 i

 l

 B3.16. Lei de Ampère.  B3.14.  Coñecer  que  o
ampere é unha unidade
fundamental  do Sistema
Internacional.

 FSB3.14.1.  Xustifica  a
definición  de  ampere  a
partir  da  forza  que  se
establece  entre  dous
condutores  rectilíneos  e
paralelos.

 CMCCT

 i

 l

 B3.16. Lei de Ampère.  B3.15.  Valorar  a  lei  de
Ampère  como  método
de  cálculo  de  campos
magnéticos.

 FSB3.15.1.  Determina  o
campo  que  crea  unha
corrente  rectilínea  de
carga aplicando a lei de
Ampère  e  exprésao  en
unidades  do  Sistema
Internacional.

 CMCCT

 i

 l

 B3.17. Fluxo magnético.  B3.16.  Relacionar  as
variacións  do  fluxo
magnético  coa  creación
de correntes eléctricas e
determinar  o  sentido
destas.

 FSB3.16.1.  Establece  o
fluxo  magnético  que
atravesa  unha  espira
que se atopa no seo dun
campo  magnético  e
exprésao  en  unidades
do  Sistema
Internacional.

 CMCCT

 g

 i

 l

 B3.18. Leis de Faraday-
Henry e Lenz.

 B3.19.  Forza
electromotriz.

 B3.17.  Explicar  as
experiencias de Faraday
e de Henry que levaron
a  establecer  as  leis  de
Faraday e Lenz.

 FSB3.17.1.  Calcula  a
forza  electromotriz
inducida  nun  circuíto  e
estima  a  dirección  da
corrente  eléctrica
aplicando  as  leis  de
Faraday e Lenz.

 CMCCT
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 FSB3.17.2.  Emprega
aplicacións  virtuais
interactivas  para
reproducir  as
experiencias de Faraday
e  Henry  e  deduce
experimentalmente  as
leis de Faraday e Lenz.

 CD

 CMCCT

 i

 l

 B3.20.  Xerador  de
corrente  alterna:
elementos.

 B3.21.  Corrente  alterna:
magnitudes  que  a
caracterizan.

 B3.18.  Identificar  os
elementos  fundamentais
de  que  consta  un
xerador  de  corrente
alterna e a súa función.

 FSB3.18.1.  Demostra  o
carácter  periódico  da
corrente  alterna  nun
alternador  a  partir  da
representación  gráfica
da  forza  electromotriz
inducida  en  función  do
tempo.

 CMCCT

 FSB3.18.2.  Infire  a
produción  de  corrente
alterna  nun  alternador,
tendo en conta as leis da
indución.

 CMCCT

Bloque 4. Ondas

 i

 l

 B4.1.  Ecuación  das
ondas harmónicas.

 B4.1.  Asociar  o
movemento  ondulatorio
co  movemento
harmónico simple.

 FSB4.1.1.  Determina  a
velocidade  de
propagación dunha onda
e  a  de  vibración  das
partículas que a forman,
interpretando  ambos  os
resultados.

 CMCCT

 CSIEE

 h

 I

 l

 B4.2.  Clasificación  das
ondas.

 B4.2.  Identificar  en
experiencias  cotiás  ou
coñecidas  os  principais
tipos de ondas e as súas
características.

 FSB4.2.1.  Explica  as
diferenzas  entre  ondas
lonxitudinais  e
transversais  a  partir  da
orientación  relativa  da
oscilación  e  da
propagación.

 CMCCT

 FSB4.2.2.  Recoñece
exemplos  de  ondas
mecánicas na vida cotiá.

 CMCCT

 i

 l

 B4.3.  Magnitudes que
caracterizan as ondas.

 B4.3.  Expresar  a
ecuación  dunha  onda
nunha corda indicando o
significado  físico  dos
seus  parámetros
característicos.

 FSB4.3.1.  Obtén  as
magnitudes
características  dunha
onda  a  partir  da  súa
expresión matemática.

 CMCCT

 FSB4.3.2.  Escribe  e
interpreta  a  expresión
matemática  dunha  onda
harmónica transversal
dadas  as  súas
magnitudes
características.

 CMCCT

 i

 l

 B4.4.  Ondas
transversais  nunha
corda.

 B4.4. Interpretar a dobre
periodicidade  dunha
onda  a  partir  da  súa
frecuencia  e  o  seu
número de onda.

 FSB4.4.1.  Dada  a
expresión  matemática
dunha  onda,  xustifica  a
dobre  periodicidade  con
respecto á posición e ao

 CAA

 CMCCT
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tempo.

 i

 l

 B4.5.  Enerxía  e
intensidade.

 B4.5.  Valorar  as  ondas
como  un  medio  de
transporte  de  enerxía
pero non de masa.

 FSB4.5.1.  Relaciona  a
enerxía mecánica dunha
onda coa súa amplitude.

 CMCCT

 FSB4.5.2.  Calcula  a
intensidade  dunha  onda
a certa distancia do foco
emisor,  empregando  a
ecuación  que  relaciona
ambas as magnitudes.

 CMCCT

 i

 l

 B4.6.  Principio  de
Huygens.

 B4.6.  Utilizar  o principio
de  Huygens  para
comprender e interpretar
a  propagación  das
ondas  e  os  fenómenos
ondulatorios.

 FSB4.6.1.  Explica  a
propagación  das  ondas
utilizando  o  principio
Huygens.

 CMCCT

 i

 l

 B4.7.  Fenómenos
ondulatorios:
interferencia e difracción,
reflexión e refracción.

 B4.7.  Recoñecer  a
difracción  e  as
interferencias  como
fenómenos  propios  do
movemento ondulatorio.

 FSB4.7.1.  Interpreta  os
fenómenos  de
interferencia  e  a
difracción  a  partir  do
principio de Huygens.

 CMCCT

 i

 l

 B4.6.  Principio  de
Huygens.

 B4.8. Leis de Snell.

 B4.9.  Índice  de
refracción.

 B4.8.  Empregar  as  leis
de Snell para explicar os
fenómenos  de  reflexión
e refracción.

 FSB4.8.1. Experimenta e
xustifica  o
comportamento  da  luz
ao  cambiar  de  medio,
aplicando a lei de Snell,
coñecidos os índices de
refracción.

 CAA

 CMCCT

 h

 i

 l

 B4.6.  Principio  de
Huygens.

 B4.9.  Índice  de
refracción.

 B4.9.  Relacionar  os
índices de refracción de
dous  materiais  co  caso
concreto  de  reflexión
total.

 FSB4.9.1.  Obtén  o
coeficiente de refracción
dun  medio  a  partir  do
ángulo  formado  pola
onda  reflectida  e
refractada.

 CMCCT

 FSB4.9.2.  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

 h

 i

 l

 B4.10.  Ondas
lonxitudinais. O son.

 B4.11. Efecto Doppler.

 B4.10.  Explicar  e
recoñecer  o  efecto
Doppler en sons.

 FSB4.10.1.  Recoñece
situacións cotiás nas que
se  produce  o  efecto
Doppler, e xustifícaas de
forma cualitativa.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B4.12.  Enerxía  e
intensidade  das  ondas
sonoras.

 B4.11. Coñecer a escala
de  medición  da
intensidade  sonora  e  a
súa unidade.

 FSB4.11.1.  Identifica  a
relación  logarítmica
entre  o  nivel  de
intensidade  sonora  en
decibeles  e  a
intensidade  do  son,
aplicándoa  a  casos
sinxelos.

 CMCCT
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 h

 i

 l

 B4.12.  Enerxía  e
intensidade  das  ondas
sonoras.

 B4.13.  Contaminación
acústica.

 B4.12.  Identificar  os
efectos da resonancia na
vida  cotiá:  ruído,
vibracións, etc.

 FSB4.12.1.  Relaciona  a
velocidade  de
propagación do son coas
características do medio
en que se propaga.

 CMCCT

 FSB4.12.2.  Analiza  a
intensidade  das  fontes
de  son  da  vida  cotiá  e
clasifícaas  como
contaminantes  e  non
contaminantes.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B4.14.  Aplicacións
tecnolóxicas do son.

 B4.13.  Recoñecer
determinadas
aplicacións  tecnolóxicas
do  son  como  a
ecografía,  o  radar,  o
sonar, etc.

 FSB4.13.1.  Coñece  e
explica  algunhas
aplicacións  tecnolóxicas
das  ondas  sonoras,
como  a  ecografía,  o
radar, o sonar, etc.

 CMCCT

 i

 l

 B4.15.  Ondas
electromagnéticas.

 B4.14.  Establecer  as
propiedades  da
radiación
electromagnética  como
consecuencia  da
unificación  da
electricidade,  o
magnetismo  e  a  óptica
nunha única teoría.

 FSB4.14.1.  Representa
esquematicamente  a
propagación dunha onda
electromagnética
incluíndo os vectores do
campo  eléctrico  e
magnético.

 CMCCT

 FSB4.14.2.  Interpreta
unha  representación
gráfica  da  propagación
dunha  onda
electromagnética  en
termos  dos  campos
eléctrico  e  magnético  e
da súa polarización.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B4.16.  Natureza  e
propiedades  das  ondas
electromagnéticas.

 B4.15.  Comprender  as
características  e  as
propiedades  das  ondas
electromagnéticas, como
a súa lonxitude de onda,
polarización  ou  enerxía,
en  fenómenos  da  vida
cotiá.

 FSB4.15.1.  Determina
experimentalmente  a
polarización  das  ondas
electromagnéticas  a
partir  de  experiencias
sinxelas,  utilizando
obxectos  empregados
na vida cotiá.

 CMCCT

 FSB4.15.2.  Clasifica
casos  concretos  de
ondas electromagnéticas
presentes  na  vida  cotiá
en  función  da  súa
lonxitude  de  onda  e  a
súa enerxía.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B4.16.  Natureza  e
propiedades  das  ondas
electromagnéticas.

 B4.17. Dispersión. A cor.

 B4.16.  Identificar  a  cor
dos  corpos  como  a
interacción  da  luz  con
eles.

 FSB4.16.1.  Xustifica  a
cor  dun  obxecto  en
función da luz absorbida
e reflectida.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B4.16.  Natureza  e
propiedades  das  ondas
electromagnéticas.

 B4.17.  Recoñecer  os
fenómenos  ondulatorios
estudados  en
fenómenos  relacionados
coa luz.

 FSB4.17.1.  Analiza  os
efectos  de  refracción,
difracción e interferencia
en  casos  prácticos
sinxelos.

 CMCCT
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clave

 i

 l

 B4.16.  Natureza  e
propiedades  das  ondas
electromagnéticas.

 B4.18.  Espectro
electromagnético.

 B4.18.  Determinar  as
principais  características
da radiación  a partir  da
súa  situación  no
espectro
electromagnético.

 FSB4.18.1.  Establece  a
natureza  e  as
características  dunha
onda  electromagnética
dada a súa situación no
espectro.

 CMCCT

 FSB4.18.2.  Relaciona  a
enerxía  dunha  onda
electromagnética  coa
súa  frecuencia,  a
lonxitude  de  onda  e  a
velocidade  da  luz  no
baleiro.

 CMCCT

 h

 i

 l

 m

 B4.19.  Aplicacións  das
ondas electromagnéticas
no espectro non visible.

 B4.19.  Coñecer  as
aplicacións  das  ondas
electromagnéticas  do
espectro non visible.

 FSB4.19.1.  Recoñece
aplicacións  tecnolóxicas
de  diferentes  tipos  de
radiacións,
nomeadamente
infravermella, ultravioleta
e microondas.

 CD

 CCEC

 CMCCT

 FSB4.19.2.  Analiza  o
efecto  dos  tipos  de
radiación  sobre  a
biosfera  en  xeral,  e
sobre a vida humana en
particular.

 CMCCT

 CSC

 FSB4.19.3.  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

 g

 h

 i

 l

 B4.20.  Transmisión  da
comunicación.

 B4.20. Recoñecer que a
información se transmite
mediante  ondas,  a
través  de  diferentes
soportes.

 FSB4.20.1.  Explica
esquematicamente  o
funcionamento  de
dispositivos  de
almacenamento  e
transmisión  da
información.

 CD

 CMCCT

Bloque 5. Óptica xeométrica

 i

 l

 B5.1.  Leis  da  óptica
xeométrica.

 B5.1.  Formular  e
interpretar  as  leis  da
óptica xeométrica.

 FSB5.1.1.  Explica
procesos  cotiáns  a
través das leis da óptica
xeométrica.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B5.2.  Sistemas  ópticos:
lentes e espellos.

 B5.2.  Valorar  os
diagramas  de  raios
luminosos  e  as
ecuacións  asociadas
como medio que permite
predicir  as
características  das
imaxes  formadas  en
sistemas ópticos.

 FSB5.2.1.  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

 FSB5.2.2.  Obtén  o  CMCCT
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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.

 h

 i

 l

 B5.3.  Ollo  humano.
Defectos visuais.

 B5.3.  Coñecer  o
funcionamento óptico do
ollo  humano  e  os  seus
defectos,  e  comprender
o  efecto  das  lentes  na
corrección  deses
efectos.

 FSB5.3.1.  Xustifica  os
principais  defectos
ópticos  do  ollo  humano
(miopía,  hipermetropía,
presbicia  e
astigmatismo),
empregando para iso un
diagrama de raios.

 CMCCT

 h

 i

 l

 m

 B5.4.  Aplicacións
tecnolóxicas:
instrumentos ópticos e a
fibra óptica.

 B5.4. Aplicar as leis das
lentes  delgadas  e
espellos  planos  ao
estudo dos instrumentos
ópticos.

 FSB5.4.1.  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

 FSB5.4.2.  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

Bloque 6. Física do século XX

 i

 l

 B6.1.  Introdución  á
teoría  especial  da
relatividade.

 B6.1.  Valorar  a
motivación  que  levou  a
Michelson  e  Morley  a
realizar  o  seu
experimento e discutir as
implicacións  que  del  se
derivaron.

 FSB6.1.1.  Explica  o
papel  do  éter  no
desenvolvemento  da
teoría  especial  da
relatividade.

 CMCCT

 FSB6.1.2.  Reproduce
esquematicamente  o
experimento  de
Michelson-Morley,  así
como  os  cálculos
asociados  sobre  a
velocidade  da  luz,  e
analiza  as
consecuencias  que  se
derivaron.

 CAA

 CMCCT

 i

 l

 B6.2.  Orixes  da  física
cuántica.  Problemas
precursores.

 B6.2.  Aplicar  as
transformacións  de
Lorentz  ao  cálculo  da
dilatación  temporal  e  á
contracción espacial que

 FSB6.2.1.  Calcula  a
dilatación do tempo que
experimenta  un
observador  cando  se
despraza  a  velocidades
próximas ás  da  luz  con

 CMCCT
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sofre  un  sistema  cando
se  despraza  a
velocidades próximas ás
da luz  respecto  a  outro
dado.

respecto a un sistema de
referencia  dado,
aplicando  as
transformacións  de
Lorentz.

 FSB6.2.2.  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

 i

 l

 B6.3. Física cuántica.  B6.3. Coñecer e explicar
os  postulados  e  os
aparentes paradoxos da
física relativista.

 FSB6.3.1.  Discute  os
postulados  e  os
aparentes  paradoxos
asociados  á  teoría
especial  da  relatividade
e  a  súa  evidencia
experimental.

 CCL

 CMCCT

 i

 l

 B6.4. Enerxía relativista.
Enerxía  total  e  enerxía
en repouso.

 B6.4.  Establecer  a
equivalencia entre masa
e  enerxía,  e  as  súas
consecuencias  na
enerxía nuclear.

 FSB6.4.1.  Expresa  a
relación entre a masa en
repouso  dun  corpo  e  a
súa  velocidade  coa
enerxía deste a partir da
masa relativista.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B6.5.  Insuficiencia  da
física clásica.

 B6.5.  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.

 FSB6.5.1.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

 i

 l

 B6.6.  Hipótese  de
Planck.

 B6.6.  Coñecer  a
hipótese  de  Planck  e
relacionar a enerxía dun
fotón coa súa frecuencia
e  a  súa  lonxitude  de
onda.

 FSB6.6.1.  Relaciona  a
lonxitude  de  onda  e  a
frecuencia  da  radiación
absorbida ou emitida por
un  átomo  coa  enerxía
dos  niveis  atómicos
involucrados.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B6.7.  Efecto
fotoeléctrico.

 B6.7. Valorar a hipótese
de Planck  no marco do
efecto fotoeléctrico.

 FSB6.7.1.  Compara  a
predición  clásica  do
efecto  fotoeléctrico  coa
explicación  cuántica
postulada por Einstein, e
realiza  cálculos
relacionados  co  traballo
de  extracción  e  a
enerxía  cinética  dos
fotoelectróns.

 CMCCT

 i

 l

 B6.8.  Espectros
atómicos.  Modelo
cuántico  do  átomo  de
Bohr.

 B6.8.  Aplicar  a
cuantización  da  enerxía
ao estudo dos espectros
atómicos  e  inferir  a

 FSB6.8.1.  Interpreta
espectros  sinxelos,
relacionándoos  coa
composición da materia.

 CMCCT
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necesidade  do  modelo
atómico de Bohr.

 i

 l

 m

 B6.9.  Interpretación
probabilística  da  física
cuántica.

 B6.9.  Presentar  a
dualidade  onda-
corpúsculo como un dos
grandes  paradoxos  da
física cuántica.

 FSB6.9.1.  Determina  as
lonxitudes  de  onda
asociadas  a  partículas
en  movemento  a
diferentes  escalas,
extraendo  conclusións
acerca  dos  efectos
cuánticos  a  escalas
macroscópicas.

 CMCCT

 i

 l

 B6.9.  Interpretación
probabilística  da  física
cuántica.

 B6.10.  Principio  de
indeterminación  de
Heisenberg.

 B6.10.  Recoñecer  o
carácter probabilístico da
mecánica  cuántica  en
contraposición  co
carácter  determinista  da
mecánica clásica.

 FSB6.10.1.  Formula  de
xeito  sinxelo  o  principio
de  indeterminación  de
Heisenberg  e  aplícao  a
casos  concretos,  como
os orbitais atómicos.

 CMCCT

 i

 l

 B6.11.  Aplicacións  da
física cuántica. O láser.

 B6.11.  Describir  as
características
fundamentais  da
radiación  láser,  os
principais  tipos  de
láseres,  o  seu
funcionamento  básico  e
as  súas  principais
aplicacións.

 FSB6.11.1.  Describe  as
principais  características
da  radiación  láser  en
comparación  coa
radiación térmica.

 CMCCT

 FSB6.11.2.  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

 i

 l

 B6.12.  Radioactividade:
tipos.

 B6.12. Distinguir os tipos
de  radiacións  e  o  seu
efecto  sobre  os  seres
vivos.

 FSB6.12.1.  Describe  os
principais  tipos  de
radioactividade  incidindo
nos seus efectos sobre o
ser  humano,  así  como
as  súas  aplicacións
médicas.

 CMCCT

 CSC

 i

 l

 B6.13. Física nuclear.  B6.13.  Establecer  a
relación  da  composición
nuclear  e  a  masa
nuclear  cos  procesos
nucleares  de
desintegración.

 FSB6.13.1.  Obtén  a
actividade dunha mostra
radioactiva  aplicando  a
lei  de  desintegración  e
valora  a  utilidade  dos
datos  obtidos  para  a
datación  de  restos
arqueolóxicos.

 CAA

 CMCCT

 FSB6.13.2.  Realiza
cálculos  sinxelos
relacionados  coas
magnitudes  que
interveñen  nas
desintegracións
radioactivas.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B6.14.  Núcleo  atómico.
Leis  da  desintegración
radioactiva.

 B6.14.  Valorar  as
aplicacións  da  enerxía
nuclear na produción de

 FSB6.14.1.  Explica  a
secuencia  de  procesos
dunha  reacción  en
cadea,  e  extrae

 CCL

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

conclusións  acerca  da
enerxía liberada.

 FSB6.14.2.  Describe  as
aplicacións  máis
frecuentes  da  enerxía
nuclear:  produción  de
enerxía  eléctrica,
datación en arqueoloxía,
radiacións  ionizantes  en
medicina  e  fabricación
de armas.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B6.15.  Fusión  e  fisión
nucleares.

 B6.15.  Xustificar  as
vantaxes,  as
desvantaxes  e  as
limitacións da fisión e a
fusión nuclear.

 FSB6.15.1.  Analiza  as
vantaxes  e  os
inconvenientes  da  fisión
e  a  fusión  nuclear,  e
xustifica  a  conveniencia
do seu uso.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B6.16.  As  catro
interaccións
fundamentais  da
natureza:  gravitatoria,
electromagnética,
nuclear  forte  e  nuclear
débil.

 B6.16. Distinguir as catro
interaccións
fundamentais  da
natureza e os principais
procesos  en  que
interveñen.

 B6.16.1.  Compara  as
principais  teorías  de
unificación  establecendo
as  súas  limitacións  e  o
estado  en  que  se
atopan.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B6.16.  As  catro
interaccións
fundamentais  da
natureza:  gravitatoria,
electromagnética,
nuclear  forte  e  nuclear
débil.

 B6.17.  Recoñecer  a
necesidade de atopar un
formalismo  único  que
permita  describir  todos
os  procesos  da
natureza.

 B6.17.1. Establece unha
comparación cuantitativa
entre  as  catro
interaccións
fundamentais  da
natureza en función das
enerxías involucradas.

 CMCCT

 h

 i

 l

 B6.17.  Interaccións
fundamentais  da
natureza  e  partículas
fundamentais.

 B6.18.  Coñecer  as
teorías  máis  relevantes
sobre  a  unificación  das
interaccións
fundamentais  da
natureza.

 FSB6.18.1.  Compara  as
principais  características
das  catro  interaccións
fundamentais  da
natureza  a  partir  dos
procesos nos  que estas
se manifestan.

 CMCCT

 FSB6.18.2.  Xustifica  a
necesidade  da
existencia  de  novas
partículas elementais no
marco da unificación das
interaccións.

 CMCCT

 i

 l

 B6.18.  Partículas
fundamentais
constitutivas  do  átomo:
electróns e quarks.

 B6.19.  Utilizar  o
vocabulario  básico  da
física  de  partículas  e
coñecer  as  partículas
elementais  que
constitúen a materia.

 FSB6.19.1.  Describe  a
estrutura  atómica  e
nuclear  a  partir  da  súa
composición en quarks e
electróns, empregando o
vocabulario  específico
da física de quarks.

 CMCCT

 FSB6.19.2.  Caracteriza
algunhas  partículas
fundamentais  de
especial  interese,  como
os  neutrinos  e  o  bosón
de  Higgs,  a  partir  dos

 CMCCT
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procesos  en  que  se
presentan.

 h

 i

 l

 B6.19.  Historia  e
composición  do
Universo.

 B6.20.  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.

 FSB6.20.1. Relaciona as
propiedades  da  materia
e  da  antimateria  coa
teoría do Big Bang.

 CMCCT

 FSB6.20.2.  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.

 CCL

 CMCCT

 FSB6.20.3.  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.

 CCL

 CMCCT

 h

 i

 l

 m

 B6.20.  Fronteiras  da
física.

 B6.21.  Analizar  os
interrogantes aos que se
enfrontan os/as
físicos/as hoxe en día.

 FSB6.21.1.  Realiza  e
defende un estudo sobre
as fronteiras da física do
século XXI.

 CCEC

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

 6.- Actividades de laboratorio

           O longo do curso todas as prácticas realizadas terán un estudo de erros e cifras

significativas.

Nas  orientacións  do  grupo  de  traballo  aparecen  recollidas  as  seguintes  cuestións

prácticas

No Bloque 2 :  Cuestións referidas á análise e interpretación de datos experimentais

relacionados co movemento orbital de satélites de órbita media, baixa e xeoestacionario,

aplicando  os  contidos  teóricos  do  tema,  ou  datos  e  ecuacións  proporcionadas  a  tal

efecto. B 2.8
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No Bloque 3: as cuestións terán relación coa carga por indución e o apantallamento

electromagnético  (gaiola  de  Faraday),  desde  unha  perspectiva  procedemental  e

cualitativa. B 3.9

No Bloque 3 : as cuestións terán relación coa experiencia de Oersted e a observación de

campos  magnéticos  producidos  por  imáns  permanentes  e  correntes  eléctricas,  desde

unha perspectiva procedemental e cualitativa. B 3.10

No Bloque 3 : o funcionamento do ciclotrón e a súa aplicación como aceleradores de

partículas  mediante  unha  aplicación  virtual.  Entender  o  comportamento  de  cargas

eléctricas en movemento en presenza de campos eléctricos e campos magnéticos.

 B 3.10.2

No Bloque 3: as cuestións terán relación coas experiencias de Faraday e Henry e cos

fundamentos da produción de corrente alterna, desde unha perspectiva procedemental e

cualitativa. B 3.17

No Bloque 4 :  Analizar  os  fenómenos de interferencia  e  difracción empregando un

láser, determinando a lonxitude de onda dun láser a partir des medidas dos patróns de

difracción.  Derterminación  da  lonxitude  aplicando  os  fenómenos  de  interferencia  e

difracción (diámetro dun cabelo). B 4.7

No  Bloque  4 :  cuestións  relativas  a  experiencias  que  permitan  tanto  a  análise

procedemental e cualitativa como a aplicación cuantitativa de ferramentas básicas de

procesamento de datos:  Determinación de índices de refracción e ángulo límite e  a

aplicación do fenómeno da difracción para a determinación do grosos dunha mostra

filoforme. B 4.9

No Bloque 4 : Analizar as propiedades e características básicas da luz polarizada, desde

unha perspectiva procedemental e cualitativa. B 4.15

No Bloque 5 :  as  cuestións  terán  relación  con  experiencias  símples  de  óptica,  que

permitan tanto a análise procedemental e cualitativa como a aplicación cuantitativa de

ferramentas básicas de procesamanto de datos . Estas actividades incluirán:

a)  O cálculo  de distancia  focal  e  de  potencia  dunha lente  converxente  ,  biconvexa,

delgada e b) O cálculo da altura do obxecto. B 5.2

No Bloque 6 : as cuestións referiranse á análise e interpretación de datos relacionados

co  efecto  fotoeléctrico,  que  permitan  tanto  a  análise  cualitativa  como  a  aplicación

cuantitativa de ferramentas básicas de procesamento de datos (representacións gráficas,

cálculo da pendente para determinar a cosntanted e Planck, etc) B 6.7

7.- Criterios / Instrumentos de avaliación
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  CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.

Considerarase que un alumno/a perde o dereito a avaliación continua se supera o
20% de faltas de asistencia respecto ao total de horas do curso. (120 sesións/curso
aprox. Máximo 24 faltas)
Se se detecta que un alumno/a copia nun exame, a cualificación do mesmo será
cero.
Se un alumno/a non asiste  a algún exame,  terá  dereito  a facelo  o  día  da súa
incorporación á clase aportando certificación médica se é por enfermidade ou a
xustificación correspondente avalada polo titor/a.

En  cada  avaliación,  realizaranse  dous  exames  (problemas,  cuestión,  teoría,
práctcas,…)  e a nota da avalición será a media ponderada destes dous exames.
Esta nota terá un peso na avaliación do 90 % e haberá un 10 % para valorar as
prácticas,  o  interese  pola  materia,  a  participación  na  clase,  tarefas  voluntarias
entregadas, etc.

Despois de cada avaliación realizaranse as correspondentes recuperacións para os
alumnos que teñan a avaliación cunha nota inferior a 5.  A data  da recuperación da
3ª Avalición dependerá dos calendarios fixados polo X.de estudos.
A cualificación final será a media poderada das tres avaliacións realizadas.

7.1 - PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.

Para avaliar a consecución dos obxectivos por parte do alumno ou alumna,
terase en conta distintos factores como a participación na clase, traballo diario,
actitude e ou interese pola materia, dominio dos contidos da mesma, traballo en
equipo,  etc...  A observación dos alumnos na clase: resulta fundamental  dado o
carácter  continuo  da  avaliación,  principalmente  para  valorar  a  adquisición  de
procedementos e actitudes.

a. Probas escritas: moi importantes á hora de medir a adquisición de conceptos
e procedementos.          

        Procurarase realizar dúas probas probas por avaliación, que constarán de:
a.1. cuestións de resposta breve que poden supoñer algunha demostración
matemática  sinxela,  nelas  valorarase  a  capacidade  de  síntese  e  o
razoamento  lóxico  utilizando  de  forma  clara  e  precisa  os  conceptos
estudados, tamén a expresión escrita.
a.2. problemas numéricos, valorarase a claridade e orde na presentación e
discusión  dos  problemas  utilizando  os  principios  e  leis  estudados.
a.3. preguntas sobre actividades de laboratorio: nas que terán que explicar
con  claridade  o  procedemento  a  seguir  e  o  material  a  utilizar  no
desenvolvemento da experiencia, así como os cálculos a realizar.

Traballo na casa : se valorará a realización das tarefas na casa  e o estudo
diario.

b. Traballo  no laboratorio:  se valorará tanto o  desenvolvemento da práctica en
grupo (de 2 ou 3 alumnos) no laboratorio como os informes individuais sobre as
mesmas que deberán entregar.

c. Realización  do  traballo  sinalados  polo  profesor  con   posterior  exposición  na
clase, utilizando ferramentas TIC. Se valorará tanto o contido do traballo: fontes
utilizadas,  información  aportada,… como a  súa  presentación:  uso  das  novas
tecnoloxías, e explicación aos compañeiros, etc.

7.2.- RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS INSUFICIENTES

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 212



Faránse  recuperacións  das  dúas  primeiras  avaliacións.  Tamén  se  fará  unha
recuperación FINAL na que o alumno ou alumna  poderá recuperar a 3ª avaliación e
as avaliación suspensa anteriores. Este exame final será fixado pola X. de Estudos.

         7.3.- CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA

Para aprobar o curso será necesario aprobar as tres avaliacións ou as recuperacións
das mesmas.

         7.4.- PROBA EXTRAORDINARIA

No caso de ter menos de 5 na nota final  de curso, deberá realizar unha proba
extraordinaria sobre contidos mínimos en setembro

8.- Contidos mínimos da Física de 2º de Bacharelato

1.- Interacción gravitatora

- Revisión dos conceptos básicos de cinemática e dinámica.

- Modelos do universo: xeocéntrico e heliocéntrico.

- O xiro dos corpos: Momento angular dunha partícula en movemento.

- As leis de Kepler.. A lei de gravitación universal. Período de revolución dun planeta.

- Interacción dun conxunto de masas puntuais. Principio de superposición.

-  Concepto de campo.  Campos escalares e vectoriais.  Campos conservativos.  Forzas

conservadoras, Enerxía potencial. Enerxía potencial nun punto. Traballo e diferencia de

enerxía potencial.

-  Intensidade  do  campo  gravitatorio  nun  punto.  Potencial  gravitatorio,  Campo

gravitatorio terrestre.  Intensidade do campo gravitatorio terrestre. variación da g coa

altura, coa profundidade e coa latitude. Enerxía potencial gravitatoria terrestre. Satélites:

velocidade orbital e velocidade de escape.

2.- Forzas electromagnéticas

- Descrición dos fenómenos electrostáticos. Condensadores e illantes. Carga eléctrica.

- Forza entre cargas en repouso: Lei de Coulomb. Superposición.

- Campo electrostático. Campo dunha carga puntual. Superposición.

- Enerxía potencial electrostática. Traballo de desprazamento dunha carga puntual no

campo central  creado por  outra  carga  .  Definición  de  enerxía  potencial  e  potencial

electrostático.  Xeneralización  a  n  cargas.  Relación  entre  campo  e  potencial

electrostático.

- Definición do teorema de Gauss. Introdución elemental do concepto de fluxo.

-  Aplicación  ao  cálculo  de  campo de  esferas  condutoras  (nos  puntos  interiores,  na

superficie e no exterior) e de planos e fíos infinitos cargados. Potencial de superficies
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condutoras.

-  Campo  magnético  no  baleiro.  As  cargas  en  movemento  como  orixe  do  campo

magnético: experiencia de Oersted.

- Forza magnética sobre unha carga en movemento no seu dun campo magnético: lei de

Lorenz.

-  Definición  é  unidades  de  B,  movemento  de  cargas  no  seo  dun campo magnético

uniforme.  Descrición  dos  imáns  naturais  como  creadores  de  campos  magnéticos.

Correntes microscópicas. Definición da circulación de B arredor dunha liña cerrada (lei

de Ampére)

- Aplicacións: campo creado por un fío infinito e campo creado por un solenoide.

- Forza magnética sobre unha corrente rectilínea. Forza magnética entre dúas correntes

rectilíneas  indefinidas:  definición  internacional  de  A .  Definición  do  coeficiente  de

autoindución dunha bobina ( relación fluxo intensidade).Unidades.

Forza electromotriz  inducida.  Lei  de Lenz-Faraday.  Produción de correntes  alternas.

Descrición dun xerador elemental.

3.- Ondas

-  Ondas  harmónicas  unidimensionais.Tipos  de  ondas:  lonxitudinais  e  transversais.

Transversais. Ondas materiais e electromagnéticas.

-  Magnitudes  características:  lonxitude  de  onda,  frecuencia,  amplitude  e  número  de

ondas. Velocidade de propagación, factores dos que depende.

-  Ecuación  dunha  onda  harmónica  simple.  Dobre  periodicidade  espacio-temporal.

Distintas expresións da ecuación de ondas.

- Enerxía e intensidade do movemento ondulatorio. Atenuación e absorción polo medio.

Principio de Huygens.

- Propiedade das ondas : reflexión , refracción e difracción.

-  Interferencias.  Principio de superposición.  Interferencias  construtivas  e  destrutivas:

descrición cualitativa. Ondas estacionarias. Polarización : descrición cualitativa.

- O son. Propagación do son. Velocidade de propagación do son. Calidades do son : ton,

timbre e intensidade. Percepción do son. Resonancia: concepto e descrición cualitativa

mediante exemplificacións.

4.- Óptica

- Natureza da luz: evolución histórica. Aplicación xeométrica á luz.

- Raio e feixe. Propagación rectilínea. Sombras e penumbra.

- Leis da reflexión. formación de imaxes por espellos.

- Leis da refracción. Índice de refracción . Ángulo límite.
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- Dioptríos. Formación de imaxes por lentes delgadas.

- Instrumentos ópticos: ollo, lupa, microscopio e telescopio.

- Aproximación ondulatoria. Fenómenos ondulatorios na luz. Modelo ondulatorio.

- Ondas electromagnéticas. Espectro e color.

-  Aplicacións das propiedades das ondas ao caso da luz:  interferencias,  difracción e

polarización.

5.- Introdución á Física moderna

- Relatividade de Galileo. Sistemas inerciais. Transformada de Lorentz.

- Postulado de Einstein. Masa e enerxía relativista.

- Orixes da teoría cuántica: radiación do corpo negro e hipótese de Max Plank.

- Efecto fotoeléctrico.

- Dualidade onda-corpúsculo. Principio de Heinsemberg.

- O núcleo atómico. Constitución, Forzas nucleares. Enerxías de enlace.

- Radioactividade: desintegración e transformacións nucleares. Fisión e fusión nuclear.

- Partículas elementais: quarks e leptóns.

9.-Criterios de cualificación

A  nota  da  avaliación  será  a  media  aritmética  ponderada  das  tres  avaliacións.

Na convocatoria de setembro o exame será común para todos os grupos  e  como en

todos os exames do departamento aparecerán indicadas as puntuacións de cada pregunta

que  será  recordado  polo  profesor  correspondente  no  propio  exame.  O  exame,  en

calquera convocatoria, estará aprobado cando acade un cinco ou máis sobre dez.

10.-  Programas  específicos  personalizados  para  alumnos  repetidores  de  2º  de

Bacharelato

Se os alumnos son do instituto solicitarase ao seu anterior profesor un informe sobre a

situación do alumno na materia coa intención de que vaia diminuíndo pouco a pouco as

súas deficiencias.

Se o alumno procede de fóra será por medio dunha entrevista persoal co alumno como

detectemos a situación do alumno e as dificultades que tivo coa materia o ano pasado.

Nestes casos o traballo do titor é esencial, ten que manter informados dende o primeiro

momento ás familias sobre a marcha académica do seu fillo.

11.- Promoción
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A que marca a lei

12.-  Indicadores  de  logro  para  avaliar  o  proceso  de  ensino  aprendizaxe   e  a

práctica docente

Bloque 1. A actividade científica

  FSB1.1.1. 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.                                                                 
Indicadores de logro : O alumno aplicará habilidades adecuadas para a investigación 
científica, analizando problemas, emitiendo hipóteses de traballo, recollendo datos, 
empregando modelos adecuados e deseñando estratexias de actuación adecuadas.     
CCL, CMCCT, CSC e CSIEE

             FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as 
magnitudes nun proceso físico.                                                                                           
Indicadores de logro : o alumno efectúa unha análise dimensional sobre calquera 
ecuación que se lle presente, analizando o problemas das constantes que aparecen nas 
mesmas.                                                                                                                               
CMCCT e CAA  

           FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos 
datos proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno, e contextualiza os 
resultados.                                                                                                                            
Indicadores de logro : Resolverá exercicios nos que a información de partida deba 
deducirse a partir polos datos proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno 
tratado, e contextualizando os resulatdos obtidos.                                                              
CMCCT e CAA

FSB1.1.4. 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 subxacentes.                                                                          

Indicadores de logro : Partindo de representacións gráficas subministradas polo 

profesor, o alumno partindo destes datos expeimentais chegará as ecuacións 

matemáticas que representan as leis e os principios físicos asociados.                               

CMCCT e CAA

FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos 

físicos de difícil implantación no laboratorio.                                                                    

Indicadores de logro : O alumno utilizará a rede para buscar aplicaións virtuais 

interactivas para simular experimentos físicos de díficil realización no laboratorio. 

CMCCT e CD

 FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final 
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facendo uso das TIC, no que se comunique tanto o proceso como as conclusións 
obtidas.                                                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno despois da recollida de datos nunha práctica realizada
no laboratorio, analizará a validez dos resultados obtidos e elaborará un informe 
facendo uso das tics, no que se comunica tanto o proceso desenvolvido como as 
conclusións obtidas.                                                                                                             
CCL, CMCCT , CSIEE e CD

FSB1.2.3. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información científica existente en internet e noutros medios 
dixitais.                                                                                                                           
Indicadores de logro : O alumno deberá, respeto á información recollida na rede, 
decidir sobre a fiabilidade dos traballos colgados na mesma así como sobre a 
obxectividade da información científica recollida en internet e noutros medios dixitais 
ou non.                                                                                                                                 
CMCCT e CD

  FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto 
de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade.                                                                                                        
Indicadores de logro : O alumno deberá, utilizando criterios de fiabilidade e de 
obxectividade, comprender e interpretar información relevante nun texto de carácter 
científico e transmitirá as conclusións da análise científica deste traballo utilizando unha
correcta linguaxe científica oral e escrita.                                                                           
CCL, CMCCT , CAA e CD

              FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da 
investigación científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos 
proxectos de investigación.                                                                                                  
Indicadores de logro : O alumno, en pequeno grupo, realizará tarefas propias da 
investigación científica empezando pola recollida de información e posteriormente 
realizar no laboratorio a corrspondente práctica ou proxecto de investigación.                  
CCL, CMCCT, CSC , CSIEE, CAA e CD

     Bloque 2. Interacción gravitatoria

            FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha 
relación entre a intensidade do campo gravitatorio e a aceleración da 
gravidade.Variación da intensidade do campo gravitatorio coa profundidade, coa 
altura e coa latitude. Determinación dos parámetros relativos ó movemento orbital 
circulardun satélite ou planeta: momento angular, velocidade orbital, radio da órbita e
período orbital.                                                                                                     
Indicadores de logro : O alumno deberá diferencias os conceptos de forza e campo, 
establecendo unha clara relación entre intensidade do campo gravitatorio e a 
aceleración da gravidade. Determinará a intensidade do campo gravitatorioe da forza 
gravitacional sobre unha determinada masa                                                                   
CMCCT

            FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as 
superficies de enerxía equipotencial. Características do campo gravitatorio como 
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campo de forzas centrais e conservativas. Conservación do  momento angular.  
Traballo realizado polo campo. Concepto de enerxía potencial gravitacional e 
potencial gravitacional. Relación entre a intensidade de campo gravitacional e o 
potencial gravitacional.                                                                                  
Indicadores de logro : O alumno saberá representar o campo gravitatorio mediante 
as liñas de campo e as superficies equipotencias, determinando o valor das Ei e 
Vi .CMCCT e CCEC

                   FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o 
traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial.                                    
Indicadores de logro : O alumno xustificará o carácter conservativo do campo gravitatorio e   
determina o traballo necesario para levar unha masa determinada dun punto ó outro dentro 
dun campo gravitatorio, calculando as Epotencias na posición inicial e final e determinará o W.        
CMCCT

                  FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica.                                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno resolverá problemas onde haxa que determinar a velocidade 
de escape dun corpo dun satélite, planeta ou galaxias, aplicando o principio de conservación da
enerxía.                                                                                                                                                            
CMCCT

                 FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos 
como satélites, planetas e galaxias.                                                                                                         
Indicadores de logro : Realizará exercicios onde teña que aplicar a lei de conservación da 
enerxía, para un campo conservativo,de corpos como satélites, planetas ou galaxias.                  
CMCCT           

                  FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental 
da dinámica, e relaciónaa co raio da órbita, a masa do corpo e o período da órbita.          
Indicadores de logro : Saberá resolver problemas onde teña que deducir a velocidade 
orbital dun corpo a partir da lei fundamental da dinámica, e a relacionará co raio e o 
período  da órbita que describe e a masa do corpo en movemento.                                    
CMCCT

FSB2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos 
de rotación de galaxias e a masa do burato negro central.                                               
Indicadores de logro : O alumno será capaz de identificar a hipótese da esistencia da 
materia escura, partindo dos datos de rotación das galaxias e da masa do burato negro 
central.                                                                                                                                 
CMCCT

                FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita 
media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións.       
Indicadores de logro : O alumno, utilizando aplicaións virtuais interactivas sinaladas polo 
profesor, estudará o movemento dos satélites en órbitas medias, baixas e xeoestacionarios e  
extraerá as conclusións científicas que deberá expoñer de forma oral e escrita.                              
CMCCT e CD

             FSB2.7.1. Describe a dificultade de resolver o movemento de tres corpos sometidos á 
interacción gravitatoria mutua utilizando o concepto de caos.                                                             
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Indicadores de logro : O alumno deberá describir as grandes dificultades que implica resolver 
problemas onde tres corpos estean sometidos ás interaccións gravitatoria mutua utilizando o 
concepto de caos.                                                                                                                                         
CMCCT

   Bloque 3. Interacción electromagnética

FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación 
entre intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica. Natureza eléctrica da materia. 
Carácter vectorial da forza e da intensidade de campo eléctrico. Caracterización do 
campo electrico como un campo de forzas centrais e conservastivo: aplicación do 
principio de conservación da enerxía mecánica.                                             Indicadores
de logro : O alumno relacionará os conceptos de forza e campo eléctrico e establecerá a
relación entre intensidade de campo eléctrico e carga eléctrica.                                         
CMCCT

FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e 
potenciais eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais.                           
Indicadores de logro : Dada unha distribución de cargas puntuais situadas no seo dun 
campo eléctrico, o alumno, utilizando o principio de superposición, determinará o valor 
da intensidade de campo eléctrico un punto e do potencial eléctrico no mesmo punto.     
CMCCT

             FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual,     
incluíndo as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial.                              
Indicadores de logro : O alumno, sabererá representar graficamente o campo eléctrico, 
creado por unha carga puntual ( + ou -), nun punto determinando o valor da intensidade 
de campo, do potencial e da enerxía potencial. Debuxará as liñas de forza e as 
superficies equipotenciais.                                                                                                   
CMCCT e CCEC

FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e
diferenzas entre eles.
Indicadores de logro : O alumno realizará un estudo comparativo dos dous campos
conservativos, o gravitatorio e o eléctrico e establecerá analoxias e diferencias entre
eles.
CMCCT

FSB3.3.1. Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun 
campo xerado por unha distribución de cargas, a partir da forza neta que se exerce sobre
ela.                                                                                                                                    
Indicadores de logro : O alumno, partindo dunha distribución de cargas puntuais 
situadas en diferentes puntos dun campo eléctrico, caracterizará o potencial elécrtrico en
diferntes puntos deste campo e describirá o movemento dunha carga eléctrica + ou – 
cando a deixamos libre no seo deste campo.                                                                       
CMCCT

FSB3.4.1. Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous 
puntos dun campo eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a partir da 
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diferenza de potencial.                                                                                                         
Indicadores de logro : O alumno resolverá problemas onde teña que determinar o 
traballo necesario para transportar unha carga eléctrica + ou – entre dous puntos dun 
campo eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a partir dos datos do potencial 
nos puntos inicias e finais. Definira a ddp entre dous  puntos e indicará se o traballo está
realizado  polo campo ou o movemeento da carga é en contra do campo, determinará 
tamén as Epotencias  nas posicións inicias e finais.                                          

CMCCT

  FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha
superficie de enerxía equipotencial e discúteo no contexto de campos conservativos.     
Indicadores de logro : O alumno determinará o traballo realizado sobre unha carga       
eléctrica que se move ó longo dunha superficie equipotencial e discute a resposta no 
contexto de que o campo eléctrico é conservativo.                                                            
CMCCT

              FSB3.5.1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie
que atravesan as liñas do campo.
Indicadores de logro : Realizará exercicios onde dada unha carga que crea a seu redor
un  campo  eléctrico,  determinará  o  fluxo  do  campo  eléctrico  que  atraviesa  unha
Superficie
CMCCT

               FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico e do potecial creado por unha esfera cargada 
aplicando o teorema de Gauss.                                                                                                                   
Indicadores de logro : O alumno, aplicando o teorema de Gauss, determinará o campo 
eléctrico e o potencial creado por unha esfera cargada a unha determianda distancia do centro 
da mesma.                                                                                                                                                       
CMCCT

              FSB3.7.1. 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.                                             
Indicadores de logro : Saberá explicar o efecto da gaiola de Faraday utilizando o 
principio de equiibrio electrostático e recoñecerá este efecto pantalla en situacións da 
vida cotiá, como o mal funcionamante dos móbiles nalgús edificios ou os efecto dos 
raios eléctricos sobre os avións en movemento.                                                                  
CMCCT

              FSB3.8.1. Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha rexión 
onde existe un campo eléctrico e analiza casos prácticos concretos, como os espectrómetros de
masas e os aceleradores de partículas.                                                                                                     
Indicadores de logro : O alumno describirá o movemento que realiza unha carga eléctrica + ou 
– cando penetra nunha rexión onde existe un campo eléctrico uniforme e analiza algúns caos 
prácticos concretos como os espectrómetros de masas ou os aceleradores de partículas. 
CMCCT

             FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e 
describe as liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica rectilínea.                         
Indicadores de logro : O alumno relacionará as cargas en movemente coa creación de campos 
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magnéticos a unha determinada distancia e describirá as liñas do campo magnético que crea 
unha corrente eléctrica rectilínea a unha determinada distancia e como inflúe a distancia no 
valor do campo magnético.                                                                                                                         
CMCCT

FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando 
penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido aplicando a forza
de Lorentz.                                                                                                                      
Indicadores de logro : O alumno, aplicando a chamada forza de Lorentz, calculará o 
raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra cunha determianda 
velocidade nun campo magnético coñecido.                                                                      
CMCCT

FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o 
funcionamento dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga cando se move no 
seu interior.                                                                                                                    
Indicadores de logro : O alumno no seu intento de comprender o funcionamanto do 
ciclotrón, utilizará aplicacións virtuais interactivas, e saberá calcular a frecuencia propia
da carga eléctrica cando está en movemento ni interior do aparato.                   CMCCT e
CD

FSB3.10.3. Establece a relación que debe existir entre o campo 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.                           
Indicadores de logro : O alumno, aplicando a ecuación fundamental da dinámica e a lei
de Lorentz, establecerá a relación que debe existir entre os campos magnéticos e 
eléctricos para que unha partícula cargada experimente un MRU cando penetre nun 
campo magnético.                                                                                                          
CMCCT

                FSB3.11.1. 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.                            
Indicadores de logro : O alumno analizará dende un punto de vista enerxético os campos 
eléctricos e magnéticos tendo en conta os conceptos de forza central e da campo conservativo.
CMCCT

FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante 
debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas. 
Indicadores de logro : O alumno saberá calcular o campo magnético resultante nun 
punto debido a dous ou máis fíos condutores polos que circulan corrente eléctrica. 
CMCCT

FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un 
conxunto de espiras.                                                                                                            
Indicadores de logro : O alumno saberá caracterizar o campo magnético creado por 
unha esfera e por un conxunto de n espiras.                                                                 
CMCCT

               FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores paralelos, 
segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama correspondente.              
Indicadores de logro : O alumno realizando o diagrama correspondente, analizará e calculará, a
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forza que se establece entre dous fíos condutores rectilíneos e paralelos, atendendo ó sentido 
da corrente que os percorra.                                                                                                                    
CMCCT

               FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da forza que se establece entre 
dous condutores rectilíneos e paralelos.                                                                                                   
Indicadores de logro : O alumno explicará a definición da unidade de intensidade de corrente 
no S.I.U. a partir da forza que se establece entre dous condutores rectilineos e paralelos polos 
que circula corrente no mesmo sentido ou distinto.                                                                             
CMCCT

  FSB3.15.1. Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando a 
lei de Ampère e exprésao en unidades do Sistema Internacional.                                                        
Indicadores de logro : O alumno determinará o campo magnético  que crea unha corente de 
carga rectilínea aplicando a lei de Ampère e exprésao nas  unidades do S.I.U. para campos 
magnéticos.                                                                                                                                                    
CMCCT             

                  

                  FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo
dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional.                                         
Indicadores de logro : O alumno saberá realizar o cálculo do fluxo marnético que atravesa unah
espira que se atopa no seu dun campo magnñetico e esprésao o fluxo en unidades do S.I.U. 
CMCCT

FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a 
dirección da corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz.                              
Indicadores de logro : O alumno saberá calcular a fem inducida nun circuíto e indicará 
a dirección da corrente eléctrica inducida, aplicando as leis de Faraday e Lenz.                
CMCCT

FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as 
experiencias de Faraday e Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz.
Indicadores de logro : O alumno, utilizando aplicacións virtuais interactivas 
subministardas polo profesor, analizará as experiencias de Faraday e Henry e deducirá 
esperimentalmente no laboratorio as leis de Faraday e Lenz.                CMCCT e CD

FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a
partir da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do tempo.
Indicadores de logro : O alumno demostrará o carácter periódico da corrente alterna
nun alternador a partir da representación gráfica da fem inducida en función do tempo.
CMCCT

FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta 
as leis da indución.                                                                                                            
Indicadores de logro : O alumno, tendo en contas as leis da indución, explicará a 
produción de corrente alterna nun alternador.                                                                    
CMCCT

Bloque 4. Onda
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              FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das 
partículas que a forman, interpretando ambos resultados.                                                              
Indicadores de logro : O alumno será capaz de determinar a velocidade de propagación dunha 
onda e a velocidade de vibración das partículas que a forman, entenderá que estamos diante 
de dúas velocidades que non teñen relación,interpretando ambos resultados calculados.            
CSIEE e CMCCT

FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir 
da orientación relativa da oscilación e da propagación.                                                      
Indicadores de logro : O alumno será capaz de esplicar as diferencias entre as ondas 
lonxitudinais e as transversais a prtir da orientación relativa da oscilación e da 
propagación. Saberá poñer exemplos dos dous tipos de onda.

FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá.                     
Indicadores de logro : O alumno recoñecerá exemplos de ondas mecánicas na vida 
cotiá.                                                                                                                               
CMCCT

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa 
expresión matemática.                                                                                                         
Indicadores de logro : O alumno saberá, partindo da expresión matemática da onda, o 
significado físico de todos os parámetros característicos.                                           
CMCCT

FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica 
transversal dadas as súas magnitudes características.                                                          
Indicadores de logro : O alumno, recibe información de todos os parámetros 
característicos dunha onda harmónica, será capaz de escribir e interpreat a expresión 
matemática de dita onda harmónica.                                                                             
CMCCT

              FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade 
con respecto á posición e ao tempo.                                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno dada a expresión matemática dunha onda, deberá xiustificar a
dobre periodicidade da onda con respecto o tempo e á posición.                                                       
CMCCT e CAA

FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude e 
frecuencia.                                                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno saberá relacionar a enerxía mecánica dunha onda coa 
súa amplitude.                                                                                                                      
CMCCT

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 
empregando a ecuación que relaciona ambas as magnitudes.                                             
Indicadores de logro : O alumno relizará cálculos da intensidade dunha onda a unha 
determinada distancia do foco emisor da onda, empregando a ecuación que liga ambas 
magnitudes físicas.                                                                                                   
CMCCT

          FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens.                      
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Indicadores de logro : O alumno, utilizando o principio de Huygens, explicará a propagación 
das ondas.                                                                                                                                                      
CMCCT

                FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio 
de Huygens.                                                                                                                                                     
Indicadores de logro : O alumno, utilizando o principio de Huygens, interpretará os fenómenos 
de inteferencia e difracción.                                                                                                                         
CMCCT

                FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, 
aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices de refracción.                                                                 
Indicadores de logro : No laboratorio, o alumno, experimentará e xustificará , aplicando a lei de
Snell e coñecidos os índices de refracción, o comportamento da luz cando cambia de medio. 
CMCCT e CAA        

  FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do ángulo 
formado pola onda reflectida e refractada.                                                                        
Indicadores de logro : O alumno, sabera calcular analiticamente e graficamente o 
coeficiente de refracción dun medio, a partir do ángulo formado pola onda reflectida e a 
onda refractada.                                                                                                                 
CMCCT

FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico 
subxacente á propagación da luz nas fibras ópticas e a súa relevancia nas 
telecomunicacións.                                                                                                         
Indicadores de logro : O alumno entenderá que a propagación da luz nas fibras ópticas 
e a súa incidencia nas telecomunicacións, é simplemente a reflexión total.                       
CMCCT

                 FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e 
xustifícaas de forma cualitativa.                                                                                                                  
Indicadores de logro : O alumno saberá recoñecer situacións da vida cotiá nas que se  produce 
o efecto Doppler e xustificará as variacións das frecuencias do observador de forma cualitativa. 
CMCCT

 FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 
decibeles e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos.                                                         
Indicadores de logro : O alumno, identificará a relación logaritmo decimal entre niveles de 
intensidade sonora en decibelios e a a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos.               
CMCCT

 FSB4.12.1. Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do 
medio en que se propaga.                                                                                                                         
Indicadores de logro : O alumno relacionará a velocidade de propagación do son coas 
características do medio en que se propaga a onda.                                                                              
CMCCT

FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas 
sonoras, como a ecografía, o radar, o sonar, etc.                                                           
Indicadores de logro : O alumno debe coñecer e explicar algunhas aplicacións das 
ondas sonoras , como as ecografías, o sonar, o radar, etc.                                                 
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CMCCT

FSB4.14.1. Representa esquematicamente a propagación dunha onda 
electromagnética incluíndo os vectores do campo eléctrico e magnético.                     
Indicadores de logro : O alumno saberá representar de foma esquemática a 
propagación dunha onda electromagnética incluíndo os vectores do campo eléctrico e 
magnético.                                                                                                                            
CMCCT

FSB4.14.2. Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda 
electromagnética en termos dos campos eléctrico e magnético e da súa polarización.       
Indicadores de logro : Partindo dunha representación gráfica da propagación dunha 
onda electromagnética, ineterprétaa en termos de campos eléctrico e magnético e a súa 
polarización.                                                                                                             
CMCCT

FSB4.15.1. Determina experimentalmente a polarización das ondas 
electromagnéticas a partir de experiencias sinxelas, utilizando obxectos empregados na 
vida cotiá.                                                                                                                             
Indicadores de logro : No laboratorio e empregando obxectos da vida cotiá, realizará o 
alumno esperiencias nas que se poña da manifesto a polorización das ondas. 

             EFSB4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na 
vida cotiá en función da súa lonxitude de onda e a súa enerxía.                                      
Indicadores de logro : O alumno, partindo dun espectro EM completo cos datos de λ 
(en nm), υ (en Hz) e Enerxía (en J ou eV), clasificará casos concretos de ondas 
presentes na vida cotián.                                                                                                   
CMCCT

FSB4.16.1. Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida. 
Indicadores de logro : O alumno xustificará, dispoñendo dun espectro visible               
(400- 700 nm) a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida.                       
CMCCT

           FSB4.17.1. Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos 
prácticos sinxelos.                                                                                                                
Indicadores de logro : O alumno en casos prácticos sinxelos daberá analizar os efectos 
dos fenómenos de refracción , difracción e interferencias.                                               
CMCCT

             FSB4.18.1. Establece a natureza e as características dunha onda 
electromagnética dada a súa situación no espectro.                                                          
Indicadores de logro : O alumno, partindo do espectro electromagnético, establecerá a 
natureza e clasificación dunha onda electromagnética calquera dada a súa  λ (en nm), υ 
(en Hz) ou Enerxía (en J ou eV).                                                                                      
CMCCT

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa 
frecuencia, a lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro.                                       
Indicadores de logro : Relacionará a Enerxía dunha onda electromágnética coa 
constante de Max Planck, coa fecuencia da mesma, coa lonxitude de onda e coa 
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velocidade da luz no baleiro e realiza os cálculos no S.I.U.                                              
CMCCT

FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, 
nomeadamente infravermella, ultravioleta e microondas.                                                   
Indicadores de logro : O alumno debe recoñecer aplicacións tecnolóxicas dos distintos 
tipos de radiacción, nomeadamante as infravermellas, as ultravioletas, as microondas, as
ondas de radio, os raios X.                                                                                                
CMCCT e CSC

               FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e 
sobre a vida humana en particular.                                                                                    
Indicadores de logro : O alumno, utilizando a rede, buscará e analizará a información 
colgada coa finalidade de coñecer os efectos dos tipos de radiación dobre a boisfera en 
xeral e sobre avida humana en particular.                                         

CMCCT e CSC

               FSB4.19.3. Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas 
electromagnéticas, formado por un xerador, unha bobina e un condensador, e describe o 
seu funcionamento.                                                                                                         
Indicadores de logro : O alumno, en pequeño grupo, diseñará un circuíto eléctrico 
capaz de xerar ondas electromagnéticas e que conste dun xerador, unha bobina e un 
condensador, e será capaz de desccribir o seu funcionamento.                                           
CSIEE e CMCC

               FSB4.20.1. Explica esquematicamente o funcionamento de dispositivos de 
almacenamento e transmisión da información.                                                                                       
Indicadores de logro : O profesor na clase explicará o funcionamento de dispositivos de 
almacenamento e transmisión de información.                                                                                       
CD e CMCCT

      Bloque 5. Óptica xeométrica

FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica. 
Indicadores de logro : O alumno explicará procesos cotiáns de óptica a través das 
leis da óptica xeométrica.                                                                                                
CMCCT

FSB5.2.1. 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.                                                                                                                       
Indicadores de logro : O alumno, mediante un xogo de prismas, demostrará 
experimentalmente e tamén graficamente, a propagación rectilínea da luz dun fixe de 
lus dende o foco emisor ata unha pantalla.                                                                        
CMCCT

FSB5.2.2. 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 
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aplicando as ecuacións correspondentes.                                                                           
Indicadores de logro : O alumno na laboratorio e en pequeño grupo, determinará o 
tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto producido por un espello plano e 
por unha lente delgada, realizando o trazado dos raios e aplicando as ecuacións 
correpondente e indicando os criterios utilizados.                                                               
CMCCT

FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, 
hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para iso un diagrama de raios.     
Indicadores de logro : O alumno entenderá os principais defectos ópticos do ollo 
humano (miopía, hipermetropía, presbicia e astigmatismo) e xustificará a súa correción 
mediante as leis ópticas.                                                                                                    
CMCCT

FSB5.4.1. 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.                                           
Indicadores de logro : O alumno deberá entender os principais instrumentos ópticos 
como lupas, microscopios, telescopios, a cámara fotográfica e coñecida a disposición 
dos elementos empregados en cada instrumento, realizará o trazado dos 
coreewspondetes raios.                                                                                                       
CMCCT  

               FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a 
cámara fotográfica, considerando as variacións que experimenta a imaxe respecto ao 
obxecto.                                                                                                                        
Indicadores de logro : O alumno analizará a aplicacións da lupa, do microscopio, do 
telescopio, da cámara fotográfica, considerando as variacións que experimenta a imaxe 
respecto ao obxecto.                                                                                                       
CMCCT e CSC

Bloque 6. Física do século XX

FSB6.1.1.  Explica o papel  do éter  no desenvolvemento da teoría  especial  da
relatividade.

Indicador de logro : O alumno entenderá a experiencia de Michelson e Morley, e como
do resultado da mesma, abandonouse a idea do éter como conduto rda radiación.

 CMCCT

FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, 
así como os cálculos asociados sobre a velocidade da luz, e analiza as consecuencias 
que se derivaron.                                                                                                                  
Indicadores de logro : O alumno entenderá o esquema do experimento de Michelson-
Morley e os cálculos asociados sobre a velocidade da luz e analizará as consecuencias 
que se derivaron deste fracasado experimento.                                                                   
CMCCT e CAA

FSB6.2.1. 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.                                                               
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Indicadores de logro : O alumno, aplicando as trasformacións de Lorentz, calculará a 
dilatación do tempo que experimenta un observador cando se despraza a velocidades 
próximas á velocidade da luz  con respecto a un sistema de referencia dado.                    
CMCCT

            

                  FSB6.2.2. Determina a contracción da lonxitude 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.         
Indicadores de logro : O alumno, aplicando as trasformacións de Lorentz, calculará a 
contración da lonxitude que experimenta un observador cando se despraza a velocidades
próximas á velocidade da luz  con respecto a un sistema de referencia dado.                    

                  FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á teoría 
especial da relatividade e a súa evidencia experimental.                                                  
Indicadores de logro : O alumno discutirá os postulados e os aparentes paradoxos 
(paradoxo dos xémeos) asociados á teoría xeral da relatividade e a sús evidencia 
experimental.                                                                                                                       
CMCCT 

                   FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa 
velocidade , e a da masa coa enerxía total relativista.                                                         
Indicadores de logro : O alumno traballará en exercicios numéricos coa relación entre 
a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade e da relación entre a Etotal relativista coa 
masa en repouso.                                                                                                                
CMCCT

FSB6.5.1.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.                                                                                                                          
Indicadores de logro : O alumno debe entender as limitacións da física clásica fronte a 
determinados feitos físicos e como o estudo da radiación do corpo negro , o efecto 
fotoeléctrico ou a explicación dos espectros atómicos darán paso a unha nova física, a 
física cuántica.                                                                                                                   
CMCCT

FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida 
ou emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados.                           
Indicadores de logro : O alumno relacionará as diferencias de enerxía absorbidas ou 
emitidas entre os niveis enerxéticos, coa lonxitude de onda, da frecuencia, do número de
ondas e explicará as liñas que aparecen nos espectros atómicos.                                        
CMCCT

FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación 
cuántica postulada por Einstein, e realiza cálculos relacionados co traballo de extracción
e a enerxía cinética dos fotoelectróns.                                                                             
Indicadores de logro : O alumno analizará o efecto fotoeléctrico e a sía imposibilidade 
de explicación sen recorrer á teoría cuántica (a non dependencia da Intensidade da 
radiación incidente sobre o fenómeno). Tamén realizará cálculos onde determinaremos a

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 228



frecuencia mínima para producir o efecto e se aplicamos unha frecuencia maior, 
determinaremos a velocidade dos electróns que saen da superficie do metal.                    
CMCCT

FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da 
materia.                                                                                                                                
Indicadores de logro : O alumno comprobará que os datos experimentais do espectro 
atómico do H(g) explícanse perfectamente utilizando os postulados de Bohr e como o 
espectro é unha característica propia de cada substancia.                                                   
CMCCT

FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento
a diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas 
macroscópicas.                                                                                                                     
Indicadores de logro : O alumno entenderá a teoría dual de L. De Broglie e 
determinará a lonxitude de onda asociada a un corpo de masa m que se move a unha 
velocidade v e comprobará que só no micromundo o efecto é importante, posto que  as 
velocidades son altas, as lonxitudes de onda son significativas.                                         
CMCCT

FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de 
Heisenberg e aplícao a casos concretos, como os orbitais atómicos.                                  
Indicadores de logro : O alumno formulará, entenderá e será capaz de determinar a 
incerteza na posición ou na velocidade dunha partícula determinada como por exemplo 
un electrón confinado nun orbital.                                                                                    
CMCCT

FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en 
comparación coa radiación térmica.                                                                                    
Indicadores de logro : O alumno buscará na rede información sobre a radiación láser e 
elaborará un texto sinxelo sobre este tipo de radiación.                                                  
CMCCT

FSB6.11.2. 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.               
Indicadores de logro : O alumno asociará a radiación láser coa natureza cuántica da 
materia e da luz, xustificará o seu funcionamanto de xeito sinxelo e recoñecerá o seu 
papel en múltiples aplicacións indiustriais que fan avida máis cómoda.                            
CMCCT

FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus 
efectos sobre o ser humano, así como as súas aplicacións médicas.                                   
Indicadores de logro : O alumno coñecerá os principais tipos de radiaciós, as súas 
características e os efectos sobre o ser humano, así como sus múltiples aplicacións en 
moitos campos  (medicina, datación de restos, etc).                                                           
CMCCT e CSC

                FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de 
desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de restos 
arqueolóxicos.                                                                                                                    
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Indicadores de logro : O alumno, aplicando a lei de desintegración, determinará a 
actividade dunha mostra radiactiva e valorará a utilidade dos datos obtidos para a 
datación de restos arqueolóxicos.                                                                                        
CMCCT e CAA

FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que 
interveñen nas desintegracións radioactivas.                                                                      
Indicadores de logro : O alumno saberá realizar cálculos sinxelos relacionados coas 
magnitudes que interveñen nas desintegracións radiactivas.                                               
CMCCT

FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae 
conclusións acerca da enerxía liberada.                                                                               
Indicativo de logro : O alumno saberá explicar as secuencias de procesos nunha 
reacción en cadea e extraerá conclusións da enerxía liberada.                                            
CMCCT e CCL

FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: 
produción de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en 
medicina e fabricación de armas.                                                                                       
Indicativo de logro : O alumno saberá describir as aplicacións máis frecuentes da 
enerxía nuclear como pode ser a datación arqueolóxicas, as radiacións ionizantes en 
medicina,etc.                                                                                                                       
CMCCT

FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, 
e xustifica a conveniencia do seu uso.                                                                             
Indicativos de logro : O alumno recopilará na rede información sobre as vantaxes e os 
inconvenientes da fisión e da fusión nuclear e xustifica a conveniencia e perigos do seu 
uso.                                                                                                                                       
CMCCT

B6.16.1. Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas 
limitacións e o estado en que se atopan.                                                                              
Indicativo de logro : O Profesor explicará en gran grupo a teoría de unificación, 
establecendo as súas limitacións e o estado de desenvolvemento no que se atopa. 
CMCCT

B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións 
fundamentais da natureza en función das enerxías involucradas.                                       
Indicativo de logro : O profesor en gran grupo establecerá unha comparación 
cuantitativa entre as catro interaccións fundamentais da natureza en función das 
enerxías involucradas.                                                                                                      
CMCCT

FSB6.18.1. Compara as principais características das catro interaccións 
fundamentais da natureza a partir dos procesos nos que estas se manifestan.                    
Indicativo de logro : O alumno comparará as principais características das catro 
interaccións fundamentais da natureza a partir dos procesos nos que estas se manifestan.
CMCCT
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FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais 
no marco da unificación das interaccións.                                                                           
Indicativo de logro : O profesor, en gran grupo, xustificará a necesidade da existencia 
de novas partículas elementais nommarco da teoría de unificación das interaccións. 
CMCCT

             FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición 
en quarks e electróns, empregando o vocabulario específico da física de quarks.          
Indicativo de logro : O profesor, en gran grupo, describirá a estrutura atómica a partir 
da súa composición en quarks e electróns.                                                                       
CMCCT

              FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, 
como os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir dos procesos en que se presentan.          
Indicativa de logro : O profesor, en gran grupo, caracterizará algunhas partículas 
fundamentais de especial interese como os neutrinos ou o bosón de Higgs, a partir dos 
procesos en que se presentan.                                                                                           
CMCCT

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría do 
Big Bang.                                                                                                                             
Indicativos de logro : O profesor, en gran grupo, relacionará as propiedades da materia 
e da antimateria coa teoría do Big Bang.                                                                             
CMCCT

FSB6.20.2. 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.              
Indicativos de logro : O profesor, en gran grupo, explicará a teoría do Big Bang.           
CCL e CMCCT

FSB6.20.3. 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.                                                                                                                      
Indicativos de logro : O profesor, en gran grupo, presentará unha cronoloxía do 
universo eb función da temperatura e das partículas que o formaban en cada período, 
discutindo a simetría entre materia e antimateria.                                                               
CMCCT e CCL

FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século
XXI.
Indicativo de logro : O profesor,  en gran grupo, analizará a situación da Física no
século
CCEC, CSC, CMCCT e CSIEE

Niveis de adquisición dos indicadores de logro na matería Física 2 Bacharelato
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Cada un dos indicadores de logro será cualificada con un dos seguintes niveis:

A ou 1)  En vías de adquisición < 5  

                      A(-) : 0-2,5 (nivel de FeQ 1º Bach)   e   A(+) : > 2,5 e < 5

B ou 2)  Adquirido 5 – 6

C ou 3)  Avanzado  7 -  8

D ou 4)   Excelente  > 8

13.- Física 2 Matriz de especificacións cos estándares de aprendizaxe avaliables por

bloque de contidos con porcentaxe asignado a  cada bloque

Bloque 2. Interacción gravitatoria 15 %

Bloque 1. La actividad científica

-‐  Efectúa  el  análisis  dimensional  de  las  ecuaciones  que  relacionan  las  diferentes

magnitudes en un proceso físico. (Bloque 1)

-‐ Diferencia entre los conceptos de fuerza y campo, estableciendo una relación entre

intensidad del campo gravitatorio y la aceleración de la gravedad.

‐ Representa el campo gravitatorio mediante las líneas de campo y las superficies de

energía potencial.

-‐  Explica  el  carácter  conservativo  del  campo  gravitatorio  y  determina  el  trabajo

realizado por el campo a partir de las variaciones de energía potencial.

-‐ Calcula la velocidad de escape de un cuerpo aplicando el principio de conservación de

la energía mecánica.

-‐  Aplica  la  ley  de  conservación  de  la  energía  al  movimiento  orbital  de  diferentes

cuerpos como satélites, planetas y galaxias.

-‐  Deduce a  partir  de  la  ley  fundamental  de la  dinámica la  velocidad orbital  de  un

cuerpo, y la relaciona con el radio de la órbita y  la masa del cuerpo generadora del

campo

Bloque 3. Interacción electromagnética 30 %.

 Bloque 1. La actividad científica

-‐ Resuelve ejercicios en los que la información debe deducirse a partir de los datos

proporcionados  y  de  las  ecuaciones  que  rigen  el  fenómeno  y  contextualiza  los
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resultados. (Bloque 1).

-- Relaciona los conceptos de fuerza y campo, estableciendo la relación entre intensidad

del campo eléctrico y carga eléctrica.

-‐  Utiliza  el  principio  de  superposición  para  el  cálculo  de  campos  y  potenciales

eléctricos creados por una distribución de carpas puntuales.

-‐ Representa gráficamente el campo creado por una carga puntual, incluyendo las líneas

de campo y las superficies de energía potencial.

-‐ Compara los campos eléctrico y gravitatorio estableciendo analogías y diferencias

entre ellos.

-‐ Calcula el trabajo necesario para transportar una carga entre dos puntos en un campo

eléctrico creado por una o más cargas puntuales a partir de la diferencia de potencial.

-‐ Predice el trabajo que se realizará sobre una carga que se mueve en una superficie de

energía equipotencial y lo discute en el contexto de campos conservativos.

-‐ Describe el movimiento que realiza una carga cuando penetra en una región donde

existe un campo magnético y analiza casos prácticos concretos como los espectrómetros

de masas y los aceleradores de partículas.

-‐ Relaciona las cargas en movimiento con la creación de campos magnéticos y describe

las líneas de campo magnético que crea una corriente eléctrica rectilínea.

-‐ Calcula el radio de la órbita que describe una partícula cargada cuando penetra con

una velocidad determinada en un campo magnético conocido aplicando la fuerza de

Lorentz.

-‐ Establece la relación que debe existir entre el campo magnético y el campo eléctrico

para que una partícula cargada se mueva con movimiento rectilíneo uniforme aplicando

la ley fundamental de la dinámica y la ley de Lorentz.

-‐ Analiza el campo eléctrico y el campo magnético desde el punto de vista energético

teniendo en cuenta los conceptos de fuerza central y campo conservativo.

-‐ Establece, en un punto dado del espacio, el campo magnético resultante debido a dos

o más conductores rectilíneos por los que circulan corrientes eléctricas.

-‐ Caracteriza el campo magnético creado por una espira y por un conjunto de espiras.

 -‐ Analiza y calcula la fuerza que se establece entre dos conductores paralelos, según el

sentido de la corriente que los recorra, realizando el diagrama correspondiente.

-‐ Justifica la definición de amperio a partir  de la fuerza que se establece entre dos

conductores rectilíneos y paralelos.

-‐ Establece el flujo magnético que atraviesa una espira que se encuentra en el seno de

un campo magnético y lo expresa en unidades del Sistema Internacional.
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-‐ Calcula la fuerza electromotriz inducida en un circuito y estima la dirección de la

corriente eléctrica aplicando las leyes de Faraday y Lenz.

-‐ Demuestra el carácter periódico de la corriente alterna en un alternador a partir de la

representación  gráfica  de  la  fuerza  electromotriz  inducida  en  función del  tiempo.  -‐

Infiere la producción de corriente alterna en un alternador teniendo en cuenta las leyes

de la inducción.

Bloque 4. Ondas  Bloque 5. Óptica geométrica 35 %

 Bloque 1. La actividad científica

-‐ Elabora e interpreta representaciones gráficas de dos o tres variables a partir de datos

experimentales  las relaciona con las ecuaciones matemáticas que representan las leyes y

los principios básicos subyacentes. (Bloque 1)

-‐ Determina la velocidad de propagación de una onda y la de vibración de las partículas

que la forman, interpretando ambos resultados.

-‐  Explica  las  diferencias  entre  ondas  longitudinales  y  transversales  a  partir  de  la

orientación relativa de la oscilación y de la propagación.

-‐ Reconoce ejemplos de ondas mecánicas en la vida cotidiana.

-‐  Obtiene  las  magnitudes  características  de  una  onda  a  partir  de  su  expresión

matemática.

-‐ Escribe e interpreta la expresión matemática de una onda armónica transversal dadas

sus magnitudes características.

-‐  Dada  la  expresión  matemática  de  una  onda,  justifica  la  doble  periodicidad  con

respecto a la posición y el tiempo.

-‐ Relaciona la energía mecánica de una onda con su amplitud.

-‐ Calcula la intensidad de una onda a cierta distancia del foco emisor, empleando la

ecuación que relaciona ambas magnitudes.

-‐ Explica la propagación de las ondas utilizando el Principio de Huygens.

-‐  Interpreta los fenómenos de interferencia y la  difracción a partir  del  Principio de

Huygens.

-‐ Experimenta y justifica, aplicando la ley de Snell,  el comportamiento de la luz al

cambiar de medio, conocidos los índices de refracción.

-‐ Obtiene el coeficiente de refracción de un medio a partir del ángulo formado por la

onda reflejada y refractada.

-‐ Considera el fenómeno de la reflexión total como el principio físico subyacente a la

propagación de la luz en las fibras ópticas y su relevancia en las telecomunicaciones.
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-‐ Identifica la relación logarítmica entre el nivel de intensidad sonora en decibelios y la

intensidad del sonido, aplicándola a casos sencillos.

-‐ Analiza la intensidad de las fuentes del sonido de la vida cotidiana y las clasifica

como contaminantes y no contaminantes.

-‐ Conoce y explica algunas aplicaciones tecnológicas de las ondas sonoras, como las

ecografías, radares, sonar, etc.

-‐ Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes en la vida cotidiana en

función de su longitud de onda y su energía.

-‐ Relaciona la energía de una onda electromagnética con su frecuencia,  longitud de

onda y la velocidad de la luz en el vacío.

-‐ Reconoce aplicaciones tecnológicas de diferentes tipos de radiaciones, principalmente

infrarroja, ultravioleta y microondas.

-‐ Explica procesos cotidianos a través de las leyes de la óptica geométrica.

-‐ Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un

espejo y una lente delgada realizando el trazado de rayos.

-‐ Obtiene el tamaño, posición y naturaleza de la imagen de un objeto producida por un

espejo y una lente delgada aplicando las ecuaciones correspondientes.

-‐  Justifica  los  principales  defectos  ópticos  del  ojo  humano:  miopía,  hipermetropía,

presbicia y astigmatismo, empleando para ello un diagrama de rayos.

-‐  Establece  el  tipo  y  disposición  de  los  elementos  empleados  en  los  principales

instrumentos ópticos,  tales como lupa,  microscopio,  telescopio y cámara fotográfica,

realizando el correspondiente trazado de rayos.

-‐  Analiza  las  aplicaciones  de  la  lupa,  microscopio,  telescopio  y  cámara  fotográfica

considerando las variaciones que experimenta la imagen respecto al objeto.

Bloque 6. Física del siglo XX 20 %

Bloque 1. La actividad científica

-‐ Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación

científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje escrito(Bloque 1)

-‐ Discute los postulados y las aparentes paradojas asociadas a la Teoría Especial de la

Relatividad y su evidencia experimental.

-‐ Expresa la relación entre la masa en reposo de un cuerpo y su velocidad con la energía

del mismo a partir de la masa relativista.

-‐  Explica  las  limitaciones  de la  física  clásica al  enfrentarse a  determinados hechos

físicos,  como  la  radiación  del  cuerpo  negro,  el  efecto  fotoeléctrico  o  los  espectros
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atómicos.

-‐ Relaciona la longitud de onda o frecuencia de la radiación absorbida o emitida por un

átomo con la energía de los niveles atómicos involucrados.

-‐ Compara la predicción clásica del efecto fotoeléctrico con la explicación cuántica

postulada por Einstein y realiza cálculos relacionados con el trabajo de extracción y la

energía cinética de los fotoelectrones.

 -‐ Determina las longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento a diferentes

escalas,  extrayendo  conclusiones  acerca  de  los  efectos  cuánticos  a  escalas

macroscópicas.

-‐ Formula de manera sencilla el principio de incertidumbre de Heisenberg y lo aplica a

casos concretos como los orbitales atómicos.

-‐ Describe los principales tipos de radiactividad incidiendo en sus efectos sobre el ser

humano, así como sus aplicaciones médicas.

-‐ Obtiene la actividad de una muestra radiactiva aplicando la ley de desintegración y

valora la utilidad de los datos obtenidos para la datación de restos arqueológicos.

-‐  Realiza cálculos  sencillos relacionados con las magnitudes que intervienen en las

desintegraciones radiactivas.

-‐ Explica la secuencia de procesos de una reacción en cadena, extrayendo conclusiones

acerca de la energía liberada.

-‐  Conoce  aplicaciones  de  la  energía  nuclear  como la  datación  en  arqueología  y  la

utilización de isótopos en medicina.

-‐ Analiza las ventajas e inconvenientes de la fisión y la fusión nuclear.  

-‐ Compara las principales características de las cuatro interacciones fundamentales de

la naturaleza a partir de los procesos en los que estas se manifiestan.

-‐  Describe la  estructura  atómica  y nuclear  a  partir  de su composición  en quarks  y

electrones, empleando el vocabulario específico de la física de quarks.

-‐ Explica la teoría del Big Bang y discute las evidencias experimentales en las que se

apoya, como son la radiación de fondo y el efecto Doppler relativista.
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QUÍMICA 2º DE Bacharelato  

Para poder desenvolver con comodidade a materia de Química 2 é imprescindible que o

alumno en 1º de Bacharelato teña un dominio dos seguintes contidos:

- Formulación inorgánica completa (nomenclatura tradicional, Stock e IUPAC)

- Formulación orgánica cun só grupo funcional que pode estar repetido na molécula

- Cálculos estequiométricos onde teñamos reacticos/produtos sólidos, líquidos ou gases

e disolucións. Determinación do reactivo limitante e do reactivo/s en exceso. Cálculo

teórico e experimental do rendemento dun proceso químico

- Cálculos e preparación de disolucións

- Dominio da táboa periódica: grupos, períodos, zonas, número atómico, masa atómica,

isótopos,  masa  atómica  media.  A  uma  como  unidade  de  masa  atómica  e  a  súa

equivalencia  en  Kg.  Electróns  na  capa  de  valencia.  Valencias  iónicas  e  valencias

covalentes

- Termoquímica. Principios da termodinámica. ΔH, ΔU, W , ΔS , ΔG. Criterios de signo

para Q e W. Determinación teórica e experimental do  ΔH, ΔU para  unha reacción

química. Determinación do equivalente en auga do calorímetro. Aplicación da lei de

Hess.

-Enerxía  libre  o  de  Gibbs  e  a  espontaneidade  dun  proceso.  Cálculo  da  ΔG  dunha

reacción.  Procesos  reversibles  e  irreversibles.  Temperatura  de  equilibrio.  Análise  da

ecuación ΔG = ΔH + T ΔS

1.- Introdución

          A química ocupa un papel central na comprensión da natureza, o coñecemento
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dos conceptos fundamentais da química resultan imprescindibles para comprender os

fundamentos e as consecuencias doutras ciencias como son a medicina, a bioloxía, a

física ou a xeoloxía.

            As aplicacións derivadas da química son unha fonte de desenvolvemento da

sociedade: novos fármacos, alimentos máis seguros, medio ambiente, materiais, etc.

            Por todo o anterior, os contidos están organizados arredor de dous eixes (a

estrutura da materia e as reaccións químicas) que permiten afondar nos coñecementos

básicos que serven de referencia para coñecer as interaccións desta materia coas outras

áreas do saber.

            Os dous primeiros bloques de contidos dedícanse ao estudo da actividade

científica  e  o  estudo  da  estrutura  da  materia  para  explicar  a  súa  constitución,  a

clasificación dos elementos e as unións destes para formar os distintos tipos de enlaces.  

            O estudo das reaccións químicas está organizado en diferentes niveis, primeiro

analízanse  as  características  enerxéticas,  nun  proceso  de  repaso,  e  as  cinéticas  dos

procesos, para a continuación establecer o concepto de equilibrio químico e estudar os

factores que inflúen nel.

              Despois abórdase os estudos dos equilibrios ácido-base e redox e finalmente

dedícase un bloque de contidos á química orgánica nunha dobre vertente de síntese

orgánica e novos materiais.

             A interacción da química coa tecnoloxía e a sociedade debe ser unha referencia

constante en todo os bloques de contidos, resaltando o carácter dinámico na evolución

da  química,  sempre  ligado  ao  avance  tecnolóxico  e  ás  necesidades  concretas  da

sociedade. Esta marcada relación obriga a resaltar os valores e actitudes de tolerancia,

pensamento crítico e flexibilidade ante as opinións dos demais,  que definen o saber

científico.

              Na química combínase teoría e experimentación e polo tanto o traballo de

laboratorio debe ocupar un papel importante no desenvolvemento deste currículo.

              Nesta etapa de educación secundaria non obrigatoria, que corresponde á idade

de 17-18 anos, a materia de química debe cumprir unha dobre función: ser orientadora

das  futuras  opcións  que  o  alumno  poida  tomar  e,  por  outra  banda,  unha  función

preparatoria para o desenvolvemento dos estudos posteriores.  

2.- Obxectivos xerais

          a) Comprender os conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes da química

e aplicalos á interpretación científica dos fenómenos da vida.

          b) Utilizar as estratexias e procedementos da química para realizar investigacións
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sinxelas e analizar os seus resultados e a busca de aplicacións.

          c) Comprender o carácter integrados da química a través das súas relacións con

outras ciencias, como a física, a bioloxía, a xeoloxía, etc.

          d) Comprender que a evolución dos coñecementos químicos está condicionada

pola  interacción  coa  tecnoloxía  e  ligada  as  necesidades  sociais,  e  como  a  súa

aprendizaxe require dunha actitude flexible e aberta fronte a distintas opinións.

           e) Aplicar estratexias propias do método científico para avaliar informacións

procedentes  de  distintas  fontes  e  establecer  opinións  propias  e  críticas  respectos  a

problemas científicos tecnolóxicos actuais relacionados coa química.        

            f) Valorar a contribución da química ao progreso da tecnoloxía e. polo tanto, á

mellora das condicións de vida d a humanidade.

            g) Seleccionar e aplicar os coñecementos apropiados para analizar situacións

relacionadas coa química que se presentan na vida cotiá.

3.- Bloques de contidos

Bloque 1 : A  actividade científica.

Utilización de estratexias básicas de actividade científica.

Importancia da investigación científica na industría e na empresa.

Prevención de riscos no laboratorio.

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

Bloque 2 :  Orixe e evolución dos compoñentes do Universo.

A estructura da materia. A hipótese de Max Planck. O espectro do hidróxeno e o modelo

atómico de Bohr. Limitación do modelo atómico de Bohn. Dualidade onda-partícula.

Hipótese de De Broglie. Determinismo e indeterminismo. Principio de Incerteza. Breve

introdución  ao  modelo  mecánico-ondulatorio  aplicado  ao  átomo  de  hidróxeno.

Cuantización: números cuánticos e o seu significado. Orbitais atómicos. Enerxía, forma

e orientación das orbitais s e p para o átomo de hidróxeno. Interpretación do diagrama

de niveis de enerxía e das transicións electrónicas de emisión e de absorción para o

átomo de  hidróxeno.  Partículas  subatómicas:  sus  característicase  a  clasificación  das

mesmas. O universo primigenio.

Números cuánticos. Configuracións electrónicas. Principio de exclusión de Pauli e regra

de Hund. Sistema periódico dos elementos. Apantallamento de Slater e carga nuclear

efectiva: variación no grupo e no período. Propiedades que varían de forma periódica:

radio  atómico,  radio  iónico,  volume  atómico,  enerxía  de  ionización,  afinidade
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electrónica, electronegatividade, carácter oxidante e carácter redutor.

O  enlace  químico:  consideración  enerxética.  Clasificación  dos  enlaces  químicos

interatómicos. Enlace iónico. Aspecto enerxético do enlace iónico. Ciclo de Born-Haber.

Enerxía  de rede ou reticular.  Aspectos  estruturais  do enlace iónico.  Cristais  iónicos.

Índices de coordinación. Propiedades dos compostos iónicos.           

O enlace covalente. Enerxía de enlace e lonxitude de enlace. Estruturas electrón-punto

de Lewis. Estrutura de Cooper.  Enlaces múltiples. Excepcións a regra do octeto por

defecto  e  exceso.  Polaridade  do  enlace.  Polaridade  da  molécula  en  relación  coa

polaridade dos enlaces.  Momento dipolar.  A unidade de momento dipolar:  o Debye.

Xeometría da molécula. TRPECV. Introdución cualitativa á teoría do enlace valencia

(TEV) e o seu fracaso. Hibridación de orbitais atómicos. Enlaces sigma e enlaces pi.

Enlace metálico. Teorías do enlace metálico: de nube de carga e de bandas. Propiedades

dos metais.

Forzas intermoleculares: Tipos. Interaccións entre dipolos inducidos.  Interacción entre

dipolos permanentes. Enlace de ponte de hidroxeno. Xustificación das  propiedades das

substancias en relación co tipo de interacción que presentan as súas moléculas.

Anexo ó  Bloque 3 :  Repaso de  Termoquímica nas reaccións químicas  (materia

impartida en 1º de Bacharelato)

Obxecto da termoquímica.
Formulación xeral do seu estudo: termoquímica, espontaneidade e equilibrio. Defini-
cións básicas: sistema, variables, estados do sistema.
Calor , traballo, enerxía interna. Primeiro principio da termodinámica.
Calores de reacción a volume constante e a presión constante.
Entalpías e a súa variación. Entalpía normal de formación .
Lei de Hess.
As enerxías de enlace e a súa relación coa calor de reacción a presión constante.

Espontaneidade dos procesos químicos.
Criterios de espontaneidade dun proceso.
Enerxía libre de Gibbs. Representación de ΔG fronte á temperatura absoluta para a des-
composición do carbonato de calcio.
Ecuación de Gibbs-Helmholz: entropía.
Entropías de reacción.
Calculo de ΔG estándar dunha reacción a partir de datos tabulados.

Bloque 3 : As reaccións químicas

Definición  de  velocidade  de  reacción:  velocidade  media  e  velocidade  instantánea.

Variación  da  velocidade  de  reacción  coa  concentración  dos  reactivos  Análise  dos

factores que inflúen na velocidade de reacción. Ecuación experimental da velocidade de

reacción.  Constante  de  velocidade.  Orde  de  reacción.  Variación  da  velocidade  de

reacción  coa  temperatura.  Ecuación  de  Arrhenius.  Enerxía  de  activación  e  factor
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preexponencial. Teorías cinéticas: Teoría de colisións e Teoría do complexo activado.

Catálise. Utilidades dos catalizadores nos procesos industrias e exemplos dos mesmos.

Mecanismos de reacción. Análise de diagramas entálpicos con factores termodinámicos

e cinéticos.

 Equilibrio químico aplicado a ecuacións en fase gasosa en condicións ideais. Lei de

acción de Masas. Definición termodinámica de Kp. Expresión da Kp a partir da ecuación

química  de  reacción,  definición  de  Kc   e  determinar  a  relación  entre  estas  dúas

constantes de equilibrio.

Principio de le Chatelier. Estudo cualitativo da modificación do estado de equilibrio por

variacións de: concentración, presión e temperatura.

O proceso Faber-Bosch.

Equilibrios de solubilidade: Solubilidade definición e concepto de disolución saturada.

Modos de expresar a solubilidade. Equilibrios de solubilidade no caso dos sales pouco

solubles. Produto de solubilidade. Relación entre a solubilidade molar e o produto de

solubilidade  a  unha  temperatura  determinada.  Condicións  de  precipitación.

Desprazamento  do  equilibrio  de  solubilidade:  efeto  do  ión  común  e  analise  da

disolución de precipitados

Ácidos  e  bases.  Definición  segundo  as  teorías  de  Arrhenius  e  Bronsted-Lowry.

Equilibrio ácido-base en disolucións acuosas. Produto iónico da auga. Notación de pH,

pOH e pKa  e pKb. Constantes de acidez e de basicidade.  Propiedades ácido-base das

disolucións de sales (hidrólise). Reaccións entre ácido e bases. Obtención industrial dos

ácidos e bases orgánicos e inorgánicos. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras.

Valoración ácido-base: caso dun ácido forte cunha base forte.  Os indicadores ácido-

base,  a súa función. Cálculo do pH das disolución de sales que presentan hidrólise.

Valoración. no laboratorio, dun ácido forte cunha base forte e os indicador apropiado

Comprobación, no laboratorio,  do carácter  regulador dunha mestura de HAc /  Ac-  e

tamén dun tampón alcalino que pode ser o NH4
+  / NH3 e explicación só cualitativa da

mímima variación do pH.

Reaccións  de  transferencia  de  electróns.  Concepto  de  oxidación-redución.  Proceso

redox  e  traballo  eléctrico.  Celas  galvánicas.  Potencial  de  cela.  Potencial  normal  de

electrodo. Electrodo de referencia. Relación do potencial normal da cela coa variación

de enerxía libre de Gibbs en condicións estándar do proceso redox. Celas electrolíticas.

Axuste de reaccións polo método do ión-electrón.Cálculos estequimétricos nos procesos

redox. Predición da espontaneidade dun proceso redox utilizando valores tabulados dos

potencias  normais.  Utilización  dos  potenciais  de  electrodo  para  resolver  distintos
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problemas  e  cuestións.  As  leis  de  Faraday  e  cálculos  numéricos  sobre  aspectos

cuantitativos da electrólise. Aplicacións dos procesos redox.

Construción  e  utilización,  no  laboratorio  da  pila  de  Daniell  como exemplo  de  cela

galvánica e da electrólise do KI(aq) como exemplo dun proceso redox provocado.

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

Estudo  das  función  orgánicas. Enlace  covalente  nos  compostos  orgánicos.

Nomenclatura e formulación orgánica: cun só grupo funcional, co grupo repetido ou con

dous grupos funcionais distintos. Orde de prioridade. Funcións orgánicas de interese:

Hidrocarburos, a química do petróleo, compostos osixenados, compostos nitroxenados,

derivados haloxenados, tiois e perácidos.

Isomería: tipos. Estereoisómeros. Nomenclatura Z/E e R/S .

Reactividade dos compostos orgánicos. Radicais libres, ións carbonio e carbanións.

Tipos de reaccións orgánicas: sustitución, adición, eliminación, condensación e redox e

predición dos produtos se é necesario

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

Principais  compostos  orgánicos  de  interese  biolóxico  e  industrial:  polímero  e

medicamentos.

Macromoléculas.

Polímeros.  Reaccións  de  polimerización.  Polímeros  naturais  e  sintéticos:  tipos  e

propiedades.

Fabricación  de  materias  plásticos  e  as  súas  transformacións.  Análise  do  impacto

ambiental.

Importancia dos compostos orgánicos no desenvolvemento do sociedade do benestar

Polímeros.  Tipos  de  polímeros  e  propiedade  dos  mesmos.  Aplicación  da  Q.O.  na

industria.

4.- Distribución temporal dos contidos  

          O curso de Química de segundo de bacharelato comprende aproximadamente 32

semanas,  descontando  os  festivos  e  como  temos  catro  sesións  semanais  de  clase,

dispoñemos de aproximadamente 116 sesións lectivas, que distribuímos así:

Bloque número de sesións

Bloque 1 . Actividades científicas 4   (1 semana)

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 242



Bloque 2 . Orixe e evolución do universo 24 (6 semanas)

Bloque 3 . As reaccións químicas 46 (11,5 semanas)

Anexo ó Bloque 3. Repaso de Termoquímica 10 (2,5 semanas)

Bloque 4 . Síntese orgánica e novos materias 32 (8 semanas)

5.-  Obxetivos.  Contidos.  Criterios  de  avaliación.  Estándares  de  apendizaxe  e

competencias clave por Bloques de contidos.

Química. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A actividade científica

 b

 e

 I

 l

 m

 B1.1.  Utilización  de
estratexias  básicas  da
actividade científica.

 B1.1.  Realizar
interpretacións,
predicións  e
representación  de
fenómenos  químicos  a
partir  dos  datos  dunha
investigación científica, e
obter conclusións.

 QUB1.1.1.  Aplica
habilidades  necesarias
para  a  investigación
científica traballando tanto
individualmente  como  en
grupo,  formulando
preguntas,  identificando
problemas,  recollendo
datos  mediante  a
observación  ou  a
experimentación,
analizando e comunicando
os  resultados,  e
desenvolvendo
explicacións  mediante  a
realización  dun  informe
final.

 CAA

 CCL

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

 b

 i

 B1.2.  Importancia  da
investigación  científica
na  industria  e  na
empresa.

 B1.3.  Prevención  de
riscos no laboratorio

 B1.2.  Aplicar  a
prevención  de  riscos  no
laboratorio de química e
coñecer  a  importancia
dos fenómenos químicos
e  as  súas  aplicacións
aos  individuos  e  á
sociedade.

 QUB1.2.1.Utiliza o material
e  os  instrumentos  de
laboratorio empregando as
normas  de  seguridade
adecuadas  para  a
realización de experiencias
químicas.

 CMCCT

 CSC

 d

 e

 g

 I

 l

 B1.4.  Investigación
científica:
documentación,
elaboración  de informes,
comunicación  e  difusión
de resultados.

 B1.3.  Empregar
axeitadamente  as
tecnoloxías  da
información  e  da
comunicación  para  a
procura de información, o
manexo  de  aplicacións
de simulación de probas
de  laboratorio,  a
obtención  de  datos  e  a
elaboración de informes.

 QUB1.3.1.  Elabora
información e relaciona os
coñecementos  químicos
aprendidos con fenómenos
da natureza, e as posibles
aplicacións  e
consecuencias  na
sociedade actual.

 CCL

 CD

 CMCCT

 CSC

 QUB1.3.2.  Localiza  e
utiliza  aplicacións  e
programas  de  simulación
de prácticas de laboratorio.

 CD

 CMCCT

 QUB1.3.3.  Realiza  e
defende  un  traballo  de

 CCL
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Química. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

investigación  utilizando  as
tecnoloxías da información
e da comunicación.

 CD

 CMCCT

 CSIEE

 b

 e

 I

 l

 B1.4.  Investigación
científica:
documentación,
elaboración  de informes,
comunicación  e  difusión
de resultados.

 B1.4.  Deseñar,  elaborar,
comunicar  e  defender
informes  de  carácter
científico,  realizando
unha  investigación
baseada  na  práctica
experimental.

 QUB1.4.1.  Analiza  a
información  obtida
principalmente a través de
internet,  identificando  as
principais  características
ligadas  á  fiabilidade  e  á
obxectividade  do  fluxo  de
información científica.

 CAA

 CD

 CMCCT

 QUB1.4.2.  Selecciona,
comprende  e  interpreta
información  relevante
nunha  fonte  de
información de divulgación
científic,a  e  transmite  as
conclusións  obtidas
utilizando a linguaxe oral e
escrita con propiedade.

 CAA

 CCL

 CMCCT

Bloque 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo

 b

 I

 l

 B2.1.  Estrutura  da
materia.  Hipótese  de
Planck.

 B2.2. Modelo atómico de
Bohr.

 B2.1.  Analizar
cronoloxicamente  os
modelos  atómicos  ata
chegar ao modelo actual,
discutindo  as  súas
limitacións  e  a
necesidade dun novo.

 QUB2.1.1.  Explica  as
limitacións  dos  distintos
modelos  atómicos  en
relación  cos  feitos
experimentais  que  levan
asociados.

 CCEC

 CMCCT

 QUB2.1.2.  Calcula  o valor
enerxético  correspondente
a  unha  transición
electrónica  entre  dous
niveis  dados,  en  relación
coa  interpretación  dos
espectros atómicos.

 CMCCT

 i

 l

 B2.2. Modelo atómico de
Bohr.

 B2.3.  Orbitais  atómicos.
Números  cuánticos  e  a
súa interpretación.

 B2.2.  Recoñecer  a
importancia  da  teoría
mecanocuántica  para  o
coñecemento do átomo.

 QUB2.2.1.  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

 e

 i

 B2.4. Mecánica cuántica:
hipótese  de  De  Broglie,
principio  de
indeterminación  de
Heisenberg.

 B2.3.  Explicar  os
conceptos  básicos  da
mecánica  cuántica:
dualidade  onda-
corpúsculo e incerteza.

 QUB2.3.1.  Determina
lonxitudes  de  onda
asociadas  a  partículas  en
movemento para xustificar
o  comportamento
ondulatorio dos electróns.

 CMCCT

 QUB2.3.2.  Xustifica  o
carácter  probabilístico  do
estudo  de  partículas
atómicas  a  partir  do
principio  de
indeterminación  de
Heisenberg.

 CMCCT
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Química. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

 e

 i

 B2.5.  Partículas
subatómicas:  orixe  do
Universo.

 B2.4.  Describir  as
características
fundamentais  das
partículas  subatómicas,
diferenciando os tipos.

 QUB2.4.1.  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

 i  B2.6.  Clasificación  dos
elementos  segundo  a
súa estrutura electrónica:
sistema periódico.

 B2.5.  Establecer  a
configuración  electrónica
dun  átomo  en  relación
coa  súa  posición  na
táboa periódica.

 QUB2.5.1.  Determina  a
configuración  electrónica
dun átomo, coñecida a súa
posición  na  táboa
periódica  e  os  números
cuánticos  posibles  do
electrón diferenciador.

 CMCCT

 i  B2.6.  Clasificación  dos
elementos  segundo  a
súa estrutura electrónica:
sistema periódico.

 B2.6.  Identificar  os
números  cuánticos  para
un  electrón  segundo  no
orbital en que se atope.

 QUB2.6.1.  Xustifica  a
reactividade dun elemento
a  partir  da  estrutura
electrónica  ou  a  súa
posición  na  táboa
periódica.

 CMCCT

 i

 l

 B2.7.  Propiedades  dos
elementos  segundo  a
súa posición  no  sistema
periódico:  enerxía  de
ionización,  afinidade
electrónica,
electronegatividade  e
raio atómico.

 B2.7. Coñecer a estrutura
básica  do  sistema
periódico  actual,  definir
as  propiedades
periódicas  estudadas  e
describir  a súa variación
ao  longo  dun  grupo  ou
período.

 QUB2.7.1.  Argumenta  a
variación  do  raio  atómico,
potencial  de  ionización,
afinidade  electrónica  e
electronegatividade  en
grupos  e  períodos,
comparando as devanditas
propiedades  para
elementos diferentes.

 CMCCT

 i

 l

 B2.8. Enlace químico.  B2.8. Utilizar o modelo de
enlace  correspondente
para explicar a formación
de moléculas, de cristais
e  de  estruturas
macroscópicas, e deducir
as súas propiedades.

 QUB2.8.1.  Xustifica  a
estabilidade das moléculas
ou  dos  cristais  formados
empregando  a  regra  do
octeto ou baseándose nas
interaccións  dos  electróns
da capa de valencia para a
formación dos enlaces.

 CMCCT

 i  B2.9. Enlace iónico.

 B2.10.  Propiedades  das
substancias  con  enlace
iónico.

 B2.9.  Construír  ciclos
enerxéticos do tipo Born-
Haber  para  calcular  a
enerxía  de  rede,
analizando  de  forma
cualitativa a variación de
enerxía  de  rede  en
diferentes compostos

 QUB2.9.1. Aplica o ciclo de
Born-Haber para o cálculo
da  enerxía  reticular  de
cristais iónicos.

 CMCCT

 QUB2.9.2.  Compara  a
fortaleza  do  enlace  en
distintos  compostos
iónicos  aplicando  a
fórmula  de  Born-Landé
para  considerar  os
factores dos que depende
a enerxía reticular.

 CMCCT

 i

 l

 B2.11. Enlace covalente.

 B2.12.  Xeometría  e
polaridade  das
moléculas.

 B2.13.  Teoría  do  enlace
de  valencia  (TEV)  e

 B2.10.  Describir  as
características  básicas
do  enlace  covalente
empregando  diagramas
de Lewis e utilizar a TEV
para  a  súa  descrición
máis complexa.

 QUB2.10.1.  Determina  a
polaridade dunha molécula
utilizando  o  modelo  ou  a
teoría máis axeitados para
explicar a súa xeometría.

 CMCCT

 QUB2.10.2.  Representa  a  CMCCT
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Química. 2º de bacharelato

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

hibridación.

 B2.14.  Teoría  de
repulsión  de  pares
electrónicos  da  capa  de
valencia (TRPECV).

xeometría  molecular  de
distintas  substancias
covalentes  aplicando  a
TEV e a TRPECV.

 i

 l

 B2.15.  Propiedades  das
substancias  con  enlace
covalente.

 B2.16. Enlaces presentes
en  substancias  de
interese biolóxico

 B2.11. Empregar a teoría
da  hibridación  para
explicar  o  enlace
covalente  e  a xeometría
de distintas moléculas.

 QUB2.11.1.  Dálles  sentido
aos  parámetros
moleculares en compostos
covalentes  utilizando  a
teoría  de  hibridación  para
compostos  inorgánicos  e
orgánicos.

 CMCCT

 d

 h

 i

 l

 B2.17. Enlace metálico.

 B2.18.  Propiedades  dos
metais.  Aplicacións  de
supercondutores  e
semicondutores.

 B2.12.  Coñecer  as
propiedades  dos  metais
empregando  as
diferentes  teorías
estudadas  para  a
formación  do  enlace
metálico.

 QUB2.12.1.  Explica  a
condutividade  eléctrica  e
térmica mediante o modelo
do  gas  electrónico,
aplicándoo  tamén  a
substancias
semicondutoras  e
supercondutoras.

 CMCCT

 i  B2.18.  Propiedades  dos
metais.  Aplicacións  de
supercondutores  e
semicondutores.

 B2.19.  Modelo  do  gas
electrónico  e  teoría  de
bandas.

 B2.13. Explicar a posible
condutividade  eléctrica
dun metal empregando a
teoría de bandas.

 QUB2.13.1.  Describe  o
comportamento  dun
elemento  como  illante,
condutor  ou  semicondutor
eléctrico,  utilizando  a
teoría de bandas.

 CMCCT

 QUB2.13.2.  Coñece  e
explica  algunhas
aplicacións  dos
semicondutores  e
supercondutores, e analiza
a  súa  repercusión  no
avance  tecnolóxico  da
sociedade.

 CMCCT

 i  B2.20.  Natureza  das
forzas intermoleculares.

 B2.14.  Recoñecer  os
tipos  de  forzas
intermoleculares  e
explicar como afectan as
propiedades  de
determinados  compostos
en casos concretos.

 QUB2.14.1.  Xustifica  a
influencia  das  forzas
intermoleculares  para
explicar  como  varían  as
propiedades  específicas
de diversas substancias en
función  das  devanditas
interaccións.

 CMCCT

 i  B2.9. Enlace iónico.

 B2.11. Enlace covalente.

 B2.20.  Natureza  das
forzas intermoleculares.

 B2.15.  Diferenciar  as
forzas  intramoleculares
das  intermoleculares  en
compostos  iónicos  ou
covalentes.

 QUB2.15.1.  Compara  a
enerxía  dos  enlaces
intramoleculares  en
relación  coa  enerxía
correspondente  ás  forzas
intermoleculares,
xustificando  o
comportamento
fisicoquímico  das
moléculas.

 CMCCT

Bloque 3. Reaccións químicas

 i  B3.1.  Concepto  de
velocidade de reacción.

 B3.2.  Teoría de colisións

 B3.1.  Definir  velocidade
dunha reacción e aplicar
a  teoría  das  colisións  e

 QUB3.1.1.  Obtén
ecuacións  cinéticas
reflectindo  as  unidades

 CMCCT
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e  do  estado  de
transición.

do  estado  de  transición
utilizando o concepto de
enerxía de activación.

das  magnitudes  que
interveñen.

 i

 l

 B3.3.  Factores  que
inflúen na velocidade das
reaccións químicas.

 B3.4.  Utilización  de
catalizadores  en
procesos industriais.

 B3.2.  Xustificar  como  a
natureza  e  a
concentración  dos
reactivos,  a  temperatura
e  a  presenza  de
catalizadores modifican a
velocidade de reacción.

 QUB3.2.1.  Predí  a
influencia dos factores que
modifican  a  velocidade
dunha reacción.

 CMCCT

 QUB3.2.2.  Explica  o
funcionamento  dos
catalizadores  en  relación
con procesos industriais e
a  catálise  encimática,
analizando  a  súa
repercusión no medio e na
saúde.

 CMCCT

 CSC

 i  B3.5.  Mecanismos  de
reacción.

 B3.3.  Coñecer  que  a
velocidade  dunha
reacción  química
depende  da  etapa
limitante  segundo  o  seu
mecanismo  de  reacción
establecido.

 QUB3.3.1.  Deduce  o
proceso  de  control  da
velocidade dunha reacción
química  identificando  a
etapa  limitante
correspondente  ao  seu
mecanismo de reacción.

 CMCCT

 i  B3.6.  Equilibrio  químico.
Lei de acción de masas.

 B3.7.  Constante  de
equilibrio:  formas  de
expresala.

 B3.4.  Aplicar  o  concepto
de  equilibrio  químico
para predicir a evolución
dun sistema.

 QUB3.4.1.  Interpreta  o
valor  do  cociente  de
reacción comparándoo coa
constante  de  equilibrio,
prevendo  a  evolución
dunha  reacción  para
alcanzar o equilibrio.

 CMCCT

 QUB3.4.2.  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

 i  B3.7.  Constante  de
equilibrio:  formas  de
expresala.

 B3.5.  Expresar
matematicamente  a
constante  de  equilibrio
dun  proceso  no  que
interveñen  gases,  en
función da concentración
e das presións parciais.

 QUB3.5.1.  Acha  o  valor
das  constantes  de
equilibrio, Kc e Kp, para un
equilibrio  en  diferentes
situacións  de  presión,
volume ou concentración.

 CMCCT

 QUB3.5.2.  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

 i  B3.8.  Equilibrios  con
gases.

 B3.6. Relacionar Kc e Kp
en equilibrios con gases,

 QUB3.6.1. Utiliza o grao de
disociación  aplicándoo  ao

 CMCCT
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interpretando  o  seu
significado,  e  resolver
problemas  de  equilibrios
homoxéneos  en
reaccións gasosas.

cálculo  de  concentracións
e constantes  de  equilibrio
Kc e Kp.

 i  B3.9.  Equilibrios
heteroxéneos:  reaccións
de precipitación.

 B3.7. Resolver problemas
de  equilibrios
heteroxéneos,  con
especial atención aos de
disolución-precipitación.

 QUB3.7.1.  Relaciona  a
solubilidade e o produto de
solubilidade aplicando a lei
de  Guldberg  e  Waage  en
equilibrios  heteroxéneos
sólido-líquido,  e  aplícao
experimentalmente  como
método  de  separación  e
identificación  de  mesturas
de sales disolvidos.

 CMCCT

 i

 l

 B3.10.  Factores  que
afectan  o  estado  de
equilibrio: principio de Le
Chatelier.

 B3.8.  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.

 QUB3.8.1.  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

 i

 l

 B3.3.  Factores  que
inflúen na velocidade das
reaccións químicas.

 B3.4.  Utilización  de
catalizadores  en
procesos industriais.

 B3.10.  Factores  que
afectan  o  estado  de
equilibrio: principio de Le
Chatelier.

 B3.11.  Aplicacións  e
importancia  do  equilibrio
químico  en  procesos
industriais  e  en
situacións da vida cotiá.

 B3.9.  Valorar  a
importancia  do  principio
de  Le  Chatelier  en
diversos  procesos
industriais.

 QUB3.9.1.  Analiza  os
factores  cinéticos  e
termodinámicos  que
inflúen nas velocidades de
reacción  e  na  evolución
dos  equilibrios  para
optimizar  a  obtención  de
compostos  de  interese
industrial,  como  por
exemplo o amoníaco.

 CMCCT

 i  B3.9.  Equilibrios
heteroxéneos:  reaccións
de precipitación.

 B3.10.  Factores  que
afectan  o  estado  de
equilibrio: principio de Le
Chatelier.

 B3.10.  Explicar  como
varía  a  solubilidade  dun
sal  polo  efecto  dun  ión
común.

 QUB3.10.1.  Calcula  a
solubilidade  dun  sal
interpretando  como  se
modifica ao engadir un ión
común,  e  verifícao
experimentalmente
nalgúns casos concretos.

 CMCCT

 i  B3.12.  Concepto  de
ácido-base.

 B313.  Teoría  de
Brönsted-Lowry.

 B3.11. Aplicar a teoría de
Brönsted para recoñecer
as  substancias  que
poden  actuar  como
ácidos ou bases.

 QUB3.11.1.  Xustifica  o
comportamento  ácido  ou
básico  dun  composto
aplicando  a  teoría  de
Brönsted-Lowry dos pares
de  ácido-base
conxugados.

 CMCCT

 i  B3.14. Forza relativa dos
ácidos e bases; grao de
ionización.

 B3.12. Determinar o valor
do  pH de  distintos  tipos
de ácidos e bases.

 QUB3.12.1.  Identifica  o
carácter  ácido,  básico  ou
neutro, e a fortaleza ácido-

 CMCCT
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 B3.15.  Equilibrio  iónico
da auga.

 B3.16.  Concepto  de  pH.
Importancia do pH a nivel
biolóxico.

 B3.17.  Estudo  cualitativo
das  disolucións
reguladoras de pH.

base  de  distintas
disolucións segundo o tipo
de  composto  disolvido
nelas,  e  determina
teoricamente  e
experimentalmente o valor
do pH destas.

 i

 l

 B3.18.  Equilibrio  ácido-
base

 B3.19.  Volumetrías  de
neutralización  ácido-
base.

 B3.13.  Explicar  as
reaccións ácido-base e a
importancia  dalgunha
delas, así como as súas
aplicacións prácticas.

 QUB3.13.1.  Describe  o
procedemento  para
realizar  unha  volumetría
ácido-base  dunha
disolución  de
concentración
descoñecida,  realizando
os cálculos necesarios.

 CMCCT

 i  B3.20.  Estudo  cualitativo
da hidrólise de sales.

 B3.14.  Xustificar  o  pH
resultante  na  hidrólise
dun sal.

 QUB3.14.1.  Predí  o
comportamento  ácido-
base dun sal  disolvido  en
auga aplicando o concepto
de  hidrólise,  e  escribr  os
procesos intermedios e os
equilibrios que teñen lugar.

 CAA

 CMCCT

 i  B3.19.  Volumetrías  de
neutralización  ácido-
base.

 B3.15. Utilizar os cálculos
estequiométricos
necesarios  para  levar  a
cabo  unha  reacción  de
neutralización  ou
volumetría ácido-base.

 QUB3.15.1.  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

 i

 l

 B3.21.  Ácidos  e  bases
relevantes  a  nivel
industrial e de consumo.
Problemas ambientais.

 B3.16.  Coñecer  as
aplicacións dos ácidos e
das  bases na  vida  cotiá
(produtos  de  limpeza,
cosmética, etc.).

 QUB3.16.1.  Recoñece  a
acción  dalgúns  produtos
de  uso  cotián  como
consecuencia  do  seu
comportamento  químico
ácido-base.

 CMCCT

 i  B3.22. Equilibrio redox.

 B3.23.  Concepto  de
oxidación-redución.
Oxidantes  e  redutores.
Número de oxidación.

 B3.17.  Determinar  o
número de oxidación dun
elemento  químico
identificando se se oxida
ou  reduce  nunha
reacción química.

 QUB3.17.1.  Define
oxidación  e  redución  en
relación  coa  variación  do
número  de  oxidación  dun
átomo  en  substancias
oxidantes e redutoras.

 CMCCT

 i

 l

 B3.24. Axuste redox polo
método  do  ión-electrón.
Estequiometría  das
reaccións redox.

 B3.18.  Axustar  reaccións
de  oxidación-redución
utilizando  o  método  do
ión-electrón  e  facer  os
cálculos
estequiométricos
correspondentes.

 QUB3.18.1.  Identifica
reaccións  de  oxidación-
redución  empregando  o
método  do  ión-electrón
para axustalas.

 CMCCT

 i  B3.25.  Potencial  de
redución estándar.

 B3.19.  Comprender  o
significado  de  potencial
estándar de redución dun

 QUB3.19.1.  Relaciona  a
espontaneidade  dun
proceso  redox  coa
variación  de  enerxía  de

 CMCCT
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par  redox,  utilizándoo
para  predicir  a
espontaneidade  dun
proceso entre dous pares
redox.

Gibbs,  considerando  o
valor da forza electromotriz
obtida.

 QUB3.19.2.  Deseña  unha
pila  coñecendo  os
potenciais  estándar  de
redución, utilizándoos para
calcular o potencial xerado
formulando  as
semirreacións  redox
correspondentes,  e
constrúe unha pila Daniell.

 CMCCT

 QUB3.19.3.  Analiza  un
proceso  de  oxidación-
redución  coa  xeración  de
corrente  eléctrica
representando unha célula
galvánica.

 CMCCT

 i  B3.26. Volumetrías redox.  B3.20.  Realizar  cálculos
estequiométricos
necesarios  para  aplicar
ás volumetrías redox.

 QUB3.20.1.  Describe  o
procedemento  para
realizar  unha  volumetría
redox,  realizando  os
cálculos  estequiométricos
correspondentes.

 CMCCT

 i  B3.27.  Leis  de  Faraday
da electrólise.

 B3.21.  Determinar  a
cantidade  de  substancia
depositada  nos
eléctrodos  dunha  cuba
electrolítica  empregando
as leis de Faraday.

 QUB3.21.1.  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

 i

 l

 B3.28.  Aplicacións  e
repercusións  das
reaccións  de  oxidación
redución:  baterías
eléctricas,  pilas  de
combustible e prevención
da corrosión de metais.

 B3.22. Coñecer algunhas
das  aplicacións  da
electrólises  como  a
prevención  da corrosión,
a fabricación de pilas de
distintos  tipos
(galvánicas,  alcalinas  e
de  combustible)  e  a
obtención  de  elementos
puros.

 QUB3.22.1. Representa os
procesos  que  teñen  lugar
nunha pila de combustible,
escribindo  as
semirreaccións  redox  e
indicando as vantaxes e os
inconvenientes  do  uso
destas  pilas  fronte  ás
convencionais.

 CMCCT

 CSC

 QUB3.22.2.  Xustifica  as
vantaxes da anodización e
a  galvanoplastia  na
protección  de  obxectos
metálicos.

 CMCCT

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

 i  B4.1. Estudo de funcións
orgánicas.

 B4.1.  Recoñecer  os
compostos  orgánicos,
segundo  a  función  que
os caracteriza.

 QUB4.1.1.  Relaciona  a
forma  de  hibridación  do
átomo de carbono co tipo
de  enlace  en  diferentes
compostos  representando
graficamente  moléculas
orgánicas sinxelas.

 CMCCT

 i  B4.2.  Nomenclatura  e  B4.2.  Formular  QUB4.2.1.  Diferencia,  CMCCT
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formulación  orgánica
segundo  as  normas  da
IUPAC.

 B4.3. Funcións orgánicas
de  interese:  osixenadas
e  nitroxenadas,
derivados  haloxenados,
tiois  e  perácidos.
Compostos  orgánicos
polifuncionais.

compostos  orgánicos
sinxelos  con  varias
funcións.

nomea  e  formula
hidrocarburos e compostos
orgánicos  que  posúen
varios grupos funcionais.

 i  B4.4. Tipos de isomería.  B4.3.  Representar
isómeros  a  partir  dunha
fórmula molecular dada.

 QUB4.3.1.  Distingue  os
tipos  de  isomería
representando, formulando
e  nomeando  os  posibles
isómeros,  dada  unha
fórmula molecular.

 CMCCT

 i  B4.5. Tipos de reaccións
orgánicas.

 B4.4.  Identificar  os
principais  tipos  de
reaccións  orgánicas:
substitución,  adición,
eliminación,
condensación e redox.

 QUB4.4.1.  Identifica  e
explica  os  principais  tipos
de  reaccións  orgánicas
(substitución,  adición,
eliminación,  condensación
e  redox),  predicindo  os
produtos, se é necesario.

 CMCCT

 i  B4.5. Tipos de reaccións
orgánicas.

 B4.5.  Escribir  e  axustar
reaccións  de  obtención
ou  transformación  de
compostos  orgánicos  en
función  do  grupo
funcional presente.

 QUB4.5.1.  Desenvolve  a
secuencia  de  reaccións
necesarias  para  obter  un
composto  orgánico
determinado  a  partir  de
outro  con  distinto  grupo
funcional,  aplicando  a
regra  de  Markovnikov  ou
de  Saytzeff  para  a
formación  de  distintos
isómeros.

 CMCCT

 b

 i

 l

 B4.6.  Importancia  da
química  do  carbono  no
desenvolvemento  da
sociedade do benestar.

 B4.7.  Principais
compostos  orgánicos  de
interese  biolóxico  e
industrial:  materiais
polímeros  e
medicamentos.

 B4.6.  Valorar  a
importancia  da  química
orgánica  vinculada  a
outras  áreas  de
coñecemento  e  ao
interese social.

 QUB4.6.1.  Relaciona  os
grupos  funcionais  e  as
estruturas  principais  con
compostos  sinxelos  de
interese biolóxico.

 CMCCT

 CSC

 i  B4.8. Macromoléculas.  B4.7.  Determinar  as
características  máis
importantes  das
macromoléculas.

 QUB4.7.1.  Recoñece
macromoléculas  de  orixe
natural e sintética.

 CMCCT

 i  B4.9. Polímeros.  B4.8.  Representar  a
fórmula  dun  polímero  a
partir  dos  seus
monómeros, e viceversa.

 QUB4.8.1.  A  partir  dun
monómero,  deseña  o
polímero correspondente e
explica o proceso que tivo
lugar.

 CMCCT

 i

 l

 B4.10.  Reaccións  de
polimerización.

 B4.11. Polímeros de orixe
natural  e  sintética:

 B4.9.  Describir  os
mecanismos  máis
sinxelos  de
polimerización  e  as

 QUB4.9.1.  Utiliza  as
reaccións  de
polimerización  para  a
obtención  de  compostos

 CMCCT
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propiedades. propiedades dalgúns dos
principais  polímeros  de
interese industrial.

de interese industrial como
polietileno,  PVC,
poliestireno,  caucho,
poliamidas  e  poliésteres,
poliuretanos e baquelita.

 b

 i

 l

 B4.7.  Principais
compostos  orgánicos  de
interese  biolóxico  e
industrial:  materiais
polímeros  e
medicamentos.

 B4.10.  Coñecer  as
propiedades  e  a
obtención  dalgúns
compostos  de  interese
en  biomedicina  e,  en
xeral,  nas  ramas  da
industria.

 QUB4.10.1.  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

 b

 i

 l

 B4.12.  Fabricación  de
materiais  plásticos  e  as
súas  transformacións:
impacto ambiental.

 B4.11.  Distinguir  as
principais aplicacións dos
materiais  polímeros,
segundo a súa utilización
en distintos ámbitos.

 QUB4.11.1.  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

 b

 i

 l

 B4.6.  Importancia  da
química  do  carbono  no
desenvolvemento  da
sociedade do benestar.

 B4.12.  Valorar  a
utilización  das
substancias orgánicas no
desenvolvemento  da
sociedade  actual  e  os
problemas  ambientais
que se poden derivar.

 QUB4.12.1.  Recoñece  as
utilidades  que  os
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.

 CCEC

 CMCCT

 CSC

6.- Actividades de laboratorio

          O  longo do curso realizaranse as seguintes actividades de laboratorio: As que

aparecen coa indicación 1º Bach foron desenvolvidas nese curso.

a)  Preparación de  disolucións  de  ácidos,  de  bases  e  de  sales,  partindo de  produtos

comerciais cunha determinada pureza tanto hidratados como anhidros (1º Bach)

b) Reaccións químicas. Elixiranse reaccións nas que teña lugar o desprendemento dun
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gas, a formación dun precipitado, a aparición ou desaparición dunha cor ou un cambio

de color co fin de apreciar de forma sinxela a transformación de reactivos en produtos e

posibilitando o cálculo numérico (1º Bach)

Estudo  do  efecto  da  concentración  dos  reactivos  sobre  a  velocidade  de  reacción

medindo o tempo que tarda en reaccionar unha fita de Mg(s) con disolucións de HCl(aq)

de distintas concentracións ou ben o mármore con ácido clorhídico dunha determinada

concentración e a unha temperatura determinada

c) Medida da calor de disolución da sosa en auga, da calor de neutralización entre a sosa

acuosa  e  unha  disolución  acuosa  de  HCl  e  a  medida  da  calor  de  reacción  entre  o

Na(OH) sólido e unha disolución de HCl (1º Bach)

d) Coas tres reaccións anteriores comprobar a lei de Hess. (1º Bach)

e) Observación cualitativa dun proceso endotérmico por exemplo nitrito amónico en

auga ou cloruro amónico en auga. (1º bach)

f) Aplicacións da lei de Lechatelier: a) Estudo do equilibrio químico e a influenza sobre

o mesmo da temperatura para o par N2O4(g, incoloro) <=> 2 NO2(g, pardo-marrón).

b) Estudo da influenza do pH para o par dicromato (laranxa) / cromato ( amarelo)

c) Estudo do desprazamanto do equilibrio cando engadimos ou retiramos un reactivo ou

produto.

g) Formación de precipitados de sales pouco solubles en auga e separación dos mesmos

utilizando diversas técnicas de filtración. Cálculo de rendemento do proceso.

h) Disolucións de precipitados por modificación do pH e por formación de complexos.

i) Valoración ácido forte - base forte.

j)  Comprobación  cualitativa  do  carácter  ácido,  básico  ou  neutro  dunha  serie  de

substancias, utilizando: a) papel indicador universal, b) xogos de indicadores líquidos e

c) Peachímetro.

k) Comprobación cualitativa do carácter  regulador  dunha disolución tampón ácida e

alcalina.

l) Construción e utilización de células galvánica.

m) Construción e utilización de células electrolíticas.

n) O voltámetro de Hoffmann

7.- Instrumentos de avaliación

           Os instrumentos  de avaliación que empregamos en cada avaliación e  na

avaliación final de xuño, baseárase na información obtida por diversos medios, como

son:
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a) Notas de clase, progreso realizado polo alumno nestas notas ao longo do curso, o

traballo na aula, os traballos feitos na casa, a actitude, a creatividade e o interese na

clase.

b) Notas dos traballos desenvolvidos no laboratorio, valorando a destreza, a orde e o

caderno de laboratorio onde deberá ter todas as prácticas realizadas.

c) Probas escritas realizadas ao longo das tres avaliacións que constarán de problemas

numéricos, cuestións teóricas e actividades desenvolvidas no laboratorio

En conclusión, para a avaliación dos nosos alumnos, basearémonos preferentemente nas

súas respostas a cuestións teóricas,  nos seus razoamentos lóxicos, na facilidade para

enfocar os problemas, na súa destreza matemática para a resolución dos mesmos, na súa

habilidade e disposición para o traballo do laboratorio, na súa capacidade para utilizar

de  xeito  autónomo  a  bibliografía  dispoñible,  na  súa  competencia  para  elaborar  un

informe sinxelo sobre un tema  no que estea traballando, na súa disposición ao traballo

en equipo, etc.

As prácticas de laboratorio son obrigatorias e se un alumno non pode asistir a algunha

sesión terá que recuperar a mesma ou ben nun recreo ou ben nunha tarde.

Non  haberá  exames  específicos  das  practicas  de  laboratorio,  as  actividades  de

laboratorio estarán recollidos nos exames normais de avaliación.

Atenderemos non só ao grao de consecución dos obxectivos, senón á evolución positiva

ou negativa  ao longo do curso.

Non se poden realizar probas eliminatorias, todos os alumnos teñen o dereito e o deber

de asistir a todos os exames convocados polo departamento.

Os exames serán anunciados coa debida antelación e haberá dous por avaliación, sendo

posible, no segundo destes exames, recuperar o primeiro ou mellorar a cualificación,

sendo o alumno o que decide se fai todo o exame da avaliación ou ben só a parte nova, a

media dos dous exames dará a nota da avaliación.

A continuación de cada avaliación, o alumno que non superou a materia realizará unha

proba de recuperación e no caso da terceira avaliación se, por problemas de datas, non é

posible a realización da recuperación da terceira avaliación, o alumno será cualificado

nesta avaliación coa media aritmética dos exames realizados na mesma.

Non fixamos  un mínimo para  facer  medias  aritméticas,  un  alumno aproba  cando a

media das tres avaliacións e cinco ou máis.

Na convocatoria extraordinaria de setembro haberá un único exame e cada pregunta terá

unha puntuación que debe aparecer  no texto entregado ao alumno, este sistema é o

utilizado ao longo de todos os exames do curso no departamento.
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8.- Contidos mínimos de Química de 2º de Bacharelato

1.- A actividade científica

- Elaboración de informes das prácticas desenvolvidas ó longo do curso académico.

2.- Orixe e evolución dos componentes do Universo

-  Orixe da teoría  cuántica.  Hipótese de Max Planck.  Efecto fotoeléctrico.  Espectros

atómicos.

- Modelo atómico de Niels Bohr e as súas limitacións. Postulados de Bohr, análise dos

mesmos. 

- Introdución á mecánica cuántica. Hipótese de Luís de Broglie. O principio de incerteza

de Heinsemberg. Mecánica ondulatoria.

- Orbitais atómicos. Números cuánticos. Configuracións electrónicas: regra de Hund e

principio de exclusión de Pauli.

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

propiedades  dos  elementos:  apantallamento,  enerxía  de  ionización  ,  afinidade

electrónica,  electronegatividade  ,  volume  atómico,  radio  atómico,  carácter  oxidante,

carácter redutor. 

- Concepto de enlace en relación coa estabilidade enerxético dos átomos enlazados.

- Enlace iónico. Propiedades das sustancias iónicas. Concepto de enerxía de rede ou

reticular. Ciclo de Born-Haber. Ecuación de Born-Landé como exemplo de ecuación

que implica un enlace 100% iónico.

- Enlace covalente. Propiedades das sustancias covalentes.

- Teoría del enlace covalente. estrutura de Lewis. Enlaces simples e múltiples.

- Hibridación de orbitais atómicos.

- Forzas intermoleculares.

- Enlace metálico. Teorías do enlace metálico.

Debido o confinamento do curso pasado retíranse do Bloque 1 o apantallamento e a

ecuación de Born-Lande

3.- Reaccións químicas (1º Bach)

Termoquímica (1º bach)

- Introdución á termodinámica. Sistemas e Variables termodinámicas.(1º Bach)

- Primeiro principio da termodinámica. Concepto de entalpía.(1º bach)

- Entalpía de reacción. Entalpía de formación. Enerxías de enlace. Cálculo de entalpía

de reacción a partir das entalpía de formación e das enerxías de enlace. Lei de Hess.(1º
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Bach)

-  Segundo  principio  da  termodinámica.  Concepto  de  entropía.  Entropía  e  desorde.

Enerxía libre de Gibbs e espontaneidade das reaccións químicas.(1º Bach)

- Velocidade de reaccións. Velocidade media e velocidade instantánea.

-Teorías  cinéticas:  teoría  de  colisións  e  teoría  del  complexo  activado.  Enerxía  de

activación.

-  Dependencia  da  velocidade  de  reacción  coa  concentración  dos  reactivos  dunha

reacción. Orde de reacción. Ecuación experimental da velocidade.  Determinación da

orde total dunha reacción. Vida media dunha reacción de orde cero e de orde un.

- Factores que afectan á velocidade de reacción: Concentración dos reactivos, natureza,

estado físico e grao de división dos reactivos, temperatura de reacción, presencia de

catalizadores nunha reacción química. Catálise enzimática.

- Mecanismos de reacción. Etapa determinante dunha reacción química.

-  Concepto  dinámico  do equilibrio  químico.  Características.  Cociente  de  reacción  e

constante de equilibrio. Formas de expresar a constante de equilibrio Kc e Kp. Relacións

entre as constantes de equilibrio.

- Grao de disociación.

- Termodinámica e equilibrio: relación entre Kp  e  ΔG .

-  Factores  que  modifican  o  estado  de  equilibrio:  principio  de  le  Chatelier  e  a

importancia deste principio nos procesos industriais.

- Equilibrios heteroxéneos sólidos-líquidos. Solubilidade e Ks .

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

-  Concepto  de  par  ácido  /  base conxugada.  Fortaleza  relativa  dos  ácidos  e  grao  de

disociación e Ka .

- Equilibrio iónico da auga a 25ºC . Concepto de pH.

- Volumetrías de neutralización ácido-base. Indicadores ácido.

- Estudo cualitativo e cuantitativo da hidrólise.

- Estudo cualitativo das disolucións reguladoras, amortecedoras o tampóns.

-  Concepto  de  oxidación  /  redución,  axente  oxidante  e  axente  redutor.  Número  de

oxidación ou índice redox.

- Axuste dos procesos redox polo método do ión-electrón en medio ácido ou base.

- Estequiometría das reaccións redox.

- Valoracións redox. Cálculos.

- Estudo de células galvánicas. Tipos de electrodos da célula galvánica. Potencial de

electrodo. Escala normal de potenciais. Potencial dunha pila.
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- Relación entre a f.e.m estándar e a  ΔG. Espontaneidade dos procesos redox.

-Electrólise:  estudo  da  cuba  electrolítica.  Leis  de  Faraday.  Principais  aplicacións

industriais da electrólise.

Todo  o  bloque  de  termoquímica  é  un  repaso  de  1º  de  Bacharelato  que  debido  o

confinamanto parece interesante retomar

Bloque 4.- Síntese orgánica e novos materias

- Enlace nos compostos orgánicos. Isomería plana e espacial ou estereoisomería.

-Grupos  funcionais  a  estudar:  hidrocarburos,  compostos  osixenados,  compostos

nitroxenados, compostos haloxenados.

- Nomenclatura orgánica con un ou varios grupos funcionais iguais ou distintos.

-Tipos  de  reaccións  orgánicas:  Substitución,  adición,  eliminación,  condensación,

hidrólise, ácido-base, redox.

- Aplicacións da química orgánica:

a) Compostos orgánicos sinxelos de interese.

b) Macromoléculas.

c) Polímeros sintéticos.

d) Combustibles fósiles.

e) Química orgánica e saúde.

f) Outros polímeros presentes na nosa vida.

Debido  o  confinamento  do  curso  pasado  haberá  que  explicar  completamente  a

formulación orgánica para compostos cun só grupo funcional ou con varios e a isomería

plana e a espacial, posto que esta parte da química non se impartíu en primeiro.

9.-Criterios de cualificación

Na  Química  de  2º  de  Bacharelato  haberá  dous  exames  escritos  por  avaliación,  no

segundo exame de cada avaliación o alumno,  se quere mellorar  a  nota do primeiro

exame,  poderá  facer  o  exame completo,  é  dicir,  de todos as  unidades  didácticas  da

avaliación. A nota obtida por estes alumnos será a media aritmética dos dous exames, no

caso de non obter 5 de media a nota da avaliación será 5.

Este mesmo exame o terán que facer, obrigatoriamente, os alumnos que non acaden un
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cinco no primeiro exame da avaliación. Os alumnos que están conformes coa nota do

primeiro  exame  realizarán  como  segundo  exame  da  avaliación  un  exame  só  das

unidades didácticas non examinadas anteriormente. A nota da avaliación será a media

aritmética  para  os  que  fan  os  dous  exames  con contidos  non repetidos.  Nas  outras

avaliacións o sistema será idéntico.

Inmediatamente despois das avaliacións os alumnos terán as correspondentes sesións de

recuperación, no caso da terceira avaliación se por imperativo de tempo non fose posible

realizar esta recuperación, a nota da terceira avaliación sería a media aritmética dos

exames realizados na mesmo.

As  prácticas  serán  valoradas  en  todos  os  exames  da  materia,  non  se  puntúan  por

separado,  en  cada  exame  hai  sempre  preguntas  relacionadas  coas  prácticas

desenvolvidas, é o criterio da CIUG que o departamento acepta. Con todo na nota final

de Xuño termos en conta o traballo desenvolvido no laboratorio, a interese mostrado

pola materia, os traballos para casa , a participación na aula,etc

A Nota final de Xuño será a media aritmética dos tres resultados das avaliacións e terá

un valor do 90 % da cualificación final, sendo o 10 % restante o traballo no laboratorio e

a realización do caderno de prácticas e as actividades de clase e casa.

Na convocatoria de setembro o exame será común para todos os grupos, neste como en

todos os exames do departamento aparecerán indicadas as puntuacións de cada pregunta

que serán recordadas polo profesor correspondente no propio exame.

O exame,  en calquera convocatoria,  estará  aprobado cando acade  un cinco ou máis

sobre dez.

10.-  Programas  específicos  personalizados  para  alumnos  repetidores  de  2º  de

Bacharelato

Se os alumnos son do instituto solicitarase ó seu anterior profesor un informe sobre a

situación do alumno na materia coa intención de que vaia saíndo pouco a pouco das súas

deficiencias coa axuda do departamento

Se o alumno procede de fóra será por medio dunha entrevista persoal co alumno como

detectemos a situación do alumno e as dificultades que tivo coa materia o ano pasado.

Nestes casos o traballo do titor é esencial, ten que manter informados dende o primeiro
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momento ás familias sobre a marcha académica do seu fillo.

11.- Promoción

A que marca a lei.  

 

12.- Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente e

competencias

Bloque 1. A actividade científica

               QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica traballando 
tanto individualmente como en grupo, formulando preguntas, identificando problemas, 
recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando os 
resultados, e desenvolvendo explicacións mediante a realización dun informe final.                      
Indicadores de logro : Elaborará un caderno de laboratorio onde terá recorridas todas 
as prácticas desenvolvidas o longo do curso aplicando o método científico fonte a cada 
un dos problemas presentados.                                                                                     
Competencias : CMCCT

            QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio empregando as normas de
seguridade adecuadas para a realización de experiencias químicas.
Indicadores de logro : O traballo desenvuelto no laboratorio requine un previo 
coñecemento e utilización do material de que dispón e coñecer as normas de seguridade 
adecuadas para realizalo.                                                                                             
Competencias : CMCCT

               QUB1.3.1. Elabora información e relaciona os coñecementos químicos aprendidos con
fenómenos da natureza, e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.
Indicadores de logro : Relacionará as aprendizaxes no laboratorio con fenómenos da natureza
coñecidos  e  con  posibles  aplicación  na  vida  cotiá  e  no  sesenvolvemento  da  sociedade.
Compeencias : CMCCT

                QUB1.3.2. Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de
laboratorio.                                                                                                                                                 
 Indicadores  de  logro  : Como queira  que  no  desenvolvemento  das  prácticas  é  habitual  a
recollida  de  datos,  resulta  imprescindible  o  manexo  correcto  de  aplicaións  informáticas  e
programas de simulación para aquelas prácticas de moi complicada ou imposible realización.
Competencias : CMCCT

                 QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.
Indicadores de logro : Algúns dos traballos de investigación serán defendidos polos seus 
autores en debates cos seus compañeiros e o profesor, nestes debates serán utilizadas as 
técnicas de información e comunicación das que dispón o Instituto.                                     
Competencias : CMCCT
                 
                 QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a través de internet,
identificando as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de
información científica.
Indicadores  de logro : Algunha das experiencias  de laboratorio  necesitarán a recollida de
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información específica na rede, o alumno analizará dita información e fará un  proceso de
selección onde eliminará todos aqueles artigos que non teñan interese e dos seleccionados
xustificará a súa importancia no traballo a desenvolver. Competencias : CMCCT

                  QUB1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de
información de divulgación científic,a e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe
oral e escrita con propiedade.
Indicadores de logro : Unha vez obtida a información relevante debe trasmitir as conclusións
obtidas utilizando unha linguaxe oral e escrita cun nivel apropiado á finalidade do traballo.
Competencias : CMCCT

              QUB2.1.1. Explica as limitacións dos distintos modelos atómicos en relación cos feitos
experimentais que levan asociados.
Indicadores de logro : O alumno nun breve percorrido pola historia da ciencia xustificará os 
distintos modelos atómicos e a necesidade da súa modificación debido a que a 
experimentación na laboratorio o cuestionaba.                                                                               
Competencias : CMCCT

QUB2.1.2.  Calcula  o  valor  enerxético  correspondente  a  unha  transición  electrónica
entre dous niveis dados, en relación coa interpretación dos espectros atómicos.
Indicadores de logro :  Realizará exercicios de cálculo da ΔE dunha transición electrónica 
concreta do átomo de hidróxeno e xustificará deste modo as liñas do espectro e as zonas e 
indicará a zona do espectro electromagnético onde aparece recorridos ditos saltos. Estes saltos
o alumno poderá indicarlo en J, eV, Hz, nm, Ᾰ,  cm-1 no eixe das x e absorbancia oa 
transmitancia no eixe das y.                                                                                                                         
Competencias : CMCCT
              

                QUB2.2.1. 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.
Indicadores de logro : Diferenciará o concepto de órbita, asociado á mecánica claseca e a Bohr,
e asociada a un número cuantico (n), do concepto mecanocuántico de orbital, onde o orbital 
precisa para súa correcta identificación de tres números cuánticos (n,l e m) que aparecen 
cando as solución matermáticas da ecuación de Schrödinger imponémoles condicións físicas. E 
dicir estamos nun cambio radical de modelo atómico.                                                                    
Competencias : CMCTT

                QUB2.3.1. Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para
xustificar o comportamento ondulatorio dos electróns.
Indicadores de logro: Calculará as lonxitudes de onda asociadas a corpos de masa m que s
emoven a unha velocidada v e comprenderá que teoría dual só ten utilidade práctica no munda
dos partículas pequeñas que s emoven a lata velocidade, tamén decatarese de que as veces
unha  teoría  científica,  como  lle  pasou  a  De  Broglie  neste  caso,  tarda  anos  en  poderse
comprobar experiementalmente. Competencias : CMCCT

QUB2.3.2. Xustifica o carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir
do principio de indeterminación de Heisenberg.
Indicadores de logro : Entenderá que a partir do principio da incerteza de Heisenberg é 
obrigatorio falar de certezas no mundo cuántico, só podemos falar de probalilidade de atopar 
un obxeto nun recinto determinado. O alumno realizará cálculos de incerteza de posición ou de
velocidade  a partir da ecuaciónd e Heisenberg.                                                                                     
Competencias ; CMCCT
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              QUB2.4.1. 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.
Indicadores de logro :  O alumno deberña coñecer as partículas constituíntes do átomo no
modelo clásico e entenderá a necesidade do cambio de modelo , onde intentan describir toda
a materia e tados as forzas de interacción existentes no universo excepto a gravidade e desta
forma  aparecen  as  partículas  fundamentais  que  son  as  partículas  materiais  ou  fermiones
(quarks  e  leptones)  e  as  partículas  portadoras  de  fuerza  os  Bosones  gauge  que  son  as
responsables das interaccións (gravitatoria, electromagnética, nuclear forte e nuclear féble).
Competencias : CMCCT

                QUB2.5.1. Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición
na táboa periódica e os números cuánticos posibles do electrón diferenciador
Indicadores  de logro : Determinará configuración electrónicas de calquera elemento da SP , 
saberá indicar a súa posición na táboa (grupo e período), a súa zona (s,p,d e f) , o seu carácter  
(metálico, non metálico, semimetálico ou gas nobre) e as etiquetas de calquera electrón e do 
electrón diferenciador.                                                                                                                               
Competencias : CMCCT

            QUB2.6.1. Xustifica a reactividade dun elemento a partir da estrutura electrónica ou a
súa posición na táboa periódica.
Indicadores  de  logro  : Partindo  da  estabilidade  dos  gases  nobre  ,  o  alumno  xustificará
baseándose  nas  configuración  elecgrónicas  a  estabilidade  de  calquera  elemento  do  SP  e
xustificará as súas posibles  valencias iónicas e valencias covalentes,  é  dicir,  determinará As
configuración electrónicas máis estables para átomos e para ións , xustificando sempre a súa
escolla.
Competencias : CMCTT

              QUB2.7.1. Argumenta a variación do raio atómico, potencial de ionización, afinidade
electrónica  e  electronegatividade  en  grupos  e  períodos,  comparando  as  devanditas
propiedades para elementos diferentes.
Indicadores de logro : O alumno definirá os conceptos de  apantallamento e cargas nuclear 
efectiva, radio atómico, radio iónico, radio covalente, volumen atómico, ΔHde ionización 1ª, 2ª, etc ,
AE= EA 1ª, 2ª, etc, Electronegatividade, carácter oxidante e carácter redutor e argumentará as 
variacións das propiedades periódocas a medida que descendemos nun grupo ou ben A 
medida que avanzamos nun período.                                                                                                       
Competencias : CMCTT
                 
                  QUB2.8.1.  Xustifica a estabilidade das moléculas ou dos cristais  formados
empregando  a  regra  do  octeto  ou  baseándose  nas  interaccións  dos  electróns  da  capa  de
valencia para a formación dos enlaces.
Indicadores  de  logro  :  Será  capaz  de  ,  partindo  das  teorías  de  Lewis-Cooper,  da  TRPECV,
xustificar  a  estabilidade  das  moléculas  sinxelas,  de  poucos  átomos,  e  dos  cristais  (iónicos,
macro, metálicos) empregando a regra do octete ou basándose nas interaccións dos electros
AVE para a formación de enlaces, a introducción de preguntas baseadas na TRPECV é para
introducir unha primeira idea de xeometría da molécula e polaridade do enlace e da molécula.
E partindo da xustificación do enlace que presentan, deducir as súas propiedades.
Competencias : CMCTT

QUB2.9.1. Aplica o ciclo de Born-Haber para o cálculo da enerxía reticular de cristais
iónicos.
Indicadores de logro : Realizará o ciclo de Born-Haber para cristais iónicos do tipo NaCl, CaCl 2,
MgO e determinará o parámetro enerxético no dado para completar o ciclo, analizará o signo

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 261



deste parámetro e indicará cal é a súa deficición de ΔHreticular ou de rede . Analizará os factores que
inflúen  nesta   ΔHreticular  ou  de  rede (carga  dos  ións,  distancia  interiónica  e  tipo  de  estructura
cristalina) e estuda cualitativamante a variación das enrxías de redes para varios compostos
iónicos.
Competencias: CMCCT

QUB2.9.2. Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a
fórmula de Born-Landé para considerar os factores dos que depende a enerxía reticular.
Indicadores de logro : Utilizando a ecuación de Born-Lande determina as enerxías reticulares 
de compostos iónicos coñecendo as distancias interiónicas, a constante de Madelung e o factor
de compresibilidade tamén chamando coeficiente de Born, o alumno ten que ter en conta que 
estes dous últimos factores dependen do tipod e rede cristalina que presente o composto 
iónico, compara o resultado obtido co teórico e explica a diferencia, tamén xustifica o sigo – co 
que aparece moitas veces a ecuación.                                                                                                       
Competencias: CMCCT

               QUB2.10.1. Determina a polaridade dunha molécula utilizando o modelo ou a teoría
máis axeitados para explicar a súa xeometría.
Indicadores de logro : Xustifica xeometrías partindo da TRPECV e caracteriza os enlaces 
covalentes moleculares postos en xogo como polores ou apolares e determina o carácter polar 
ou apolar da molécula estudada e utilizando outra teoría máis complexa a TEV ou Teoria dos 
OApuros determina os arbitais que interveñen en cada enlace de moléculas sinxelas, denota 
estes enlaces como σ ou π e explica como o fracaso na explicación da molécula de metano 
seguindo esta teoría deu paso á TOAH, moito máis potente, e que explicou o que esta teoría 
nos explicaba.                                                                                                                                                 
Competencias: CMCCT

                 QUB2.10.2. Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes
aplicando a TEV e a TRPEC.
Indicadores de logro : O alumno saberá representar a xeometría molecular de compostos 
covalentes sinxelos utilizando as teorías TRPECV e a TEV ou TOAPuros. Un exemplos poderían 
ser: HF, Cl2, H2O, NH3, CH4 , BeCl2, BH3, NO, N2, O2.                                                                              
Competencias: CMCCT

                 QUB2.11.1. Dálles sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes
utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos.
Indicadores de logro : Utilizando a teoría de TOAHibridos o alumno xustificará a xeometría de 
compostos inorgánicos tipo BeCl2, BH3, PCl5, NH3, H2O, SF6, etc ou orgánicos CH4, eteno, 
acetileno, benceno, ác.etanoico, etc e indicará a hibvridación do átomo central da molécula, o 
carácter polar ou apolar da mesma, os seus enlaces σ e os seus enlaces π.                                
Competencias: CMCTT

                QUB2.12.1. Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante o modelo do gas
electrónico, aplicándoo tamén a substancias semicondutoras e supercondutoras.
Indicadores  de  logro  : O  alumno  debe  ser  capaz  de  explicar  basándose  nas  dúas  teorías
estudadas do enlace metálico; a teoría de nube d ecarga e a teoría de bandas, a condutividade
eléctrica dos metáis e a súa condutividade térmica elevada. E utilizando ateoría de bandas ten
que ser capaz de explicar o comportamento das subtancias semicondutoras e supercondutoras.
Competencias : CMCCT

QUB2.13.1.  Describe  o  comportamento  dun  elemento  como  illante,  condutor  ou
semicondutor eléctrico, utilizando a teoría de bandas.
Indicadores de logro : Explicará o comportamante dun illante (xofre) , dun condutor(ferro) e de
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un semicondutor(gremanio, grafito, silicio) electríco utilizando a teoría de bandas para ó enlace
metálico.
Competencas : CMCCT

QUB2.13.2.  Coñece  e  explica  algunhas  aplicacións  dos  semicondutores  e
supercondutores, e analiza a súa repercusión no avance tecnolóxico da sociedade.
Indicadores de logro : o alumno debe coñecer e saber explicar algunhas das principais 
aplicación dos semicondutores (informática, electrónica, etc) e dos supercondutores (fíos de 
corrente, diminución de perdas de enerxía no transposte, etc) e a súa repercusión no avance 
tecnolóvico e na comodidade da vida.                                                                                                       
Competencias: CMCCT

               QUB2.14.1. Xustifica a influencia das forzas intermoleculares para explicar como varían
as propiedades específicas de diversas substancias en función das devanditas interaccións.
Indicadores de logro : Saberá indicar o tipo de forzas intermoleculares ( de ponte de hidróxeno
ou e Van der Waals)  que aparecen entre distintas ou iguais moléculas e como este enlace
intermolecular  confírelle  o  composto resustante  propiedades  distintas  asociadas  o  mesmo,
aplicará estes coñecementos a caosconcretos como por exemplo o intervalo líquido da auga,
etc.
Competencias : CMCCT

            QUB2.15.1. Compara a enerxía dos enlaces intramoleculares en relación coa enerxía
correspondente ás forzas intermoleculares, xustificando o comportamento fisicoquímico das
moléculas
Indicadores de logro : Compara, buscando os datos na rede, os valores da enerxía de enlace 
ligados ós compostos que forman enlaces interatómicos (iónicos, covalentes, macro e 
metálicos) e os que forman enlaces intermoleculares: os de ponte de hidróxeno e separando os
de Van der Waals nos tres tipos clásicos: dipolo-dipolo, dipolo. Dipolo inducido e London e 
analizando a influencia que o aumento do tamaño ten sobre a forza do enlace, xustificando o 
compostamento físico-químico das moléculas.                                                                                        
Competencias : CMCCT

Bloque 3. Reaccións químicas

              QUB3.1.1. Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades das magnitudes que
interveñen.
Indicadores de logro : Busca procesos cinéticos elementais de cinética d eorden 0,1,2 e 3 e 
indica as unidades que lle corresponde a constante de celocidade K e indica a ecuación cinética
de cada proceso buscado.                                                                                                                    
Competencias: CMCCT

                 QUB3.2.1. Predí a influencia dos factores que modifican a velocidade dunha reacción.
Indicadores de logro : Atendendo a teoría cinética dos gases , explica a influencia que sobre a 
velocidade de reacción exercen a concentración dos reactivos, a fase dos reactivos, no grao de 
división dos sólidos, a temperatura, os catalizadores + ou -. No caso da temperatura, indica, 
nun diagrama entálpico cal é a influencia sobre o complexo activado, define a Enerxía de 
activación ( aspeto cinético dun proceso químico).                                                                  
Competencias : CMCCT

QUB3.2.2.  Explica  o  funcionamento  dos  catalizadores  en  relación  con  procesos
industriais e a catálise encimática, analizando a súa repercusión no medio e na saúde.
Indicadores  de  logro  : Busca  na  rede  reacción  químicas  ou  biolóxicas  que  precisen  dun
catalizador  e  explica  o  funcionamanta  do  mesmo  gtanto  en  procesos  industriais  como
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biolóxicos.
Competencias : CMCCT e CSC

               QUB3.3.1. Deduce o proceso de control da velocidade dunha reacción química
identificando a etapa limitante correspondente ao seu mecanismo de reacción.
Indicadores de logro: Dado un mecanismo de reacción con varias etapas e coñocendo cal é a 
etapa lenta do proceso detemina a ecuación cinética da velocidade para este proceso, 
mantendo todo o proceso a unha temperatura constante.                                                              
Competencias : CMCCT

QUB3.4.1. Interpreta o valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de
equilibrio, prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar o equilibrio.
Indicadores de logro : Determina para unha reacción de equilibrio o cociente de reacción a un 
determinado tempo e a unha temperatura e compara esta constante coa K de equilibrio á 
mesmo temperatura e comparando estes dous datos saberemos se estamos en equilibrio ou 
non e nestye caso saberiamos cara onde s e vai desprazar o equilibrio e poderiamos calcular a s
concentracións no equilibrio.                                                                                                                       
Competencia : CMCCT

QUB3.4.2.  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.
Indicadores de logro : Demostra no laboratorio os factores que afecta ó equilibrio químico nun 
sistema homoxéneno (por exemplo no N2O4(g)  2 NO2(g) ) analizar a influencia da 
temperatura) e no equilibrio heteroxéneo (por exemplo PbI2 (s)  Pb2+ (aq) + 2 I- (aq) ) analiza 
a influencia da adición de calquera I- (por exemplo unhas escamas de KI(s) acompañados dutras
reacción sonde teñan influencia os catalizadores, o grao de división dun reactivo sólido, a 
concentración dun reactivo en disolución acuosa, etc.                                                                      
Competencias : CMCCT e CAA

QUB3.5.1. Acha o valor das constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en
diferentes situacións de presión, volume ou concentración.
Indicación de logro : Dados un conxunto de equilibrios químicos homoxéneos e heteroxéneos, 
determina a K de equilibrio referida as concentración e as presión parciais (Kc  e Kp) e 
recordando cas Kequilibrio dependen só da temperatura e dos coeficientes estequiométricos da 
reacción, sen olvidar que , por norma, non se indican unidades na K pero que pode telas e en 
moitos casos axuda, se tes dúbidas de que coeficientes temos entre mans.                 
Competencias : CMCCT

QUB3.5.2.  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.
Indicación de logro : Calcula, coñecidos os datos iniciais de reactivos e productos normalmente
expresados en concentracións molares ou en atm, as concentración ou as presión no equilibrio 
se coñoces o valor da Kc e Kp a unha determinada temperatura, indicando os coeficientes do 
equilibrio sobre o que estas traballando. Podes determinar tamén o grao de avance ou de 
disociación do equilibrio referido ós reactivos.                                                                                        
Competencias : CMCCT

                  QUB3.6.1. Utiliza o grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e
constantes de equilibrio Kc e Kp.
Indicativo de logro : Resolve exercicios de equilibro utilizando o dato do grao de disociación
dun reactivo (α) tanto referido ó tanto por un en moles ou o tanto por un en concentración

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 264



molarou en atm, e determina con este dato as K de equilibrio.
Competencias: CMCCT

                  QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de solubilidade aplicando a lei de
Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao experimentalmente
como método de separación e identificación de mesturas de sales disolvidos.
Indicativo  de  logro  :  Resolve  equilibrios  heteroxéneos  de  sales  pouco  solubles  en  auga  e
determina a Ks tamén chamada  Kps como función das solubilidades molares no equilibrio e
utilizar esta propiedade para separar ións dunha disolución utilizando un axente precipitante é
dicir,  o  alumno debe saber resolver  problemas de precipitación selectiva ou fraccionada e
determinar as concentracións que quedan sobre o ou os precipitados sólidos.
Competencias : CMCCT

                   QUB3.8.1. 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.
Indicativos  de  logro : Resolver  exercicios  de reaccións  en equilibrio,  aplicando a  lei  de  Le
Chatelier con especial adicación á obtención industrial do NH3(g) xustificando as condicións
óptimas  de  temperatura,  presión  e  catalizadores  utilizados  por  Fritz  Haber  e  Bosch.
Competencias : CMCCT

                 QUB3.9.1. Analiza os factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades
de  reac  ción  e  na  evolución  dos  equilibrios  para  optimizar  a  obtención  de  compostos  de
interese industrial, como por exemplo o amoníaco.
Indicativo de logro : Analiza para a proceso de obtención do NH3(g)  que é unha síntese que a
temperatura ambiente presenta unha ΔH negativa, unha ΔG negativa) , unha KP valor moi alto e
Eactivación  de valor moi alto, analiza os factores que inflúen na optimización para obter amoníaco
gasoso.
Competencias : CMCCT

                   QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao
engadir un ión común, e verifícao experimentalmente nalgúns casos concretos
Indicativo de logro :  Realiza os cálculos  necesarios para que nun proceso de equilibrio de
solubilidade determinanemos a Solubilidade molar dun soluto insoluble antes e despois de
engadir un ión común. Realiza esta experiencia en el laboratorio engordando o precipitado
engadindo un exceso  dun dos ións que están exceso no equilibrio por exemplo no equilibrio
PbI2  (s)   Pb2+ (aq) + 2 I-  (aq) engadindo KI(aq) desprazamos o equilibrio cara á dereita e
engorda o precipitado, tamén poderíamos adelgazar o precipitado, retirando un dos productos
obtidos.
Competencias : CMCCT

             QUB3.11.1. Xustifica o comportamento ácido ou básico dun composto aplicando a
teoría de Brönsted-Lowry dos pares de ácido-base conxugados.

Indicadores de logro : Determina, dada unha relación de subtancias ácidas, básica e neutras,
as parellas ácido / base conxugada que se poden formar con elas, por exemplo H2O / OH-

H3O+ / H2O H2SO4/ HSO4
-  HSO4

- / SO4
2-  etc.

Competencias : CMCCT

                 QUB3.12.1. Identifica o carácter ácido, básico ou neutro, e a fortaleza ácido-base de
distintas disolucións segundo o tipo de composto disolvido nelas, e determina teoricamente e
experimentalmente o valor do pH destas.
Indicadores de logro : Nunha experiencia de laboratorio determinaremos o carácter ácido,
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básico / alcalino ou neutro dunha serie de disolucións acuosas mediante a determinación do
pH con peachímetro, papel  indicador universal e  líquidos indicadores dos que se coñece o
intervalo de viraxe. Xustifica teóricamente os valores obtidos e clasifica os ácidos e as bases de
fortes a febles, axudándote das táboas de Ka .
 Competencias : CMCCT

                QUB3.13.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría ácido-base dunha
disolución de concentración descoñecida, realizando os cálculos necesarios.
Indicadores de logro : Realiza no laboratorio a valoración ácido forte con base forte e escolle o
indicador apropiado xustificando que valen case todos para esta valoración. A valoración será
do    HCl(aq) + Na(OH)(aq)  NaCl (aq) + H2O (l)    e tamén
        H2SO4(aq) + 2 Na(OH)(aq)  Na2SO4(aq) + 2 H2O (l)
No laboratorio subminístrase a concentración do ácido ou da bese e se pide a concentración
molar do descoñecido o cal implica un cálculo estequiométrico.
As valoracións ácido-base doutro tipo forte-feble ou feble-feble implica a aparición da hidrólise
do sal obtido e polo tanto habería que determinar previamente o pH para escoller o indicador
apropiado.
Competencias : CMCCT

                 QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal disolvido en auga aplicando o
concepto de hidrólise, e escribr os procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar.
Indicadores de logro : Determina o pH dunha disolución acuosa dun sal do tipo aB ou Ab
partindo dunha concentración inicial do sal. Un exemplo apropiado sería calcular o pH dunhas
disolucións  de  concentración  molar  inicial  C0 de  NaCN(aq)  ,   NH4Cl(aq)  e  NH4Ac  (aq).
Competencias : C
                 QUB3.15.1. 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)
Indicadores de logro : No laboratorio subminístrase a concentración do ácido ou da base e se
pide a concentración molar do descoñecido o cal implica un cálculo estequiométrico.
Nestas valoracións o pH no punto de neutralización ou equivalencia é pH = 7 e tendo en contas
as curvas de valoración de ácido forte-base forte podemos comprobar que practicamente entre
pH = 3 e pH = 11 podemos escoller calquer indicador que vire neste intervalo.
Competencias : CMCCT

                QUB3.16.1. Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia
doseu comportamento químico ácido-base.
Indicadores de logro : Comproba experimentalmente o carácter ácido, básico ou neutro dunha
serie de productos de uso cotiá por exemplo deterxentes , xabróns, champús, zume de laranxa,
lixivia, bicarbonato de sodio, bebida de cola, etc
Competencias : CMCCT

                  QUB3.17.1. Define oxidación e redución en relación coa variación do número de
oxidación dun átomo en substancias oxidantes e redutoras.
Indicadores de logro : Determina o  número de oxidación de todos os átomos que temos unha
fórmula química por exemplo Cu, Cu2+, O2-, O2, H2O, H2O2. , HCl , MgH2 , KMnO4 , Ag2CrO4 , Na2O2

e define axente oxidante e axente redutor e os procesos de oxidación e de redución poñendo
un exemplo de cada un deles  por  exemplo KMnO4 (a.  oxidante)   Mn2+   (a.  redutor)  é o
proceso é unha redución, Al ( a. redutor)  Al3+ (a.oxidante) e o proceso e unha oxidación.
Competencias : CMCCT               

                QUB3.18.1. Identifica reaccións de oxidación-redución empregando o método do ión-
electrón para axustalas.
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Indicadores de logro : Determina dunha serie de reaccións cales son de oxidación-redución e
cales non, para detectar un proceso redox precisamos unha diminución do índice redox e un
aumnto do índice redox que pode estar na mesma substancia (Reacción de dismutación) ou en
reactivos distintos. Axustar procesos redox polo método do ión electrón tanto en medio ácido
como en medio alacalino e realiza cálculos sobre estas reaccións.
Competencias : CMCCT
 

QUB3.19.1. Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de enerxía de
Gibbs, considerando o valor da forza electromotriz obtida.
Indicadores  de  logro  :  Dada  unha  reacción  redox  e  coñocendo  os  potencial  estándar  de
redución  en  condicións  estándar  para  o  axente  oxidante  e  para  o  axente  redutor,
determinaríamos a f.e.m do proceso redox e como ΔG = - n ε F e deste modo se a f.e.m da
reacción redox e positiva o proceso é espontáneo posto que a ΔG < O Kj
Competencias : CMCCT

QUB3.19.2.  Deseña  unha  pila  coñecendo  os  potenciais  estándar  de  redución,
utilizándoos  para  calcular  o  potencial  xerado  formulando  as  semirreacións  redox
correspondentes, e constrúe unha pila Daniell.
Indicadores de logro : Deseña e constrúe no laboratorio a pila Daniell indicando o electrolito
que utilizas na ponte salina, modifica as concentracións do Zn2+(aq) e do Cu2+(aq) e determina a
nova f.e.m., comproba que s everifica a ecuación de Nerts.
Competencias : CMCCT

QUB3.19.3.  Analiza  un  proceso  de  oxidación-redución  coa  xeración  de  corrente
eléctrica representando unha célula galvánica.
Indicadores de logro : Deseña no laboratorio varias células galvánicas e determina co polímetro
a f.e.m medida e compara o resultado obtido co esperado atendendo os valores de f.e.m de
redución.
Competencias : CMCCT

                  QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar unha volumetría redox,
realizando os cálculos estequiométricos correspondentes.
Indicadores de logro: Realiza unha valoración redox no laboratorio, neste caso a do KMnO4(aq)
con H2O2(aq) en medio ácido (utilizaremos o ácido sulfúrico) para dar Mn 2+(aq) , O2(g), H2O(l) e
K2SO4 (aq) non necesitando indicador redox por presntar a MnO4

- e o Mn2+ presentan un gran
cambio de color, neste caso partimos de un permanganato potásico de concentración molar
conocida  e  pretendemos  demostrar  a  concentración  da  auga  oxixenada  que  temos  como
problema,  previamente  debemos  calcular  a  cantidade  mínima  de  ác.  Sulfúrico  dunha
concentración coñecida. O resultado implica determinar a concentración da auga osixenada
utilizada en g/ litro e determina de cantos  volumes e a auga osixenada.
Competencias : CMCCT

                  QUB3.21.1. 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.
Indicadores  de  logro  : Monta  no  laboratorio  varias  cubas  electrolíticas  e  determina
cualitativamente os procesos que ocorren nos dous electrodos, identificando as substancias
que s edepositan ou ben os gases que se liberan, utilizaremos un xerador de c.c que fixaremos
a   unha  d.d.p.  determinada  e  comprobando  que  a  medida  que  aumenta  ,  aumenta  a
velocidade de aparición dos productos de reacción.
Realiza exercicios de cálculo numérico das substancias depositadas utilizando as leis de Faraday
coñecendo  a  I  de  corrente  que  circula  e  o  tempo  que  está  conectada  a  pila  ó  circuito.
Comproba no voltámetro de Hoffman a descomposición da auha en medio ácido e mide a
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relación entre sos dous volumes obtidos.
Competencias : CMCCT

QUB3.22.1.  Representa  os  procesos  que  teñen  lugar  nunha  pila  de  combustible,
escribindo as semirreaccións redox e indicando as vantaxes e os inconvenientes do uso destas
pilas fronte ás convencionais.
Indicadores de logro : Representa os procsos que teñen lugar unha pila de combustión, escribe
as semireaccións redox e indica as ventaxas e inconvintes destas pilas fronte as convencionais.
Competencias: CMCCT e CSC

QUB3.22.2. Xustifica as vantaxes da anodización e a galvanoplastia na protección de
obxectos metálicos.
Indicadores  de  logro  :  Indica  as  aplicación  dos  procesos  electrolíticos  na  protección  de
obxectos metálicos e xustifica as ventaxas da anodización e da galvanoplática para aumentar a
protección contra a corrosión.
Competencias: CMCCT

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

               QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en
diferentes compostos representando graficamente moléculas orgánicas sinxelas.
Indicadores de logro :  Determina nos compostos inorgánicos e orgánicos a hibridación que
presenta o átomo de carbono e nos compostos orgánicos nitroxenados e osixenados determina
a hibridación do C , N e O
Competencias: CMCCT
            
                  QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e compostos orgánicos que
posúen varios grupos funcionais.
Indicadores de logro :  Diferencia,  nomea e formula HC e compostos orgánicos osixenados,
nitroxenados e haloxenados con un ou varios grupos funcionais iguais ou distintos, tendo en
conta a orde de prioridade dos grupos funcionais.
Competencias: CMCCT
           
               QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería representando, formulando e nomeando os
posibles isómeros, dada unha fórmula molecular.
Indicadores de logro : Dados uns compostos orgánico determina se presentan entre si isomería
plana ou se algún deles presenta isomería espacial ou estereoisomería. Realiza un cadro de
isomería cun exemplo para cada tipo, nos caso da isomería xeométrica indicar s e é Z ou E e na
isomería  óptica  indicar  o  número  de  estereoisómeros  que  ten  o  composto  atendendo  o
número de carbonos asimétricos e realiza todas as proxecciónd e Fischer e a nomenclatura R,S
Competencias: CMCCT

                QUB4.4.1. Identifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas (substitución,
adición, eliminación, condensación e redox), predicindo os produtos, se é necesario.
Indicadores de logro : Clasifica e explica os principais tipos de reaccións orgánicas  
(substutución, adición , eliminación, condensación (adición-eliminación), hidrólise, ácido-base,
redox ( oxidación-redución).
Competencias: CMCCT
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              QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un composto
orgánico determinado a partir de outro con distinto grupo funcional,  aplicando a regra de
Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de distintos isómeros.
Indicadores de logro : Desenvuelve a secuencia de reacciones orgánicas necesarias para que
partindo dun reactivo A alcancemos un produto B realizando varias etapas para o proceso, é
necesario, aplicar as regras de Markovnikov e a de Saytzeff para indicar cales son os isótopos
obtidos de maior abundancia.
Competencias: CMCCT

                QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as estruturas principais con compostos
sinxelos de interese biolóxico.
Indicadores de logro : Relaciona os grupos funcionais de Q.O. e as estructuras asociaadas a
eles con compostos sinxelos de interese na Bioloxía.
Competencia: CMCCT e CSC

                 

                   QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética.
Indicadores  de  logro  : Recoñece  macromoléculas  orgánicas  (glúcidos,  monosacáridos,
polisacáridos, lípidos, proteinas, polipéptidos, ácidos nucleicos).
Competencias: CMCCT

                QUB4.8.1. A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica o
proceso que tivo lugar.
Indicadores de logro : A partir dun monómero, deseña o polímero correspondente e explica os
procesos que teñen lugar primeiro con polímeros sintéticos (de adición ou de condensación) e
polímeros naturais como por exemplo o caucho natural.
Competencias: CMTCC

                     QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de
interese  industrial  como  polietileno,  PVC,  poliestireno,  caucho,  poliamidas  e  poliésteres,
poliuretanos e baquelita.
Indicadores de logro : Explica o proceso industrial de obtención dos polímeros de adición : do
polietileno (PE), dos polipropilenos (PP), dos policloruros de vinilo (PVC), dos poliestirenos (PS),
do  teflón,  do  caucho  sintético,e  dos  polímeros  de  condensación  :  nailon,  Kévlar,  PET,
poliuretanos, baquelita.
Competencias: CMCCT

                  QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como
principios  activos  de  medicamentos,  cosméticos  e  biomateriais,  e  valora  a  repercusión  na
calidade de vida.
Indicadores  de  logro: Identifica  substancias  e  derivados  orgánicos  que  se  utilizan  como
principios  activos  de  medicamentos,  cosméticos  e  biomateriais,  e  valora  a  repercusión  na
calidade de vida dos mesmos.
Competencias: CMCCT e CSC

                   QUB4.11.1. 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.
Indicativos  de  logro  : Describe  as  principais  aplicacións  dos  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
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caracterizan.
Competencia: CMCCT e CSC

                 QUB4.12.1. Recoñece as utilidades que os compostos orgánicos teñen en sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais e a enerxía, fronte
ás posibles desventaxas que leva cosigo o seu desenvolvemento.  
Indicadores de logro : Recoñece as utilidades que os compostos orgánicos teñen en sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais e a enerxía, fronte
ás posibles desventaxas que leva cosigo o seu desenvolvemento.  
Competencias : CMCCT e CSC

Niveis de adquisición dos indicadores de logro na matería Química 2 Bacharelato

Cada un dos indicadores de logro será cualificada con un dos seguintes niveis:

A ou 1)  En vías de adquisición < 5  A(-) : 0-2,5   e A(+) : > 2,5 e < 5

B ou 2)  Adquirido 5 – 6

C ou 3)  Avanzado  7 -  8

D ou 4)   Excelente  > 8

E como queira que cada pregunta do exame ten unha puntuación e 10 puntos e en cada 

pregunta temos 5 apartados de igual dificultade e polo tanto da mesma puntuación, cada

apartado de cada pregunta ten unha puntuación de 2 puntos se está perfectamente 

contestado, 1 se está a metade , 0,5 se está a cuarta parte  e 0,25 se ten algunha cousa 

que merece ser puntuada.

O cal significa que terá un nivel, por pregunta, de adquisición dos indicadores :               

A ou 1 cando teña menos de < de 5 puntos : Non alcanza, está en vías de adquisición

B ou 2 cando teña entre 5 e 6 puntos : Adquiridos

C ou 3 cando teña entre >6 e <8 : Avanzado

D ou 4 cando teña entre 8 e 10 : Excelente

E o criterio para a nota global seguirá os mesmos parámetros numéricos e o mesmo 

significado posto que a nota do exame terá un máximo de 10 puntos.
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13.-   Química 2 Matriz de especificacións cos estándares de aprendizaxe avaliables  por  

bloque coa porcentaxe aplicada a cada bloque

Bloque 1. La actividad científica

Están en los Bloques, 2, 3 y 4

Bloque 2. Origen y evolución de los componentes del Universo 25 %

1.1. Explica las limitaciones de los distintos modelos atómicos relacionándolo con los

distintos hechos experimentales que llevan asociados.

1.2. Calcula el valor energético correspondiente a una transición electrónica entre dos

niveles dados relacionándolo con la interpretación de los espectros atómicos.  

2.1.  Diferencia  el  significado  de  los  números  cuánticos  según  Bohr  y  la  teoría

mecanocuántica que define el modelo atómico actual, relacionándolo con el concepto de

órbita y orbital.  

3.1. Determina longitudes de onda asociadas a partículas en movimiento para justificar

el comportamiento ondulatorio de los electrones.  

4.1. Conoce las partículas subatómicas, explicando las características y clasificación de

las mismas.  

5.1. Determina la configuración electrónica de un átomo, conocida su posición en la

Tabla Periódica y los números cuánticos posibles del electrón diferenciador.  

6.1. Justifica la reactividad de un elemento a partir  de la estructura electrónica o su

posición en la Tabla Periódica.

 7.1.  Argumenta  la  variación  del  radio  atómico,  potencial  de  ionización,  afinidad

electrónica y electronegatividad en grupos y periodos, comparando dichas propiedades

para elementos diferentes.  

8.1. Justifica la estabilidad de las moléculas o cristales formados empleando la regla del

octeto o basándose en las interacciones de los electrones de la capa de valencia para la

formación de los enlaces.  

9.1. Aplica el ciclo de Born-Haber para el cálculo de la energía reticular de cristales

iónicos.  
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10.1.  Determina  la  polaridad  de  una  molécula  utilizando  el  modelo  o  teoría  más

adecuados para explicar su geometría.  

10.2. Representa la geometría molecular de distintas sustancias covalentes aplicando la

TEV y la TRPECV.

11.1. Da sentido a los parámetros moleculares en compuestos covalentes utilizando la

teoría de hibridación para compuestos inorgánicos y orgánicos.  

12.1.  Explica  la  conductividad  eléctrica  y  térmica  mediante  el  modelo  del  gas

electrónico aplicándolo también a sustancias semiconductoras y superconductoras.  

13.2. Conoce y explica algunas aplicaciones de los semiconductores y superconductores

analizando su repercusión en el avance tecnológico de la sociedad.

14.1. Justifica la influencia de las fuerzas intermoleculares para explicar cómo varían las

propiedades específicas de diversas sustancias en función de dichas interacciones.

15.1.  Compara la energía de los enlaces intramoleculares en relación con la energía

correspondiente  a  las  fuerzas  intermoleculares  justificando  el  comportamiento

fisicoquímico de las moléculas.

Bloque 3. Reacciones químicas  60 %

2.1. (Bloque 1) Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas

de seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias químicas.  

1.1.  Obtiene  ecuaciones  cinéticas  reflejando  las  unidades  de  las  magnitudes  que

intervienen.

 2.1. Predice la influencia de los factores que modifican la velocidad de una reacción.

2.2.  Explica  el  funcionamiento  de  los  catalizadores  relacionándolo  con  procesos

industriales y la catálisis enzimática analizando su repercusión en el medio ambiente y

en la salud.

 4.1.  Interpreta  el  valor  del  cociente de reacción comparándolo con la  constante  de

equilibrio previendo la evolución de una reacción para alcanzar el equilibrio.

5.1.  Halla  el  valor  de  las  constantes  de  equilibrio,  Kc y  Kp,  para  un  equilibrio  en

diferentes situaciones de presión, volumen o concentración.
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 5.2. Calcula las concentraciones o presiones parciales de las sustancias presentes en un

equilibrio químico empleando la ley de acción de masas y cómo evoluciona al variar la

cantidad de producto o reactivo.  

6.1.  Utiliza  el  grado  de  disociación  aplicándolo  al  cálculo  de  concentraciones  y

constantes de equilibrio Kc y Kp.  

7.1. Relaciona la solubilidad y el producto de solubilidad aplicando la ley de Guldberg y

Waage  en  equilibrios  heterogéneos  sólido-líquido  y  lo  aplica  como  método  de

separación e identificación de mezclas de sales disueltas.  

8.1. Aplica el principio de Le Chatelier para predecir la evolución de un sistema en

equilibrio al modificar la temperatura, presión, volumen o concentración que lo definen,

utilizando como ejemplo la obtención industrial del amoníaco.  

9.1. Analiza los factores cinéticos y termodinámicos que influyen en las velocidades de

reacción y en la evolución de los equilibrios para optimizar la obtención de compuestos

de interés industrial, como por ejemplo el amoníaco.  

10.1. Calcula la solubilidad de una sal interpretando cómo se modifica al añadir un ion

común.

 11.1. Justifica el comportamiento ácido o básico de un compuesto aplicando la teoría de

Brönsted-Lowry de los pares de ácido-base conjugados.  

12.1. Identifica el carácter ácido, básico o neutro y la fortaleza ácido-base de distintas

disoluciones según el tipo de compuesto disuelto en ellas determinando el valor de pH

de las mismas.  

13.1.  Describe  el  procedimiento  para  realizar  una  volumetría  ácido-base  de  una

disolución de concentración desconocida, realizando los cálculos necesarios.

 14.1. Predice el comportamiento ácido-base de una sal disuelta en agua aplicando el

concepto de hidrólisis,  escribiendo los procesos intermedios y equilibrios que tienen

lugar.  

15.1.  Determina  la  concentración  de  un  ácido  o  base  valorándola  con  otra  de

concentración  conocida  estableciendo  el  punto  de  equivalencia  de  la  neutralización

mediante el empleo de indicadores ácido-base.  
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16.1. Reconoce la acción de algunos productos de uso cotidiano como consecuencia de

su comportamiento químico ácido-base.  

17.1.  Define  oxidación  y  reducción  relacionándolo  con  la  variación  del  número  de

oxidación de un átomo en sustancias oxidantes y reductoras.

 18.1.  Identifica  reacciones  de  oxidación-reducción  empleando  el  método  del

ionelectrón para ajustarlas.  

19.1. Relaciona la espontaneidad de un proceso redox con la variación de energía de

Gibbs considerando el valor de la fuerza electromotriz obtenida.

19.2. Diseña una pila conociendo los potenciales estándar de reducción, utilizándolos

para  calcular  el  potencial  generado  formulando  las  semirreacciones  redox

correspondientes.  

19.3.  Analiza  un  proceso  de  oxidación-reducción  con  la  generación  de  corriente

eléctrica representando una célula galvánica.

 20.1.  Describe  el  procedimiento  para  realizar  una  volumetría  redox  realizando  los

cálculos estequiométricos correspondientes.  

22.1. Representa los procesos que tienen lugar en una pila de combustible, escribiendo

la semirreacciones redox, e indicando las ventajas e inconvenientes del uso de estas

pilas frente a las convencionales.  

22.2. Justifica las ventajas de la anodización y la galvanoplastia en la protección de

objetos metálicos.

Bloque 4. Síntesis orgánica y nuevos materiales 15%

1.1. Relaciona la forma de hibridación del átomo de carbono con el tipo de enlace en

diferentes compuestos representando gráficamente moléculas orgánicas sencillas.  

2.1.  Diferencia  distintos  hidrocarburos  y  compuestos  orgánicos  que  poseen  varios

grupos funcionales, nombrándolos y formulándolos.  

3.1. Distingue los diferentes tipos de isomería representando, formulando y nombrando

los posibles isómeros, dada una fórmula molecular.
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 4.1.  Identifica  y  explica  los  principales  tipos  de  reacciones  orgánicas:  sustitución,

adición, eliminación, condensación y redox, prediciendo los productos, si es necesario.

6.1. Relaciona los principales grupos funcionales y estructuras con compuestos sencillos

de interés biológico.  

8.1. A partir de un monómero diseña el polímero correspondiente explicando el proceso

que ha tenido lugar.  

12.1.  Reconoce  las  distintas  utilidades  que  los  compuestos  orgánicos  tienen  en

diferentes  sectores  como  la  alimentación,  agricultura,  biomedicina,  ingeniería  de

materiales, energía frente a las posibles desventajas que conlleva su desarrollo.

4.2. (Bloque 1) Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente

información de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando

el lenguaje oral y escrito con propiedad.  
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BI:  Tendo en conta que os alumnos que cursan BI tamén cursan o bacharelato LOE e 

como queira que a materia a impartir no BI está perfectamente pautada nas súas guías 

didácticas e os seus exames son propios e os alumnos e os profesores disponen dos 

correspondentes modelos. As  programación do IBO están a disposición das autoridades

do BI no departamento do IES do Castro encargado de BI. E nesta programación están 

estas programación a partir da páxina 286.   
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Anexo á programación didáctica debido ó civit 19                                                             

Plan de reforzo e recuperación                                                                                            

No punto nº 4 de cada un dos curso  introduciremos un plan de reforzo que debe 

contemplar a incorporación das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior tendo en conta a análise das aprendizaxes non impartidas o curso anterior xunto

cos resultados das avaliacións inicial do presente curso .                                                   

2º da  ESO                                                                                                                            

Non temos alumnos repetidores polo que tendo só alumnos novos  non procede facer 

ningún plan de reforzo.                                                                                                        

3º da ESO                                                                                                                             

Neste curso temos 4 alumnos coa materia pendente de 2º da ESO, os profesores de 3º en

colaboración cos de 2º terán en conta os puntos de partida  destes alumnos debido a que 

terán que superar a materia de 3º e a correspondente de 2º.                                                

O problema queda suavizado debido a que os bloques didácticos dos dous cursos son 

idénticos e polo tanto, e para todo o alumnado de 3º, empezaremos cos bloques 

didácticos de 2º e dende o bloque de 2º chegaremos os obxectivos do bloque de 3º, 

procurando que non se perdan alumnos neste proceso. Os profesores que impartan a 

materia neste nivel disponen de todo o tempo que precisen para acadar estes obxectivos 

utilizando metodoloxías activas que fomenten a colaboración e a participación do 

alumnado. A temporalización durará todo o curso académico xa que os obxectivos para 

este curso están perfectamante integrados nos estándares e competencias que se 

traballaron en 2º da ESO. A metodoloxía será activa, utilizando vídeos, libros de texto 

etc fomentándose o traballo creativoe colaborativo do alumnado  mediante a 

presentación de proxectos individuais en clase (orais e escritos) e porxectos 

colaborativos utilizando as plataformas en liña. Nun principio para os catro alumnos coa

materia pendente non parece necesario un axuste curricular individualizado.                    

4º da ESO                                                                                                                                 

Neste curso non temos alumnos coa materia de 2 ou de 3º pendente, nin alumnos 

repetidores de 4º da ESO, os alumnos debido a situación excepcional do curso pasado 

só recibiron os bloques didácticos correspondentes á parte de Química e case nada da 

parte de Física. O obxectivo este ano é partindo da parte de Física de 3º da ESO que 

haberá que explicar, chegar ós contidos de 4º da ESO, este proceso levará un mínimo de

medio curso académico, e na parte final do curso impartiremos Química enlazando coa 

meteria de 3º impartida ata a pandemia do curso pasado. A temporalización duranrá 

medio curso.                                                                                                                         
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A metodoloxía será activa e creativa, utilizando o laboratorio só para facer medidas, 

máximo de 10 alumnos, prácticas sinxelas que deben terminar na súa casa, fomentarase 

o traballo creativo e a utilización de palataformas en liña                                                   

1º de Bacharelato                                                                                                                    

Neste curso os alumnos os alumnos recibirán ata o mes de marzo a parte correspondente

a Química, a explicación partirá da materia impartida en 4º da ESO e procuraremos 

acadar os obxectivos de 1º de bacharelato. No mes de marzo-abril empezaremos coa 

parte de Física e aquí haberá que ter en conta que non recibiron ensinanzas da materia 

de Física en 4º da ESO e que polo tanto será moi complicado acadar os estándares de 1º 

de bacharelato. A temporización será de medio curso para acadar os obxectivos da 

química . A metodoloxía será activa, fomentándose o traballlo creativo e colaborativo 

utilizando plataformas en liña.                                                                                             

Física de 2º                                                                                                                               

Neste curso o problema agrávase posto que o curso pasado non se impartíu nada de 

Física en 1º de bacharelato e polo tanto queda todo por facer. O departamento adicará o 

tempo necesario, calculamos un mínimo de 15 clases, a explicar a materia de 1º que 

resulte imprescindible para seguir a Física 2 e paralelamente a este proceso 

avanzaremos, o que se poida , na materia de 2º.                                                                  

Axuda algo que non temos ningún alumno coa materia pendente de 1º e esperemos que 

os alumnos novos no Instituto estean como mínimo como os nosos.                                 

Química de 2º                                                                                                                          

Neste curso non hai ningún problema posto que no curso pasado, na F e Q de 1º, 

impartiuse toda a parte de Química  agás a formulación ongánica. Esta formulación 

orgánica explicarase no blque 4 de química 2 como é o habitual.                                      

Plan de reforzo individual                                                                                                    

Despois do analizar os resultados da avaliación inicial e os informes individualizados do

curso anterior, salvo nos catro alumnos de 3º da ESO coa pendente de 2º da  ESO que si 

precisan que os profesores de 3º da ESO establezcan reforzos mediante axustes 

curriculares, o resto dos alumnos non precisan un plan individual de reforzo debido a 

que neste curso a ratio é baixa e podemos atender mellor ós alumnos.                               

Primeira semana de curso                                                                                                    

Mediante a análise dos informes de avaliación do curso anterios e tendo en conta as 

aprendizaxes non adquiridas en relación coas competencias e a situación persoal do 

alumno  debemos detectar as carencias e necesidades dos alumnos  que é imprescindible

para a elaboración dun plan de reforzo e atención á diversidade.                                       
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Medidas de atención á diversidade.                                                                                       

Prestarase especial atención ós alumnos con necesidades específicas de apoio educativo 

e ós alumnos que tivesen dificulatde derivadas da fenda dixital, sen prexuízo doutras 

medidas de atención.                                                                                                           

Orientación para a atención á diversidade.                                                                              

Na  atención  a este alumnado NEAE o profesorado coidará que todo o alumnado teña 

acceso o proceso de ensinanza e aprendizaxe en calquera teña dos escenarios presentes e

asegurándose a participación e implicación, destes alumnos, no desenvolvemento das 

accións educativas.                                                                                                              

Atenderase ós diferentes modos que ten este alumnado de percibir e expresar a 

información para garantir a compresnsión e a comunicación da mesma así como o 

axuste de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación para axustalas 

ás súas necesidades.                                                                                                             

Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación dos aspectos curriculares 

afectados pola suspensión das actividades lectivas presenciais no curso pasado, 

incluíndo neles as medidas de atención a diversidade en xeral e en particular as referidas

ó noso alumnado.                                                                                                                 

Medidas metodolóxicas e organizativas.                                                                             

Medidas que deben favorecer o pleno desenvolvemento de todo o alumnado, entre estas 

medidas estarán as propostas de tarefas globalizadas que requiran a posta en práctica de 

todas as competencias do alumnado , a parendizaxe cooperativa, o uso das TIC como 

recurso didáctico , actividades que favorezan o auto-aprendizaxe, o prensamanto crítico 

e creativo a investigación mediante proxectos de traballo e traballos de laboratorio.        

Aula Virtual do centro                                                                                                           

Cada profesor matriculará a todos os seus alumnos na aula virtual e determinará as 

tarefas a realizar polo alumnado garantindo a adquisición das aprendizaxes básicas e á 

avaliación continua.                                                                                                             

O profesorado na aula virtual do instituto colocará tarefas para os alumnos con dúas 

semanas de anticipación e coa posibilidade de que os alumnos realicen consultas sobre a

materia no foro de dúbidas ou se o prefiren con consultas á páxina web do profesor. A 

utilización da aula virtual é independente de que estemos con ensino presencial, 

semipresencial ou que estemos todos confinados, o curso segue. Esta posibilidade é 

imprescindible para todos os alumnos que polo motivo que dexa falten a clase algún día 

ou días.                                                                                                                                 

Revisión e adaptación dos obxectivos e as competencias.                                                      
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Están sinalados no punto correspondente e só parece necesario cos alumnos coa materia 

pendente. Para os outros alumnos que superaron a materia no convocatoria ordinaria 

non parece necesaria a adaptación dos obxectivos e as competencias. Esto non indica 

que os contidos a impartir sexan os dun curso normal, esto non é posible, debemos 

dende o curso do nivel inferior chegar o curso do nivel superior e esto vai a obrigar a 

renunciar a determinados contidos non esenciais e que non impidan o avance na 

materia. Traballaremos cos aprendizaxes imprescindibles para a adquisición das 

competencias claves. Deseñaremos tarefas globais indicando os materias necesarios e os

recursos didácticos a utilizar así como as estratexias e procedementos para a realización 

das mesmas así como o procedemento de avaliación. No caso de ensino semipresencial 

ou con confinamanto todo esto se realizará dende a aula virtual do IES do centro é dicir 

seguiremos o plan de continxencia de centro e se utilizarán os recursos e materias antes 

indicados.                                                                                                                             

Plataforma Jitsi e vídeo conferencias utilizando Streaming Para preparar a posibilidade 

de que as clases pasen a non presenciais, o departamento ten preparada a infraestructura 

dixital tanto nas aulas como nos domicilios dos profesores.                                               

Horario espello. A 4 de novembro o departamento elaboró os novos horarios onde xa se 

contemplan as horas de vídeo conferencia de cada grupo e as horas onde o alumno ten 

que realizar as súas tarefas fixadas polo profesor fundamentalmente usando a aula 

virtual e o foro de dúbidas, amén dunha páxina web adicada o consulta dos alumnos de 

cada perfesor.
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QUÍMICA BACHARELATO INTERNACIONAL NM                                                

Os alumnos que cursan a materia de química no IB NM  terán acceso aos contidos do 

bacharelato LOMCE e poderán acceder de forma independiente ás probas para obter 

ambas titulacións. Para abordar a materia seguirase a guía de química do BI coa 

distribución reflectida no cadro seguinte.                                                                            

Temas IB                              Bloques LOMCE 1º BACH     Bloques LOMCE 2º BACH  

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11              1,2,3,4                                        2,3     1º Curso IBO Q NM  

10, opción C                        5                                                 4        2º Curso IBO Q NM   

Preparación das probas IB

Os alumnos de segundo curso de IB deben realizar un traballo de investigación para a 
avaliación interna cunha adicación de 10 horas. Para iso facilitaráselles a información 
dada na guía de química do IB.  
                                                                                                                                             
Nas avaliacións teranse en conta a superación dos estándares de aprendizaxe LOMCE, 
as aplicacións e habilidades que se indican na guía IB, así como os documentos 
elaborados cos resultados e conclusións das experiencias de laboratorio e os traballos 
propostos. Ademais, os alumnos de segundo curso serán avaliados tamén de toda a 
materia abordada en primeiro curso.                                                                                   

Para obter a cualificación dos alumnos en cada avaliación, as probas escritas e o traballo
diario constituirán un 80 % da nota, os traballos propostos e os documentos entregados 
cos resultados experimentais dos traballos de laboratorio contribuíran cun 20 %. 

Bibliografía empregada:

Química 2º bachillerato. Proyecto saber hacer. Editorial Santillana . ISBN : 978-84-680-
2677-0

Física y Química 1º bachillerato. Mario Ballestero y Jorge Barrio. Editorial Oxford 
2014. ISBN : 978-84-673-9384-2

Chemistry. Study and Revisión Guide. For the IB Diplome. Chistopher Talbot, Richard 
Harwood. Editorial Hodder Education. ISBN : 978-1-4718-9971-3

Chemistry. IB Diplome programme. Geoffrey Neuss. ISBN : 978-0-19-915146-2

E outros libros e páxinas web.
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FISICA BACHARELATO INTERNACIONAL  NM                                                         

Os alumnos que cursan a materia de física NM terán acceso aos contidosa do 

bacharelato LOMCE e poderán acceder de forma independente ás probas para a 

obtención de ambas titulacións (LOMCE e IB ).                                                                

Para abordar a materia seguirtán a quía de física do BI coa distribución reflectida no 

cadro seguinte:                                                                                                                     

Temas IB                    1º Bacharelato LOMCE          2º Bacharelato LOMCE                   

1,2,3,4,5,6,7 e 8          9,10,11,12,13,14,15 e 16                                                   1º IB  

9,10,11 e 12                                                                 1,2,3,4 e 5                         2º IB       

e preparación das probas                                                                                                      

Os alumnos de segundo curso do Ib deben realizar un traballo de investigación para a 

avaliación interna cunha adicación de 10 h, para a realización deste traballo 

facilitaráselles información dada na guía do BI de física.                                                   

Nas avaliacións teranse en conta a superación dos estándares de aprendizaxe LOMCE, 

as aplicacións e habilidades que se indican na guía do BI, así como os documentos 

elaborados cos resultados e conclusións das experiencias de laboratorio e os traballos 

propostos.  Ademais, os alumnos de segundo curso serán avaliados tamén de toda a 

materia abordada en primeiro curso.                                                                                   

Para obter a cualificación dos alumnos en cada avaliación, as probas escritas e o traballo

diario constituirán un 80 % da nota , os traballos propostos e documentados entregados 

cos resultados das experiencias de lanboratorio contribuirán cun 20 % . Os libros de 

texto empregados serán os de Física do bacharelato LOMCE e os do BI tanto os libros 

de texto para o programa Diploma de Física NM como a guís de Física do IB tamén 

recurrirán á páxina web do IB, www.ibdocuments.com onde dispón nunha completa 

colección de probas IB.                                           

PROGRAMACIÓN 

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 284

http://www.ibdocuments.com/


BACHILLERATO INTERNACIONAL 

FÍSICA

IES DO CASTRO
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1.- OBJETIVOS GENERALES DE LAS MATERIAS DEL GRUPO 4

2.- OBJETIVOS DE EVALUACIÓN

3.- PROGRAMA DE ESTUDIOS NIVEL MEDIO (NM)

4.- LIBROS DE TEXTO Y BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

5.- CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS

6.- METODOLOXÍA 

7- TEMPORALIZACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

8.- PROBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE. 

9.- EVALUACIÓN INTERNA (INVESTIGACIÓN) 2º BACHILLERATO

10.- EVALUACIÓN EXTERNA 2º DE BACHILLERATO 

0.- INTRODUCCIÓN

La referencia para hacer esta Programación es la Guía de Física (primera evaluación: 2016) del Progra-

ma de Diploma publicada por la Organización del Bachillerato Internacional en 2014 y también el DOG 

29-6-2015, donde se establece el curriculum de la ESO y el Bachillerato en Galicia. Asimismo las directri-

ces dadas por el Grupo de Traballo de Física para ABAU.
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1.- OBJETIVOS GENERALES DE LAS MATERIAS DEL GRUPO 4
Deben permitir al alumnado.
1.- Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un contexto global mediante oportunidades que 
estimulen y desafíen intelectualmente.
2.- Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la tecnología.
3.- Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la tecnología.
4.- Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información científica.
5.- Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la necesidad de colaborar y comunicarse de
manera eficaz en las actividades científicas.
6.- Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científica, incluido el uso de tecnologías 
actuales.
7.- Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para aplicarlas al estudio de la ciencia.
8.- Tomar conciencia crítica, como ciudadanos del mundo, de las implicaciones éticas del uso de la cien-
cia y la tecnología.
9.- Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y la tecnología.
10.- Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas científicas y su influencia 
sobre otras áreas de conocimiento.

2.- OBJETIVOS DE EVALUACIÓN
Son los siguientes:
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:
a. Hechos, conceptos y terminología
b. Metodologías y técnicas
c. Como comunicar la información científica
2. Aplicar:
a. Hechos, conceptos y terminología.
b. Metodologías y técnicas
c. Métodos de comunicar la información científica.

3. Formular, analizar, evaluar
a. Hipótesis, problemas de investigación y predicciones.
b. Metodologías y técnicas
c. Datos primarios y secundarios
d. Explicaciones científicas.
4. Demostrar las aptitudes de investigación, experimentación y personales necesarias para llevar a cabo 
investigaciones perspicaces y éticas.

3.- PROGRAMA DE ESTUDIOS NIVEL MEDIO (NM)

Componentes del programa

Temas troncales

1. Mediciones e incertidumbres

2. Mecánica

3. Física térmica

4. Ondas

5. Electricidad y magnetismo

6. Movimiento circular y gravitación
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7. Física atómica, nuclear y de partículas

8.- Producción de energía.

OPCIÓN D Astrofísica

Plan de trabajos prácticos 

Trabajos prácticos

Investigación individual (evaluación interna)

Proyecto del grupo 4

Dado que en los dos cursos de Bachillerato Internacional también se imparten los contenidos de Física de
Bachillerato LOMCE, disponiendo de unas 150 (135+15) sesiones lectivas en 1º y 120 (110+10) en 2º, se 
ha hecho la distribución y asignación horaria por cursos siguiente: 

1  ER   CURSO  

1ª Evaluación 

1.- Mediciones e incertidumbres. 

2.- Física Térmica. 
3.- Produccio	 n de Energí	a

Nº s. lectivas teoría Nº s. lectivas prácticas
y exposición trabajos.

10

12

12

0

2

5 + 2 (exámenes)

2ª Evaluación 

4.- Mecánica. 

5.- Movimiento circular y Gravitación. 30

10

4 + 2 (exámenes)

3ª Evaluación 

6.- Ondas: movimiento armónico simple. 

7.- Electricidad y magnetismo: circuitos de CC.

Proyecto grupo 4 

8

18

10

3

2 + 3 (exámenes)

2º CURSO

1ª Evaluación Nº ss. lectivas teoría Nº ss. lectivas prácticas y 
exposición trabajos.
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1.- Mecánica: pruebas BI. Producto 
vectorial 

2.- Gravitación.

3.- Electricidad y magnetismo. 

6

12

20

1

4 + 2 (exámenes)

2ª Evaluación

4.- Ondas 

5.- Óptica 18

10

4

4 + 2 (exámenes)

3ª Evaluación
6.- Fí	sica ato	 mica, nuclear y de 

partí	culas.

OPCIÓN D. Astrofísica

12

8

2 + 3 (exámenes)

4.- LIBROS DE TEXTO Y BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

Física y Química. 1º bachillerato. Mario Ballestero y Jorge Barrio. Editorial Oxford. 
isbn 978-84-673-9384-2
Física. 2º bachillerato. Jorge Barrio. Editorial Oxford. 
Ib study guides. Physics for the ib diploma.
Standard and Higher Level. Tim Kirk. Editorial Oxford 2014
Ib diploma. Física. John Allum- Christopher Talbot. Editorial Vicens Vives
https://phet.colorado.edu/es/simulations

https://www.fisicalab.com/
Otros libros en papel o formato digital, páginas web, etc. 

5.- CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS
1  ER   CURSO  
1.- Mediciones e incertidumbres 
1.1. LAS MEDICIONES EN LA FÍSICA
Comprensión 
Unidades del SI fundamentales y derivadas
Notación científicas y multiplicadores métricos
Cifras significativas 
Órdenes de magnitud
Estimación 
Aplicaciones y habilidades
Utilizar las unidades del SI en el formato correcto para las mediciones requeridas, dar respuestas finales 
en los cálculos y presentar datos en crudo y procesados.
Utilizar la notación científica y los multiplicadores métricos.

Programacio	 n de Fí	sica e Quí	mica do I.E.S do Castro de Vigo (Pontevedra) Pa	gina 288

https://www.fisicalab.com/


Citar y comparar cocientes, valores y aproximaciones hasta el orden de magnitud más próximo.
Estimar cantidades con el número apropiado de cs.

1.2. INCERTIDUMBRES Y ERRORES
Comprensión
Errores aleatorios y sistemáticos
Incertidumbre absoluta, relativa y en porcentaje.
Barras de error
Incertidumbre del gradiente y de los puntos de intersección 
Aplicaciones y habilidades
Explicar como se pueden identificar y reducir los errores aleatorios y sistemáticos.
Recoger datos que incluyan incertidumbres absolutas y/o relativas y formularlas con un intervalor de in-
certidumbre
Propagar las incertidumbres a través de los cálculos con sumas, restas multiplicaciones, divisiones y po-
tencias 
Determinar la incertidumbres en gradientes y puntos de intersección 

2.- Física térmica 
2.1 CONCEPTOS TÉRMICOS
Comprensión
Teoría molecular de sólidos, líquidos y gases
Temperatura y temperatura absoluta
Energía interna (energía cinética aleatoria-Ec- + energía intermolecular total-Ep-)
Calor específico
Cambios de fase
Calor latente específico
Aplicaciones y habilidades
Describir la variación de temperatura en función de la energía interna
Utilizar las escalas de Kelvin y Celsius y hacer conversiones entre ambas
Aplicar las técnicas calorimétricas del calor específico o del calor latente específico de forma experimental
Describir los cambios de fase en función del comportamiento molecular
Dibujar aproximadamente e interpretar los gráficos de cambios de fase
Calcular variaciones de energía que involucran el calor específico y el calor latente especifico de fusión y 
vaporización.

2.2 MODELIZACIÓN DE UN GAS
Comprensión
La presión
La ecuación de estado de un gas ideal
El modelo cinético de un gas ideal
El mol, la masa molar y la constante de Avogadro
Las diferencias entre gases reales e ideales (un gas real se aproxima a ideal a baja presión, temperatura 
moderada y baja densidad)
Aplicaciones y habilidades
Resolver problemas mediante la ecuación de estado de un gas ideal y las leyes de los gases.
Dibujar aproximadamene e interpretar los cambios de estado de un gas ideal sobre diagramas de presión-
volumen, presión- temperatura y volumen-temperatura.
Investigar al menos una ley de los gases experimentalmente.

3.- Producción de energía
3.1 FUENTES DE ENERGÍA
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Comprensión
La energía específica y la densidad de energía de las fuentes de combustible
Los diagramas de Sankey
Las fuentes de energía primaria
La electricidad como fuente de energía secundaria y versatil
Las fuentes de energía renovables y no renovables
Aplicaciones y habilidades
Resolver problemas de energía específica (en Jkg-1) y densidad de energía (en Jm-3)
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas de Sankey
Describir los rasgos básicos de las centrales de combustible fósiles, las centrales nucleares (incluir barras
de control, moderadores e intercambiadores de calor) y los generadores eólicos (Pmáx =1/2 A rv3), los sis-
temas de bombeo y las células solares.
Resolver problemas de transformaciones de energía en el constexto de estos sistemas de generación.
Discutir las cuestiones de seguridad y los riesgos vinculados a la producción de energía nuclear.
Describir las diferencias entre las células fotovoltaicas y los paneles de calentamiento solar

3.2 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA TÉRMICA
Comprensión
Conducción, convección y radiación térmica
Radiación del cuerpo negro (en 2º)
Albedo y emisividad 
La constante solar 
El efecto invernadero
El equilibrio energético entre el sistema superficie-atmósfera de la Tierra.
Aplicaciones y habilidades
Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos que muestren la variación de la intensidad frente a la lon-
gitud de onda para cuerpos que emiten radiación térmica a diferentes temperaturas.
Resolver problemas relacionados con la ley de Stefan-Boltzmann y la ley del desplazamiento de Wien.
Describir los efectos de la atmósfera sobre la temperatura superficial media.
Resolver problemas relacionados con el albedo, la emisividad, la constante solar y la temperatura media 
de la Tierra. 

4.- Mecánica 
4.1 MOVIMIENTO
Comprensión
Distancia y desplazamiento
Rapidez y velocidad
Aceleración
Gráficos que describen el movimiento
Ecuaciones del movimiento para la aceleración uniforme
Movimiento de proyectiles
Resistencia de fluidos y velocidad terminal
Aplicaciones y habilidades
Determinar los valores instantáneos y medios de la velocidad
Resolver problemas utilizando las ecuaciones del movimiento para la aceleración uniforme
Determinar la aceleración de caída libre experimentalmente (con un péndulo, midiendo directamente el 
tiempo de caída, ...)
Analizar el movimiento de proyectiles, incluídos la resolución de las componentes vertical y horizontal de 
la aceleración, la velocidad y el desplazamiento
Describir cualitativamente el efecto de la resistencia de un fluido sobre los objetos en caída o los proyecti-
les, incluido el alcance de la velocidad terminal. 

4.2 FUERZAS
Comprensión
Los objetos como partículas puntuales
Diagramas de cuerpo libre
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Equilibrio traslacional
Las leyes del movimiento de Newton
El rozamiento de sólidos
Aplicaciones y habilidades
Representar las fuerzas como vectores
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas de cuerpo libre
Describir las consecuencias de la primera ley de Newton para el equilibrio traslacional.
Identificar los pares de fuerzas en el contexto de la tercera ley de Newton
Resolver problemas relacionados con fuerzas y determinar fuerza resultante
Describir el rozamiento entre sólidos (estático y dinámico) mediante coeficientes de rozamiento. 

4.3 TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA
Comprensión
Energía cinética
Energía potencial gravitatoria
Energía potencial elástica
Trabajo efectuado como transferencia de energía
Potencia como ritmo de variación (o velocidad) de transferencia de energía
Principio de conservación de la energía
Rendimiento
Aplicaciones y habilidades
Discutir la conservación de la energía total dentro de las transformaciones de energía
Dibujar aproximadamente e interpretar los gráficos de fuerza- distancia
Determinar el trabajo efectuado, incluidos los casos en los que actúa una fuerza de resistencia.
Resolver problemas de potencia
Describir cuantitativamente el rendimiento en las transferencias de energía.

4.4. CANTIDAD DE MOVIMIENTO E IMPULSO
Comprensión
La segunda ley de Newton expresada en función del ritmo de variación de la cantidad de movimiento 
Gráficos impulso y fuerza-tiempo.
Conservación de la cantidad de movimiento
Colisiones elásticas, inelásticas y explosiones
Aplicaciones y habilidades
Aplicar la conservación de la cantidad de movimiento en sistemas aislados simples, como por ejemplo co-
lisiones, explosiones o chorros de agua.
Utilizar la segunda ley de Newton cuantitativa y cualitativamente en casos en que la masa no es constan-
te.
Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos fuerza-tiempo
Determinar el impulso en diversos contextos, incluidos entre otros, la seguridad del automóvil y los depor-
tes.
Comparar cualitativa y cuantitativamente situaciones que involucran colisiones elásticas, inelásticas y ex-
plosiones. 

5.- Movimiento circular y gravitación 
5.1 MOVIMIENTO CIRCULAR
Comprensión
Período, frecuencia, desplazamiento angular y velocidad angular
Fuerza centrípeta
Aceleración centrípeta
Aplicaciones y habilidades
Identificar las fuerzas que dan lugar a fuerzas centrípetas tales como la tensión, rozamiento, gravitaciónal,
eléctrica o magnética.
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Resolver problemas relacionados con la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta, el período, la fre-
cuencia, el desplazamiento angular, la velocidad angular y la velocidad lineal.
Describir cualitativa y cuantitativamente ejemplos de movimiento circular, incluyendo casos de movimiento
circular horizontal y vertical

5.2 LEY DE LA GRAVITACIÓN DE NEWTON
Comprensión
Ley de la Gravitación de Newton
Intensidad del campo gravitatorio
Aplicaciones y habilidades
Describir la relación entre fuerza de gravedad y fuerza centrípeta
Aplicar la ley de la Gravitación Universal al movimiento de un objeto en órbita circular alrededor de una 
masa puntual.
Resolver problemas relacionados con la fuerza de la gravedad, la intensidad del campo gravitatorio, la ve-
locidad orbital y el período órbital
Determina la intensidad del campo gravitatorio debido a dos cuerpos.

6.- Ondas 
6.1 OSCILACIONES
Comprensión
Oscilaciones armónicas simples
Período temporal, frecuencia, amplitud, desplazamiento y diferencia de fase.
Condiciones para el movimiento armónico simple 
Aplicación y habilidades
Describir cualitativamente las variaciones de energía que tienen lugar durante el ciclo de una oscilación.
Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos de ejemplos de MAS
7.- Electricidad y magnetismo
7.1 CAMPO ELÉCTRICO
Comprensión
Carga
Campo
Ley de Coulomb
Corriente eléctrica
Corriente contínua
Diferencia de potencial
Aplicaciones y habilidades
Identificar dos tipos de carga y la dirección de las fuerzas entre ambas
Resolver problemas relacionados con los campos eléctricos y la ley de Coulomb
Calcular el trabajo efectuado en un campo eléctrico tanto en julios como en eV
Identificar el signo y la naturaleza de los portadores de carga en un metal
Identificar la velocidad de desplazamiento de los portadores de carga
Resolver problemas mediante la ecuación de la velocidad de desplazamiento.
Resolver problemas sobre corriente, diferencia de potencial y carga. 
7.2. EFECTO CALÓRICO DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS
Comprensión
Diagramas de circuitos
Leyes de circuito de Kirchoff (máximo dos mallas o lazos)
El efecto del calentamiento de la corriente y sus consecuencias
La resistencia expresada como R=V/I
La ley de Ohm
La resistividad
Disipación de potencia
Aplicaciones y habilidades
Dibujar e interpretar diagramas de circuito
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Identificar conductores óhmicos y no óhmicos por exploración del gráfico característico de V/I
Resolver problemas sobre diferencia de potencial, corriente, carga, leyes de circuito de Kirchoff, potencia, 
resistencia y resistividad. 
Investigar combinaciones de resistencias conectadas en paralelo y en serie
Describir amperímetros y voltímetros ideales y no ideales (R cte ≠0)
Describir usos prácticos de los circuitos divisores de potencial, incluidas las ventajas de un divisor de po-
tencial respecto a una resistencia en serie para controlar un circuito simple.

7.3. CELDAS ELÉCTRICAS
Comprensión 
Celdas
Resistencia interna r
Celdas secundarias 
Diferencia de potencial terminal 
Fuerza electromotriz e 
Aplicaciones y habilidades
Investigar las celdas eléctricas prácticas tanto primarias como secundarias.
Describir las características de descarga de una celda simple 
Identificar el sentido del flujo de corriente necesario para recargar una celda. 
Determinar la resistencia interna experimentalmente 
Resolver problemas sobre fem, resistencia interna y otras cantidades eléctricas.

Proyecto grupo 4
Trabajo interdisciplinar (física, química, biología) realizado por el alumnado en grupos y que debe ser pre-
sentado publicamente en el mes de junio. Cada alumno debe realizar un pequeño informe que será envi-
ado en 2º curso.

2º CURSO
1.- Mecánica: pruebas BI. Producto vectorial 

2.- Gravitación. Currriculum LOMCE. Ver orientaciones “grupo traballo Física”. 

3.- Electricidad y magnetismo. 

3.3. EFECTOS MAGNÉTICOS DE LAS CORRIENTES ELÉCTRICAS
Comprensión
Campo magnético
Fuerza magnética
Aplicaciones y habilidades
Determinar la dirección de la fuerza sobre una carga que se desplaza en un campo magnético
Determinar el sentido de la fuerza sobre un conductor que transporta corriente situado en un campo mag-
nético.
Dibujar aproximadamente e interpretar los patrones de líneas del campo magnético
Determinar la dirección del campo magnético a partir de la dirección de la corriente
Resolver problemas relacionados con fuerzas magnéticas, campos, corriente y cargas
Además hay que impartir el Curriculum LOMCE. Ver orientaciones grupo de traballo Física 

4.- Ondas 
4.2 ONDAS PROGRESIVAS
Comprensión
Ondas progresivas (viajeras)
Longitud de onda, frecuencia, período y velocidad de onda
Ondas transversales y longitudinales
Naturaleza de las ondas electromagnéticas 
Naturaleza de las ondas de sonido
Aplicaciones y habilidades
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Explicar el movimiento de las partículas de un medio cuando lo atraviesa una onda en los casos transver-
sales y longitudinales
Dibujar aproximadameante e interpretar gráficos de desplazamiento-distancia y gráficos de desplazamien-
to tiempo para ondas transversales y longitudinales
Resolver problemas relacionados con velocidad de onda, frecuencia y longitud de onda.
Investigar la velocidad del sonido experimentalmente.
4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS
Comprensión
Frentes de ondas y rayos
Amplitud e intensidad
Superposición
Polarización
Aplicaciones y habilidades
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas de frentes de onda y rayos
Resolver problemas de amplitud, intensidad y ley de la inversa del cuadrado
Dibujar aproximadamente e interpretar la superposición de pulsos y ondas
Describir los métodos de polarización (sólo filtros y reflexión desde una superficie plana no metálica)
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas donde se ilustren haces polarizados, reflejados y trans-
mitidos.
Resolver problemas relacionados con la ley de Malus.
4.4 COMPORTAMIENTO DE LAS ONDAS
Comprensión
Reflexión y refracción
La ley de Snell, el ángulo crítico y la reflexión total interna
La difracción a través de una rendija única y en torno a los objetos
Patrones de interferencia
Interferencia de doble rendija
Diferencia de caminos
Aplicaciones y habilidades
Dibujar aproximadamente e interpretar las ondas incidente reflejada 
Resolver problemas relacionados con la reflexión en una interfase plana.
Resolver problemas relacionados con la ley de Snell, angulo crítico y reflexión total interna.
Determinar experimentalmente el índice de refracción.
Describir cualitativamente el patrón de difracción formado cuando las ondas planas inciden perpendicula-
mente sobre una rendija única.
Describir cuantitativamente los patrones de intensidad de la interferencia de la doble rendija. 
4.5 ONDAS ESTACIONARIAS
Comprensión
Naturaleza de las ondas estacionarias
Condiciones de contorno (para cuerdas: dos extremos fijos, un extremo fijo y otro libre, para tubos: dos 
extremos abiertos, un extremo cerrado y otr abierto)
Nodos y antinodos 
Aplicaciones y habilidades
Describir la naturaleza y formación de las ondas estacionarias en función de la superposición
Distinguir entre ondas estacionarias y progresivas (viajeras)
Observar, dibujar aproximadamente e interpretar patrones de ondas estacionarias en cuerdas y tuberías.
Resolver problemas relacionados con la frecuencia de un armónico, la longitud de la onda estacionaria y 
la velocidad de la onda. 
Además hay que impartir el curriculum LOMCE. Ver orientaciones grupo de traballo Física

5.- Óptica. Curriculum LOMCE. Ver orientaciones grupo de traballo Física
6.- Física atómica, nuclear y de partículas
6.1 ENERGÍA DISCRETA Y RADIACTIVIDAD
Comprensión
La energía discreta y los niveles de energía discreta
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Las transiciones entre niveles de energía
La desintegración radiactiva
Las fuerzas fundamentales y sus propiedades
Las partículas a, las partículas b y la semivida
Las características de absorción de las partículas de desintegración
Isótopos
Radiación de fondo
Aplicaciones y habilidades
Describir los espectros de absorción y emisión de gases comunes 
Resolver problemas relacionados con espectros atómicos, incluido el cálculo de la longitud de onda de los
fotones emitidos durante las transiciones atómicas.
Completar ecuaciones de desintegración a y b
Determinar la semivida de un núclido a partir de una curva de semidesintegración gráfica 
Investigar la semivida experimentalmente o mediante una simulación.
7.2 REACCIONES NUCLEARES
Comprensión
La unidad de masa atómica unificada (u)
El defecto de masa y la energía de enlace nuclear
La fusión y fisión nucleares
Aplicaciones y habilidades
Resolver problemas relacionados con el defecto de masa y la energía de enlace
Resolver problemas relacionados con energía liberada en la desintegración radiactiva, la fisión nuclear y 
la fusión nuclear.
Dibujar aproximadamente e interpretar la forma general de la curva de la energía media de enlace por nu-
cleón frente al número de nucleones.
7.3 LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA
Comprensión
Quarks, leptones y sus antipartículas
Hadrones, bariones y mesones
Las leyes de conservación de la carga, el número bariónico, el número leptónico y la extrañeza.
La naturaleza y el alcance de la fuerza nuclear fuerte, débil y electromagnética.
Partículas de intercambio (mediadoras)
Diagramas de Feynman 
Confinamiento 
El bosón de Higgs
Aplicaciones y habilidades
Describir el experimento de Rutherford-Geiger y Marsden que condujo al descubrimiento de núcleo
Aplicar las leyes de conservación en reacciones de partículas 
Describir protones y neutrones en función de los quarks 
Compara las intensidades de interacción de las fuerzas fundamentales incluida la gravedad.
Describir la actuación de la fuerzas fundamentales a partir de las partículas de intercambio.
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas sencillos de Feynman
Describir por qué no se observan los quarks libres (se requiere descripción cualitativa del modelo están-
dar)
También hay que impartir curriculum LOMCE. Ver orientaciones grupo de traballo Física

OPCIÓN D. Astrofísica
D1. MAGNITUDES ESTELARES
Comprensión
Objetos del universo
La naturaleza de las estrellas 
Distancias astronómicas
El paralaje estelar y sus limitaciones
La luminosidad y el brillo aparente
Aplicaciones y habilidades
Identificar objetos del universo. 
Describir cualitativamente el equilibrio entre presión y gravitación en las estrellas.
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Utilizar la unidad astronómica (UA), el año-luz (al) y el parsec (pc).
Describir el método para determinar la distancia a las estrellas mediante el paralaje estelar.
Resolver problemas relacionados con la luminosidad, el brillo aparente y la distancia.
Explicar cómo puede obtenerse la temperatura superficial a partir del espectro de una estrella.

Explicar cómo puede determinarse la composición química de una estrella a partir del espectro de la es-
trella.

Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas HR 

Identificar las regiones principales del diagrama HR y describir las propiedades principales de las estrellas
en estas regiones.

Aplicar la relación masa-luminosidad.

Describir la razón de la variación de las variables cefeidas

Determinar la distancia por medio de datos de las variables cefeidas.

Dibujar aproximadamente e interpretar trayectorias evolutivas de las estrellas sobre un diagrama HR

Describir la evolución de las estrellas fuera de la secuencia principal.

Describir el papel de la masa en la evolución estelar
Describir el espacio y el tiempo como resultado del Big Bang
Describir las características de la radiación CMB (cosmic microwave background)

Explicar cómo la radiación CMB constituye evidencia de un Big Bang caliente.

Resolver problemas relacionados con z, R y la ley de Hubble.

Estimar la edad del universo asumiendo un ritmo de expansión constante. 

6.- METODOLOXÍA 
Los recursos empleados serán variados:
Recursos Tic para la realización y/o envío de los trabajos pedidos a lo largo del curso. 
Recursos audiovisuales (vídeos, páginas web, presentacions, ... ) para facilitar la comprensión de los dis-
tintos temas tratados.
Prácticas de laboratorio en equipo clásicas y utilizando sensores PASCO
Realización de cuestiones y ejercicios de aplicación de los conocimientos adquiridos.
Realización de trabajos en equipo para favorecer el conocimiento, la cooperación y el respecto entre sus 
miembros.
Carpeta FIS 1º BI 2017-18 en Google Drive compartido con todo el alumnado de 1º donde aparecen ma-
teriales ordenados por temas.
Carpeta FIS 2º BI 2017-18 en Google Drive compartido con todo el alumnado de 2º donde aparecen ma-
teriales ordenados por temas.

7- TEMPORALIZACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1º CURSO

1ª Evaluación 

1.- Mediciones e incertidumbres. 
2.- Física Térmica.
3.- Producción de Energía
PRESENTACIÓN TRABAJOS EN GRUPOS (TIPO GRUPO 4)

CALIFICACIÓN
La calíficación mínima para aprobar la evaluación será de 5 puntos
Pruebas escritas y trabajo diario ................................................... 70% (60% -10%) 
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Informes y realización de las Prácticas ........................................ 20%
Realización y exposición oral trabajo “Producción de energía” .... 10% 
Se harán 2 pruebas escritas de igual peso en la calificación. Será necesaria una calificación igual o su-
perior a 4,5 en cada una de las pruebas escritas para poder aprobar la evaluación, además es necesario 
haber entregado informes de todas las prácticas y la realización del trabajo de “producción de ener-
gía”.
Cada día sin hacer tareas -, cada día con todas las tareas hechas +, con todas las tareas hechas B ++. Si
al final de la evaluación el resultado es 0, no influye en la calificación. Si sólo hay + suma 1 punto. Si sólo 
hay – resta 1 punto.
Desde el momento de la realización de la práctica hasta la entrega del informe deben transcurrir 1 se-
mana como máximo. Cada día de retraso penaliza con un punto en la calificación. Prácticas no presenta-
das supondrán 0 puntos. 
Se podrán hacer breves controles sorpresa. La calificación se tendrá en cuenta en el apartado de trabajo 
diario. 

2ª Evaluación 

4.- Mecánica. 
5.- Movimiento circular y Gravitación.

CALIFICACIÓN
La calíficación mínima para aprobar la evaluación será de 5 puntos
Pruebas escritas y trabajo diario ................................................... 80% (70% -10%) 
Informes y realización de las Prácticas ........................................ 20%
Se harán 3 pruebas escritas: 1ª ..... 20% de la calificación 
2ª ..... 30% de la calificación (incluye contenidos de la anterior)
3ª .... 50% de la calificación (incluye contenidos anteriores)

Será necesaria una calificación igual o superior 4,5 al hacer la media ponderada para aprobar la evalua-
ción, además es necesario haber entregado informes de todas las prácticas.

Cada día sin hacer tareas -, cada día con todas las tareas hechas +, con todas las tareas hechas B ++. Si
al final de la evaluación el resultado es 0, no influye en la calificación. Si sólo hay + suma 1 punto. Si sólo 
hay – resta 1 punto.

Desde el momento de la realización de la práctica hasta la entrega del informe deben transcurrir 1 se-
mana como máximo. Cada día de retraso penaliza con un punto en la calificación. Prácticas no presenta-
das supondrán 0 puntos. 
Se podrán hacer breves controles sorpresa. La calificación se tendrá en cuenta en el apartado de trabajo 
diario. 

3ª Evaluación 

6.- Ondas 
7.- Electricidad y magnetismo 

CALIFICACIÓN

La calíficación mínima para aprobar la evaluación será de 5 puntos
Pruebas escritas y trabajo diario ................................................... 80% (70% -10%) 
Informes y realización de las Prácticas ........................................ 20%
Se harán 2 pruebas escritas de igual peso en la calificación. Será necesaria una calificación igual o su-
perior a 4,5 en cada una de las pruebas escritas para poder aprobar la evaluación, además es necesario 
haber entregado informes de todas las prácticas.
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Cada día sin hacer tareas -, cada día con todas las tareas hechas +, con todas las tareas hechas B ++. Si
al final de la evaluación el resultado es 0, no influye en la calificación. Si sólo hay + suma 1 punto. Si sólo 
hay – resta 1 punto.
Desde el momento de la realización de la práctica hasta la entrega del informe deben transcurrir 1 se-
mana como máximo. Cada día de retraso penaliza con un punto en la calificación. Prácticas no presenta-
das supondrán 0 puntos. 
Se podrán hacer breves controles sorpresa. La calificación se tendrá en cuenta en el apartado de trabajo 
diario. 

Calificación final
Será la media de las tres evaluaciones, redondeada hacia arriba o abajo en función de la evolución a lo 
largo del curso y de la calificación en el proyecto del grupo 4, esta calificación deberá ser consensuada 
con el profesorado de Biología y Química. 

2º CURSO

1ª Evaluación

1.- Repaso mecánica y pruebas BI

2.- Gravitación 

3.- Interacción electromagnética 

CALIFICACIÓN 

La calíficación mínima para aprobar la evaluación debe ser de 5 puntos y la calificación mínima del 
2º y 3º examen 4,5 puntos. 

Pruebas escritas y trabajo diario ........................................ 85% (75% -10%)

Informes y realización de las prácticas ........................................ 15% 

Se harán 3 pruebas escritas que corresponden a los tres temas y que tendrán una contribución diferente 
a la calificación de la evaluación: 1ª -15% ; 2ª - 35% ; 3ª -50% 

Cada día sin hacer tareas no, cada día con todas las tareas hechas si. Si al final de la evaluación se com-
pensan ambos, no influye en la calificación. Desde el momento de la realización de la práctica hasta la 
entrega del informe deben transcurrir 1 semana como máximo. Cada día de retraso penaliza con un punto
en la calificación. Prácticas no presentadas supondrán 0 puntos. No se podrá aprobar la evalución sin to-
das las prácticas entregadas. 

2ª Evaluación
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3.- Inducción electromagnética 

4.- Ondas 

5. - Óptica: luz

CALIFICACIÓN 

La calíficación mínima para aprobar la evaluación debe ser de 5 puntos y la calificación mínima en 
las pruebas escritas 4,5 puntos. 

Pruebas escritas y trabajo diario ........................................ 80% (70% -10%) 

Informes y realización de las prácticas ........................................20% 

Se harán 3 pruebas escritas que corresponden a los tres temas y que tendrán una contribución diferente 
a la calificación de la evalación: 1ª- 20%, 2ª- 50 % , 3ª- 30% 

Cada día sin hacer tareas no, cada día con todas las tareas hechas si. Si al final de la evaluación se com-
pensan ambos, no influye en la calificación. Desde el momento de la realización de la práctica hasta la 
entrega del informe deben transcurrir 1 semana como máximo. Cada día de retraso penaliza con un punto
en la calificación. Prácticas no presentadas supondrán 0 puntos. No se podrá aprobar la evalución sin to-
das las prácticas entregadas. 

3ª Evaluación 

6.- Física de partículas 

OPCIÓN D Astrofísica 

CALIFICACIÓN 

La calíficación mínima para aprobar la evaluación debe ser de 5 puntos y la calificación mínima de 
las pruebas escritas 4,5.

Pruebas escritas y trabajo diario ........................................ 90% (80% -10%) 
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Informes y realización de las prácticas ........................................ 10% 

Se harán 2 pruebas escritas: 1ª - 60 % ; 2ª - 40 % 

Cada día sin hacer tareas no, cada día con todas las tareas hechas si. Si al final de la evaluación se com-
pensan ambos, no influye en la calificación. Desde el momento de la realización de la práctica hasta la 
entrega del informe deben transcurrir 1 semana como máximo. Cada día de retraso penaliza con un punto
en la calificación. Prácticas no presentadas supondrán 0 puntos. No se podrá aprobar la evalución sin to-
das las prácticas entregadas. 

8.- PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

En el caso de calificación inferior a 5, el alumnado deberá realizar una prueba extraordinaria en septiem-
bre, siendo los contenidos de examen los que aparecen a continuación 

1º CURSO 
Aplicaciones y habilidades BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 Utilizar las unidades del SI en el formato correcto para las mediciones requeridas, dar respuestas
finales en los cálculos y presentar datos brutos y procesados.

 Utilizar la notación científica y los multiplicadores métricos.

 Estimar cantidades con el número apropiado de cifras significativas.

 Explicar como se pueden identificar y reducir los errores aleatorios y sistemáticos.

 Propagar las incertidumbres a través de los cálculos con sumas, restas multiplicaciones, divisio-
nes y potencias 

 Describir la variación de temperatura en función de la energía interna

 Utilizar las escalas de Kelvin y Celsius y hacer conversiones entre ambas

 Describir los cambios de fase en función del comportamiento molecular

 Dibujar aproximadamente e interpretar los gráficos de cambios de fase

 Calcular variaciones de energía que involucran el calor específico y el calor latente especifico de 
fusión y vaporización. 

 Resolver problemas mediante la ecuación de estado de un gas ideal y las leyes de los gases.

 Dibujar aproximadamente e interpretar los cambios de estado de un gas ideal sobre diagramas 
de presión-volumen, presión- temperatura y volumen-temperatura.

 Resolver problemas de energía específica (en J kg-1) y densidad de energía (en J m-3)

 Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas de Sankey

 Describir los rasgos básicos de las centrales de combustible fósiles, las centrales nucleares (in-
cluir barras de control, moderadores e intercambiadores de calor) y los generadores eólicos (Pmáx

=1/2 A rv3), los sistemas de bombeo y las células solares.

 Resolver problemas de transformaciones de energía en el contexto de estos sistemas de gene-
ración.

 Discutir las cuestiones de seguridad y los riesgos vinculados a la producción de energía nuclear.

 Describir las diferencias entre las células fotovoltaicas y los paneles de calentamiento solar

 Describir los efectos de la atmósfera sobre la temperatura superficial media.
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 Determinar los valores instantáneos y medios de la velocidad

 Resolver problemas utilizando las ecuaciones del movimiento para la aceleración uniforme

 Analizar el movimiento de proyectiles, incluidos la resolución de las componentes vertical y hori-
zontal de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento

 Describir cualitativamente el efecto de la resistencia de un fluido sobre los objetos en caída o los 
proyectiles, incluido el alcance de la velocidad terminal. 

 Representar las fuerzas como vectores

 Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas de cuerpo libre

 Describir las consecuencias de la primera ley de Newton para el equilibrio traslacional.

 Identificar los pares de fuerzas en el contexto de la tercera ley de Newton

 Resolver problemas relacionados con fuerzas y determinar fuerza resultante

 Describir el rozamiento entre sólidos (estático y dinámico) mediante coeficientes de rozamiento. 

 Discutir la conservación de la energía total dentro de las transformaciones de energía

 Dibujar aproximadamente e interpretar los gráficos de fuerza- distancia

 Determinar el trabajo efectuado, incluidos los casos en los que actúa una fuerza de resistencia.

 Resolver problemas de potencia

 Describir cuantitativamente el rendimiento en las transferencias de energía.

 Aplicar la conservación de la cantidad de movimiento en sistemas aislados simples, como por 
ejemplo colisiones, explosiones o chorros de agua.

 Utilizar la segunda ley de Newton cuantitativa y cualitativamente en casos en que la masa no es 
constante.

 Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos fuerza-tiempo

 Determinar el impulso en diversos contextos, incluidos entre otros, la seguridad del automóvil y 
los deportes.

 Comparar cualitativa y cuantitativamente situaciones que involucran colisiones elásticas, inelásti-
cas y explosiones. 

 Identificar las fuerzas que dan lugar a fuerzas centrípetas tales como la tensión, rozamiento, gra-
vitacional, eléctrica o magnética.

 Resolver problemas relacionados con la fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta, el período, 
la frecuencia, el desplazamiento angular, la velocidad angular y la velocidad lineal.

 Describir cualitativa y cuantitativamente ejemplos de movimiento circular, incluyendo casos de 
movimiento circular horizontal y vertical

 Describir la relación entre fuerza de gravedad y fuerza centrípeta

 Aplicar la ley de la Gravitación Universal al movimiento de un objeto en órbita circular alrededor 
de una masa puntual.

 Resolver problemas relacionados con la fuerza de la gravedad, la intensidad del campo gravita-
torio, la velocidad orbital y el período órbital

 Describir cualitativamente las variaciones de energía que tienen lugar durante el ciclo de una os-
cilación.

 Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos de ejemplos de MAS

 Identificar dos tipos de carga y la dirección de las fuerzas entre ambas
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 Resolver problemas relacionados con la ley de Coulomb

 Calcular el trabajo efectuado en un campo eléctrico tanto en julios como en eV

 Identificar el signo y la naturaleza de los portadores de carga en un metal

 Identificar la velocidad de desplazamiento de los portadores de carga

 Resolver problemas mediante la ecuación de la velocidad de desplazamiento.

 Resolver problemas sobre corriente, diferencia de potencial y carga. 

 Dibujar e interpretar diagramas de circuito

 Identificar conductores óhmicos y no óhmicos por exploración del gráfico característico de V/I

 Resolver problemas sobre diferencia de potencial, corriente, carga, potencia, resistencia y resisti-
vidad. 

 Investigar combinaciones de resistencias conectadas en paralelo y en serie

 Describir amperímetros y voltímetros ideales y no ideales (R cte ≠0)

 Resolver problemas sobre fem, resistencia interna y otras cantidades eléctricas.

Estándares de aprendizaje. BACHILLERATO LOMCE

Cinemática

Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema de referencia elixido
é inercial ou non inercial.

Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e acelera-
ción nun sistema de referencia dado. 

Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da expresión 
do vector de posición en función do tempo. 

Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun corpo nun pla-
no) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (MRU) e movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA).

Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos MRU, MRUA e 
circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo 
percorrido, a velocidade e a aceleración.

Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos implicados, e aplica as ecua-
cións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade do móbil.

Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as ecuacións 
que permiten determinar o seu valor.

Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxectoria circu-
lar, establecendo as ecuacións correspondentes.

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.

Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous move-
mentos rectilíneos.

Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do movemento harmóni-
co simple. 

Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período
e a fase inicial.

Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico simple aplicando as 
ecuacións que o describen.
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Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento harmónico simple en 
función da elongación.

Dinámica

Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo conse-
cuencias sobre o seu estado de movemento.

Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes situacións
de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica.

Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos.

Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou inclinados, 
aplicandoas leis de Newton.

Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas forzas 
que actúan sobre cada corpo.

Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple (MHS) é proporcional ao despra-
zamento empregando a ecuación fundamental da dinámica.

Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento do péndulo simple.

Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda lei de 
Newton.

Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de propul-
sión mediante o principio de conservación do momento lineal.

Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en curvas e en
traxectorias circulares. 

Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando as leis de Kepler e ex-
trae conclusións acerca do período orbital destes.

Utiliza a lei fundamental da dinámica para explicar o movemento orbital de corpos como satéli-
tes, planetas e galaxias, relacionando o raio e a velocidade orbital coa masa do corpo central.

Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos calquera, coñecidas as variables das
que depende, establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela.

Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e establece diferenzas e se-
mellanzas entre elas.

Determina as forzas electrostática e gravitatoria entre dúas partículas de carga e masa coñeci-
das e compara os valores obtidos, extrapolando conclusións ao caso dos electróns e o núcleo 
dun átomo.

Enerxía

Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, determinando
valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial.

Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía cinética,
e determina algunha das magnitudes implicadas.

Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto teórico 
xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo.

Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa constante 
elástica. 

Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando o principio
de conservación da enerxía e realiza a representación gráfica correspondente.

2º CURSO 
Aplicaciones y habilidades BACHILLERATO INTERNACIONAL 

Explicar el movimiento de las partículas de un medio cuando lo atraviesa una onda en los casos transver-
sales y longitudinales.
Dibujar aproximadamente e interpretar gráficos de desplazamiento-distancia y gráficos de desplazamien-
to-tiempo para ondas transversales y longitudinales.
Resolver problemas relacionados con velocidad de onda, frecuencia y longitud de onda.
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Investigar la velocidad del sonido experimentalmente.
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas de frentes de onda y rayos.
Resolver problemas de amplitud, intensidad y la ley de la inversa del cuadrado.
Dibujar aproximadamente e interpretar la superposición de pulsos y ondas.
Describir métodos de polarización
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas donde se ilustren haces polarizados, reflejados y trans-
mitidos.
Resolver problemas relacionados con la ley de Malus
Dibujar aproximadamente e interpretar las ondas incidentes, reflejada y transmitida en las interfases.
Resolver problemas relacionados con la ley de Snell, ángulo crítico y la reflexión total interna.
Determinar experimentalmente el índice de refracción.
Describir cualitativamente el patrón de difracción formado cuando las ondas planas inciden perpendicular-
mente sobre una rendija única
Describir cuantitativamente los patrones de intensidad de la interferencia de la doble rendija. 
Describir la naturaleza y formación de las ondas estacionarias en función de la superposición
Distinguir entre ondas estacionarias y progresivas (viajeras)
Observar, dibujar aproximadamente e interpretar patrones de ondas estacionarias en cuerdas y tuberías.
Resolver problemas relacionados con la frecuencia de un armónico, la longitud de la onda estacionaria y 
la velocidad de la onda. 
Describir los espectros de absorción y emisión de gases comunes 
Resolver problemas relacionados con espectros atómicos, incluido el cálculo de la longitud de onda de los
fotones emitidos durante las transiciones atómicas.
Completar ecuaciones de desintegración a y b
Determinar la semivida de un núclido a partir de una curva de semidesintegración gráfica 
Investigar la semivida experimentalmente o mediante una simulación.
Resolver problemas relacionados con el defecto de masa y la energía de enlace
Resolver problemas relacionados con energía liberada en la desintegración radiactiva, la fisión nuclear y 
la fusión nuclear.
Dibujar aproximadamente e interpretar la forma general de la curva de la energía media de enlace por nu-
cleón frente al número de nucleones.
Describir el experimento de Rutherford-Geiger y Marsden que condujo al descubrimiento de núcleo
Aplicar las leyes de conservación en reacciones de partículas 
Describir protones y neutrones en función de los quarks 
Compara las intensidades de interacción de las fuerzas fundamentales incluida la gravedad.
Describir la actuación de la fuerzas fundamentales a partir de las partículas de intercambio.
Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas sencillos de Feynman
Describir por qué no se observan los quarks libres (se requiere descripción cualitativa del modelo están-
dar)
Identificar objetos del universo. 
Describir cualitativamente el equilibrio entre presión y gravitación en las estrellas.
Utilizar la unidad astronómica (UA), el año-luz (al) y el parsec (pc).
Describir el método para determinar la distancia a las estrellas mediante el paralaje estelar.
Resolver problemas relacionados con la luminosidad, el brillo aparente y la distancia.
Explicar cómo puede obtenerse la temperatura superficial a partir del espectro de una estrella.

Explicar cómo puede determinarse la composición química de una estrella a partir del espectro de la es-
trella.

Dibujar aproximadamente e interpretar diagramas HR 

Identificar las regiones principales del diagrama HR y describir las propiedades principales de las estrellas
en estas regiones.

Aplicar la relación masa-luminosidad.

Describir la razón de la variación de las variables cefeidas

Determinar la distancia por medio de datos de las variables cefeidas.

Dibujar aproximadamente e interpretar trayectorias evolutivas de las estrellas sobre un diagrama HR
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Describir la evolución de las estrellas fuera de la secuencia principal.

Describir el papel de la masa en la evolución estelar
Describir el espacio y el tiempo como resultado del Big Bang
Describir las características de la radiación CMB (cosmic microwave background)

Explicar cómo la radiación CMB constituye evidencia de un Big Bang caliente.

Resolver problemas relacionados con z, R y la ley de Hubble.

Estimar la edad del universo asumiendo un ritmo de expansión constante. 

INDICADORES DE LOGRO LOMCE PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO APRENDIZAXE E A 
PRÁCTICA DOCENTE 

Bloque 2. Interacción gravitatoria
O alumno deberá diferencias os conceptos de forza e campo, establecendo unha clara relación entre in-
tensidade do campo gravitatorio e a aceleración da gravidade. 
O alumno saberá representar o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies equipo-
tencias, determinando o valor das Ei e Vi 
O alumno xustificará o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo necesario para 
levar unha masa determinada dun punto ó outro dentro dun campo gravitatorio, calculando as Epotencias 
na posición inicail e final e determinando 
O alumno resolverá problemas onde haxa que determinar a velocidade de escape dun corpo dun satélite, 
planeta ou galaxias, aplicando o principio de conservación da enerxía. 
O alumno realizará exercicos onde teña que aplicar a lei de conservación da enerxía, para un campo con-
servativo,de corpos como satélites, planetas ou galaxias. 
O alumno saberá resolver problemas onde teña que deducir a velocidade orbital dun corpo a partir da lei 
fundamantal da dinámica, e a relacionará co raio da órbita que describe e a masa do corpo en movemen-
to. 
O alumno será capaz de identificar a hipótese da esistencia da materia escura, partindo dos datos de ro-
tación das galaxias e da masa do burato negro central. 
O alumno, utilizando aplicaións virtuais interactivas sinaladas polo profesor, estudará o movemento dos 
satélites en órbitas medias, baixas e xeoestacionarios e extraerá as conclusións científicas que deberá 
expoñer de forma oral e escrita. 
O alumno deberá describir as grandes dificultades que implica resolver problemas onde tres corpos este-
an sometidos ás interaccións gravitatoria mutua utilizando o concepto de caos. 

Bloque 4. Interacción electromagnética 

O alumno relacionará os conceptos de forza e campo eléctrico e establecerá a relación entre intensidade 
de campo eléctrico e carga eléctrica. 
O alumno dada unha distribución de cargas puntuais situadas no seo dun campo eléctrico, o alumno, utili-
zando o principio de superposición, determinará o valor da intensidade de campo eléctrico un punto e do 
potencial eléctrico no mesmo punto. 
O alumno, sabererá representar graficamente o campo eléctrico, creado por unha carga puntual ( + ou -), 
nun punto determinando o valor da intensidade de campo, do potencial e da enerxía potencial. Debuxará 
as liñas de forza e as superficies equipotenciais. 
O alumno realizará un estudo comparativo dos dous campos conservativos, o gravitatorio e o eléctrico e 
establecerá analoxias e diferencias entre eles. 
O alumno, partindo dunha distribución de cargas puntuais situadas en diferentes puntos dun campo eléc-
trico, caracterizará o potencial eléctrico en diferntes puntos deste campo e describirá o movemento dunha
carga eléctrica + ou – cando a deixamos libre no seo deste campo. 
O alumno resolverá problemas onde teña que determinar o traballo necesario para transportar unha carga
eléctrica + ou – entre dous puntos dun campo eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a partir 
dos datos do potencial nos puntos inicias e finais. Definira a ddp entre sodus puntos e indicará se o traba-
llo está realizado polo campo ou o movemeento da carga é en contra do campo, determinará tamén as 
Epotencias nas posicións inicias e finais. 
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O alumno determinará o traballo realizado sobre unha carga eléctrica que se move ó longo dunha superfi-
cie equipotencial e discute a resposta no contexto de que o campo eléctrico é conservativo. 
Realizará exercicios onde dada unha carga que crea a seu redor un campo eléctrico, determinará o fluxo 
do campo eléctrico que atraviesa unha determinada superficie. 
O alumno, aplicando o teorema de Gauss, determinará o campo eléctrico creado por unha esfera cargada
a unha determianda distancia do centro da mesma. 
O alumno saberá explicar o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equiibrio electrostático e 
recoñecerá este efecto pantalla en situacións da vida cotiá, como o mal funcionamante dos móbiles nal-
gús edificios ou os efecto dos raios eléctricos sobre os avións en movemento. 
O alumno describirá o movemento que realiza unha carga eléctrica + ou – cando penetra nunha rexión 
onde existe un campo eléctrico uniforme e analiza algúns caos prácticos concretos como os espectróme-
tros de masas ou os aceleradores de partículas. 
O alumno relacionará as cargas en movemente coa creación de campos magnéticos a unha determinada 
distancia e decribirá as liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica rectilínea a unha de-
terminada distancia e como inflúe a distancia no valor do campo magnético. O alumno, aplicando a cha-
mada forza de Lorentz, calculará o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra 
cunha determianda velocidade nun campo magnético coñecido.
O alumno no seu intento de comprender o funcionamanto do ciclotrón, utilizará aplicaións virtuais interac-
tivas, e saberá calcular a frecuencia propia da carga eléctrica cando está en movemento ni interior do 
aparato. 
O alumno, aplicando a ecuación fundamental da dinámica e da lei de Lorentz, establecerá a relación que 
debe existir entre os campos magnéticos e eléctricos para que unha partícula cargada experimente un 
MRU cando penetre nun campo magnético. 
O alumno analizará dende un punto de vista enerxético os campos eléctricos e magnéticos tendo en con-
ta os conceptos de forza central e da campo conservativo. 
O alumno saberá calcular o campo magnético resultante nun punto debido a dous ou mási fíos conduto-
res polos que circulan corrente eléctrica. 
O alumno saberá caracterizar o campo magnético creado por unha esfera e por un conxunto de n espiras.
O alumno realizando o diagrama correspondente, analizará e calculará, a forza que se establece entre 
dous fíos condutores rectilíneos e paralelos, atendendo ó sentido da corrente que os percorra. 
O alumno explicará a definición da unidade de intensidade de corrente no S.I. a partir da forza que se es-
tablece entre dous condutores rectilineos e paralelos polos que circula corrente no mesmo sentido ou dis-
tinto. 
O alumno determinará o campo magnético que crea unha corente de carga rectilínea aplicando a lei de 
Ampère e exprésao nas unidades do S.I. para campos magnéticos. 
O alumno saberá realizar o cálculo do fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo dun
campo magnñetico e esprésao o fluxo en unidades do S.I.
O alumno saberá calcular a fem inducida nun circuíto e indicará a dirección da corrente eléctrica inducida,
aplicando as leis de Faraday e Lenz. 
O alumno, utilizando aplicacións virtuais interactivas subministardas polo profesor, analizará as experien-
cias de Faraday e Henry e deducirá esperimentalmente no laboratorio as leis de Faraday e Lenz. 
O alumno demostrará o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir da representación 
gráfica da fem inducida en función do tempo. 
O alumno, tendo en contas as leis da indución, explicará a produción de corrente alterna nun alternador. 

Bloque 3. Ondas 
O alumno será capaz de determinar a velocidade de propagación dunha onda e a velocidade de vibración
das partículas que a forman, entenderá que estamos diante de dúas velocidades que non teñen relación, 
interpretando ambos resultados calculados. 
O alumno será capaz de esplicar as diferencias entre as ondas lonxitudinais e as transversais a prtir da 
orientación relativa da oscilación e da propagación. Saberá poñer exemplos dos dous tipos de onda. 
O alumno recoñecerá exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. 
O alumno saberá, partindo da expresión matemática da onda, o significado físico de todos os parámetros 
característicos. 
O alumno, recibe información de todos os parámetros característicos dunha onda harmónica, será capaz 
de escribir e interpreat a expresión matemática de dita onda harmónica. 
O alumno dada a expresión matemática dunha onda, deberá xiustificar a dobre periodicidade da onda con
respecto o tempo e á posición. 
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O alumno saberá reacionar a enerxía mecánica dunha onda coa sús amplitude. 
O alumno relizará cálculos da intensidade dunha onda a unha determinada distancia do foco emisor da 
onda, empregando a ecuación que liga ambas magnitudes físicas. 
O alumno, utilizando o principio de Huygens, explicará a propagación das ondas. 
O alumno, utilizando o principio de Huygens, interpretará os fenómenos de inteferencia e difracción. 
No laboratorio, o alumno, experimentará e xustificará , aplicando a lei de Snell e coñecidos os índices de 
refracción, o comportamento da luz cando cambia de medio. 
O alumno, sabera calcular analiticamente e graficamente o índice de refracción dun medio, a partir do án-
gulo formado pola onda reflectida e a onda refractada. O alumno entenderá que a propagación da luz nas
fibras ópticas e a súa incidencia nas telecomunicacións, é simplemente un fenómeno físico: a reflexión to-
tal. O alumno saberá recoñecer situacións da vida cotiá nas que se produce o efecto Doppler e xustificará
as variacións das frecuencias do observador de forma cualitativa.
O alumno, identificará a relación logaritmo decimal entre niveles de intensidade sonora en decibelios e a a
intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos. 
O alumno relacionará a velocidade de propagación do son coas características do medio en que se pro-
paga a onda. 
O alumno debe coñecer e explicar algunhas aplicacións das ondas sonoras , como as ecografías, o so-
nar, o radar, etc. 
O alumno saberá representar de foma esquemática a propagación dunha onda electromagnética incluín-
do os vectores do campo eléctrico e magnético. 
Partindo dunha representación gráfica da propagación dunha onda electromagnética, ineterprétaa en ter-
mos de campos eléctrico e magnético e a súa polarización. 
No laboratorio e empregando o ob.xectos da vida cotiá, realizará o alumno esperiencias nas que se poña 
da manifesto a polorización das ondas EM. 
O alumno, partindo dun espectro EM completo cos datos de λ (en nm), υ (en Hz) e Enerxía (en J ou eV), 
clasificará casos concretos de ondas presentes na vida cotián. 
O alumno xustificará, dispoñendo dun espectro visible (400- 700 nm) a cor dun obxecto en función da luz 
absorbida e reflectida. 
O alumno en casos prácticos sinxelos daberá analizar os efectos dos fenómenos de refracción , difracción
e interferencias. 
O alumno, partindo do espectro electromagnético, establecerá a natureza e clasificación dunha onda elec-
tromagnética calquera dada a súa λ (en nm), f (en Hz) ou Enerxía (en J ou eV). 
Relacionará a Enerxía dunha onda electromágnética coa constante de Max Planck, coa fecuencia da 
mesma, coa lonxitude de onda e coa velocidade da luz no baleiro e realiza os cálculos no S.I. 
O alumno debe recoñecer aplicacións tecnolóxicas dos distintos tipos de radiacción, nomeadamante as 
infravermellas, as ultravioletas, as microondas, as ondas de radio, os raios X. 
O alumno, utilizando a rede, buscará e analizará a información colgada coa finalidade de coñecer os efec-
tos dos tipos de radiación dobre a boisfera en xeral e sobre avida humana en particular. 
O alumno, en pequeño grupo, diseñará un circuíto eléctrico capaz de xerar ondas electromagnéticas e 
que conste dun xerador, unha bobina e un condensador, e será capaz de desccribir o seu funcionamento.
O profesor na clase explicará o funcionamento de dispositivos de almacenamento e transmisión de infor-
mación. 

Bloque 5. Óptica xeométrica 
O alumno explicará procesos cotiáns de óptica a través das leis da óptica xeométrica.
O alumno, mediante un xogo de prismas, demostrará experimentalmante e tamén graficamente, a propa-
gación rectilínea da luz dun fixe de lus dende o foco emisor ata unha pantalla. 
O alumno na laboratorio e en pequeño grupo, determinará o tamaño, a posición e a natureza da imaxe 
dun obxecto producido por un espello plano e por unha lente delgada, realizando o trazado dos raios e 
aplicando as ecuacións correpondente e indicando os criterios utilizados. 
O alumno entenderá os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, hipermetropía, presbicia e as-
tigmatismo) e xustificará a súa correción. 
O alumno deberá entender os principais instrumentos ópticos como lupas, microscopios, telescopios, a 
cámara fotográfica e coñecida a disposición dos elementos empregados en cada instrumento, realizará o 
trazado dos correspondetes raios.
O alumno analizará a aplicacións da lupa, do microscopio, do telescopio, da cámara fotográfica, conside-
rando as variacións que experimenta a imaxe respecto ao obxecto. 
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Bloque 6. Física do século XX
O alumno entenderá a experiencia de Michelson e Morley, e como do resultado da mesma, abandonouse 
a idea do éter como condutor da radiación 
O alumno entenderá o esquema do experimento de Michelson Morley e os cálculos asociados sobre a ve-
locidade da luz e analizará as consecuencias que s ederivaron deste fracasado experimento. 
O alumno, aplicando as trasformacións de Lorentz, calculará a dilatación do tempo que experimenta un 
observador cando se despraza a velocidades próximas á velocidade da luz con respecto a un sistema de 
referencia dado. 
O alumno, aplicando as trasformacións de Lorentz, calculará a contración da lonxitude que experimenta 
un observador cando se despraza a velocidades próximas á velocidade da luz con respecto a un sistema 
de referencia dado. 
O alumno discutirá os postulados e os aperentes paradoxos (paradoxo deo xémeos) asociados á teoría 
xeral da relatividade e a sús evidencia experimental.
O alumno traballará en exercicios numéricos coa relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa ve-
locidade e da relación entre a Etotal relativista coa masa en repouso. 
O alumno debe entender as limitacións da física clásica fronte a determinados feitos físicos e como o es-
tudo da radiación do corpo negro , o efecto fotoeléctrico ou a explicación dos espectros atómicos derán 
paso a unha nova física, a física cuántica. 
O alumno relacionará as diferencias de enerxía absorbidas ou emitidas entre os niveis enerxéticos, coa 
lonxitude de onda, da frecuencia, do número de ondas e explicaráas liñas que aparecen nos espectros 
atómicos. 
O alumno analizará o efecto fotoeléctrico e a sía imposibilidade de explicación sen recorrer á teoría cuán-
tica (a non dependencia da Intensidade da radiación incidente). Tamén realizará cálculos onde determina-
remos a frecuencia mínima par producir o efecto e se aplicamos unha frecuencia maior, determinaremos 
a velocidade dos electróns que saen da superficie do metal. 
O alumno comprobará que os datos experimentais do espectro atómico do H(g) explícanse perfectamente
utilizando os postulados de Bohr e como o espectro é unha característica propia de cada substancia. 
O alumno entenderá a teoría dual de L. De Broglie e determinará a lonxitude d e onda asociada a un cor-
po de masa m que se move a unha velocidade v e comprobando que só no micromundo, onde as veloci-
dades son altas, as lonxitudes de onda son significativas. 
O alumno formulará, entenderá e será capaz de determinar a incerteza na posición ou na velocidade 
dunha partícula determinada como por exemplo un electrón confinado nun orbital. 
O alumno buscará na rede información sobre a radiación láser e elaborará un texto sinxelo sobre este tipo
de radiación. 
O alumno asociará a radiación láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustificará o seu funciona-
manto de xeito sinxelo e recoñecerá o seu papel en múltiples aplicacións indiustriais que fan avida máis 
cómoda. 
O alumno coñecerá os principais tipos de radiaciós, as súas características e os efectos sobre o ser hu-
mano, así como sus múltiples aplicacións en moitos campos (medicina, datación de restos, etc). 
O alumno, aplicando a lei de desintegración, determinará a actividade dunha mostra radiactiva e valorará 
a utilidade dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos. 
O alumno saberá realizar cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas desintegra-
cións radiactivas. 
O alumno saberá explicar as secuencias de procesos nunha reacción en cadea e extraerá conclusións da
enerxía liberada. 
O alumno saberá describir as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear como pode ser a datación 
arqueolóxicas, as radiacións ionizantes en medicina,etc. 
O alumno recopilará na rede información sobre as vantaxes e os inconvenientes da fisión e da fusión nu-
clear e xustifica a conveniencia e perigos do seu uso. 
O Profesor explicará en gran grupo a teoría de unificación, establecendo as súas limitacións e o estado 
de desenvolvemento no que se atopa. 
O profesor en gran grupo establecerá unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións funda-
mentais da natureza en función das enerxías involucradas.
O alumno comparará as principais características das catro interaccións fundamentais da natureza a par-
tir dos procesos nos que estas se manifestan. 
O profesor, en gran grupo, xustificará a necesidade da existencia de novas partículas elementais nom-
marco da teoría de unificación das interaccións. 
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O profesor, en gran grupo, describirá a estrutura atómica a partir da súa composición en quarks e elec-
tróns. O profesor, en gran grupo, caracterizará algunhas partículas fundamentais de especial interese 
como os neutrinos ou o bosón de Higgs, a partir dos procesos en que se presentan. 
O profesor, en gran grupo, relacionará as propiedades da materia e da antimateria coa teoría do Big 
Bang. O profesor, en gran grupo, explicará a teoría do Big Bang. 
O profesor, en gran grupo, presentará unha cronoloxía do universo eb función da temperatura e das par-
tículas que o formaban en cada período, discutindo a simetría entre materia e antimateria. O profesor, en 
gran grupo, analizará a situación da Física nos primeiros anos do século XXI. 

9.- EVALUACIÓN INTERNA (INVESTIGACIÓN) 2º BACHILLERATO

El alumnado que en el mes de mayo se presente al examen de Física BI debe realizar un pequeño tra-
bajo de investigación al que dedicará unas 10 h de trabajo tutelado y que contabilizará el 20% de la califi-
cación de la materia. Ver información en la Guía y en documentos compartidos por la Coordinadora. 

10.- EVALUACIÓN EXTERNA 2º DE BACHILLERATO 

Tiene lugar la primera quincena de mayo y consta de 3 pruebas. Ver Guía de Física.
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Addenda: Adaptación ó contexto COVID : Anexo 3 + Anexo 1  (páxinas : 287-290)       

*Temporalización :                                                                                                              

Durante o primeiro trimestre do curso 2020-21                                                                  

*Obxectivos desta adaptación:                                                                                            

Incorporar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso anterior, así como 

planificar a transición ó ensino non presencial.                                                                   

Recuperar as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas.                                               

Reforzar, partindo dos informes individualizados elaborados a finais do curso pasado e 

da avaliación inicial, os elemntos curriculares esenciales e as competencias e 

aprendizaxes imprescindibles do curso anterios.                                                                 

Axustar o currículo, segundo as necesidades do alumnado derivadas dos resultados da 

avaliación inicial.                                                                                                                 

Establecer medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan o pleno 

desenvolvemento de todo o alumnado.                                                                                

*Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que non se impartiron no curso 

2019/2020                                                                                                                            

No curso 2019/2020 a matería de Física e Química de 1º de Bacharelato non se impartíu

a parte de Física polo que resulta imprescindible no primeiro trimestre recuperar estes 

coñecementos antes de escomenzar a matería de Física 2. No resto dos curso non é 

necesario un axuste tan drástico, simplemente avanzar sen perder alumnos                      

*Análise e valoración dos resultados da avaliación inicial das materias de Física e 

Química da ESO                                                                                                                  

Os resultados da avaliación inicial na ESO e no Bacharelato permitiron un certo 

optimismo ó non detectar carencias importantes non rescuperables no desenvolvemento 

dun curso normal.                                                                                                                

*Incorporación das aprendizaxes non adquiridas á programación do novo curso escolar. 

Como xa está indicado só precisamos unha revisión de contidos na materia de Física 2 e

na de Química 2 a formulación orgánica.                                                                            

*Adaptación necesaria á docencia non presencial.                                                              

Se o alumnado está en corentena se utilizará a aula virtual do IES e un correo 

electrónico para solucionar dúbidas do alumnado.                                                              

Se o alumnado deixa de aistir ás clases por suspensión das clases presenciais 

utilizaremos a clase telemática para desenvolver a actividade docente xunto coa 

utilización da aula virtual, dun foro de dúbidas e o correo electrónico para dúbidas.         

* Procedementos e instrumentos de avaliación deseñada para o ensino non presencial 
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Utilizaremos a aula virtual e os exames con tempo controlado e as vídeo conferencia 

con control total para garantizar a limpeza do proceso.                                                      

*Revisión do desenvolvemento da addenda                                                                        

A revisión desta addenda realizarase na primeira xuntanza de avaliación do 1º trimestre 

e desta análise procederase a unha actualización de contidos, competencias e obxectivos

da materia para o 2º trimestre que terá incidencia na 2º avaliación.
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