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COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO E HORARIOS 

O departamento de Física e Química do I.E.S. “Fernando Esquío” de Xuvia-Neda, durante 

o curso 2008-09, está formado polos profesores: 

D. Rodrigo Montes Rodríguez, xefe do Departamento. Está encargado das materias de 

Física e Química en 3º A(Sección Bilingüe) e 1º de Bacharelato, de Química de 2º de 

Bacharelato e de Tecnoloxías da Información e da comunicación de 1º de Bacharelato. 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 a 9:20  X. D. QUÍMICA 1º BAC QUÍMICA 

9:20 a 10:10 3º ESO A R. BIL 1º BAC QUÍMICA M. I. 

10:10 a 10:30      

10:30 a 11:20 M. I. R. F.Q. C.E. M. I. 3º ESO A 

11:20 a 12:10 TIC TIC X. D. X. D. TIC 

12:10 a 12:30      

12:30 a 13:20 1º BAC 1º BAC  TIC  

      

16:20 a 17:10  QUÍMICA    
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D. Antonio Jesús, García Bastida, titor de 3º E.S.O. C, encargado das materias Física e 

Química de 3º (grupos A, B e C) e 4º de E.S.O., Física de 2º de Bacharelato e Reforzo 

Matemático de 2º da E.S.O. 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:30 a 9:20 3º ESO A Mat 2º A    

9:20 a 10:10 4º ESO    4º ESO 

10:10 a 10:30      

10:30 a 11:20 Mat 2º A R. F.Q.  R. Matemát. FÍSICA 

11:20 a 12:10 3º ESO C 3º ESO B 4º ESO FÍSICA Titoría Pais 

12:10 a 12:30      

12:30 a 13:20  R. D. Orient. Mat 2º A Mat 2º A 3º ESO B 

13:20 a 14:10 FÍSICA FÍSICA 3º ESO A 3º ESO C GARDA 

16:20 a 17:10  TITORÍA     
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ATENCIÓN A PENDENTES 

No mes de outubro convocarase unha reunión co alumnado que teña a física e química 

pendente no que: o alumnado será informado de: 

- o día e hora de atención a pendentes, que será ó xoves pola tarde de 16:30 a 

17:30- 

- as datas dos exames de recuperación e do exame final se fora o caso.para 

comunicar o calendario de exames e o procedemento de avaliación.  

Que serán avaliados dos contidos mínimos da materia correspondente. 

PENDENTES DE BACHARELATO. 

Recuperación por parciais: 

- Exame de Química o xoves 4 de decembro ás 16:35 

- Exame de Física o xoves 4 de abril ás 16:35, 

Para aprobar a materia a media dos exames ha de ser igual ou superior a 5 e a peor das 

notas non pode ser inferior a 3,5 

No caso de non aprobar a materia por parciais, farase un exame de suficiencia de toda a 

materia, o xoves 7 de maio ás 16:35. 

PENDENTES DA E.S.O. 

Recuperación por parciais: 

- Exame das catro primeiras unidades do libro o xoves 4 de decembro ás 16:35 

- Exame das unidades restantes o xoves 4 de abril ás 16:35, 

Para aprobar a materia a media dos exames ha de ser igual ou superior a 5 e a peor das 

notas non pode ser inferior a 3,5 

No caso de non aprobar a materia por parciais, farase un exame de suficiencia de toda a 

materia, o xoves 7 de maio ás 16:35. 
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ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O nivel dos escolares non é homoxéneo. O profesor favorecerá o feito de que todos os 

alumnos progresen no proceso de ensinanza-aprendizaxe ó ritmo apropiado. As medidas 

propostas para a atención á diversidade son: o reforzo educativo e as adaptacións 

curriculares. 

O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que 

afecta a elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, 

ás formas e instrumentos de avaliación, á organización da aula, etc. 

As medidas de reforzo educativo serán elaboradas e levadas a cabo no contexto 

escolar polo profesor que imparte a materia, non necesita autorización para 

realizalas e os destinatarios serán aqueles alumnos que coa modificación deses 

elementos non prescritivos do currículo poden seguir o proceso ordinario de 

ensinanza-aprendizaxe. Nas materias de física e química o profesorado 

subministrará ó alumnado material complementario para aqueles alumnos que o 

precisen. Na biblioteca contamos con libros de exercicios resoltos de diferentes 

niveis, e tamén se poden empregar recursos de internet. 

Igual que nos cursos anteriores, contamos con alumnado que ten unha acusada 

deficiencia visual e ó que se lle subministra material axeitado á súa 

discapacidade: fotocopias ampliadas e en alto contraste. 

As adaptacións curriculares son modificacións que afectan a elementos 

prescritos do currículo: obxectivos, contidos e criterios de avaliación. Estas 

adaptacións teñen  como destinatarios ós alumnos sobredotados e os que teñen 

dificultades graves de visión, audición ou motricidade. A realización das 

adaptacións faraas o profesor que imparta a materia coa colaboración do 

departamento e os profesionais de orientación psicopedagóxica. Necesítase a 

autorización da inspección educativa e terá a duración mínima dun curso. 
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1. INTRODUCIÓN 

O Real decreto 1631/2006, do 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de 

Educación e Ciencia (MEC) e que establece as ensinanzas mínimas da Educación 

Secundaria Obrigatoria como consecuencia da implantación da Lei orgánica de 

Educación (LOE), foi desenvolvido na Comunidade Autónoma de Galicia polo 

Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se aproba o currículo da Educación 

Secundaria Obrigatoria para esta comunidade. O presente documento refírese á 

programación do terceiro curso da ESO da materia de Física e Química (Ciencias 

da Natureza). 

Unha das principais novidades que incorpora esta lei na actividade educativa 

vén derivada da nova definición de currículo, en concreto pola inclusión das 

denominadas competencias básicas, un concepto relativamente novidoso no 

sistema educativo español e na súa práctica educativa. Polo que se refire, 

globalmente, á concepción que se ten de obxectivos, contidos, metodoloxía e 

criterios de avaliación, as novidades son as que produce, precisamente, a súa 

interrelación coas devanditas competencias, que van orientar o proceso de ensino-

aprendizaxe. 

No que se refire, especificamente, ao aspecto metodolóxico co que se debe 

desenvolver o currículo, mantense, en cada unha das oito unidades didácticas da 

física e química de terceiro, un equilibrio entre os diversos tipos de contidos: 

conceptos, procedementos e actitudes seguen orientando, integrada e 

interrelacionadamente coas citadas competencias básicas, o proceso de ensino-

aprendizaxe, xa que cada un deses contidos cumpre funcións distintas pero 

complementarias na formación integral do alumnado. En consecuencia, a 

flexibilidade e a autonomía pedagóxica son características do proceso educativo, de 

forma que o profesado pode empregar aqueles recursos metodolóxicos que mellor 

garantan a formación do alumnado e o desenvolvemento pleno das súas 

capacidades persoais e intelectuais, sempre favorecendo a súa participación para 

que aprenda a traballar con autonomía e en equipo, de forma que el mesmo 

constrúa o seu propio coñecemento. O ensino nos valores dunha sociedade 

democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo, coma ata agora, unha das 

finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de manifesto nos obxectivos 

desta etapa educativa e nos desta materia. 
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Por iso, todos eses obxectivos interveñen no desenvolvemento integral do/a 

alumno/a (capacidade para coñecer, comprender, explicar,...) e son alcanzables 

desde esta materia. Deste modo, nesta comunidade convértense en eixe 

vertebrador e transversal do seu currículo os elementos característicos propios dela, 

de modo que sirvan para coñecer e comprender a súa realidade actual, así coma o 

seu rico patrimonio, expresión duns elementos que o alumnado debe coñecer e que 

conviven, non obstante, con outros comúns ao conxunto de cidadáns españois, e 

que na súa interrelación os enriquecen. 

Estes aspectos tivéronse en conta á hora de organizar e secuenciar as 

unidades didácticas desta materia: a integración ordenada de todos os aspectos do 

currículo (entre os que incluímos as competencias básicas) é condición sine qua non 

para a consecución tanto dos obxectivos da etapa coma dos específicos da materia. 

Deste modo, obxectivos, contidos, metodoloxía, competencias básicas e criterios de 

avaliación, así coma uns contidos entendidos como conceptos, procedementos e 

actitudes, forman unha unidade para o traballo na aula. 

Desde unha formulación inicial en cada unidade didáctica que parte de saber o 

grao de coñecemento do alumnado acerca dos distintos contidos que nela se van 

traballar, efectúase un desenvolvemento claro, ordenado e preciso de todos eles, 

adaptado na súa formulación, vocabulario e complexidade ás posibilidades 

cognitivas do alumno. A combinación de contidos presentados expositivamente e 

mediante cadros explicativos e esquemáticos (mesmo a xeito de resumo ao finalizar 

a unidade), e nos que a presentación gráfica é un importante recurso de 

aprendizaxe, facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediata do alumno 

senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia, de etapa). Nunha 

cultura preferentemente audiovisual coma a que ten o alumnado sería un erro 

desaproveitar as enormes posibilidades que os elementos gráficos do libro de texto 

(e doutros compoñentes, como a información dispoñible nos CD-ROM da materia) 

poñen ao dispor da aprendizaxe escolar. O feito de que todos os contidos sexan 

desenvolvidos mediante actividades facilita que se saiba en cada momento como 

foron asimilados polo alumno, de forma que se poidan introducir inmediatamente 

cantos cambios sexan precisos para corrixir as desviacións producidas no proceso 

educativo. 
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Así mesmo, preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta 

dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade cotiá e dos intereses 

próximos ao alumnado (aprendizaxe instrumental). É por iso polo que en todos os 

casos en que é posible se parte de realidades e exemplos que lle son coñecidos, de 

forma que se implique activa e receptivamente na construción da súa propia 

aprendizaxe. A inclusión das competencias básicas como referente do currículo 

afonda nesta concepción instrumental das aprendizaxes escolares. 

Pero non todo o alumnado pode seguir o mesmo ritmo de aprendizaxe, tanto 

polo seu propio desenvolvemento psicolóxico coma por moi diversas circunstancias 

persoais e sociais: a atención á diversidade do alumnado e de situacións escolares 

convértese nun elemento fundamental da actividade educativa. Distintas actividades 

(no libro de texto e nos materiais de que dispón o profesor asociados a este) 

pretenden dar resposta a esa ineludible realidade tan heteroxénea das aulas. 

En cada unha das oito unidades didácticas en que se organizaron e distribuíron 

os contidos deste curso, preséntanse neste documento uns mesmos apartados para 

mostrar como se vai desenvolver o proceso educativo: 

 Obxectivos da unidade. 

 Contidos da unidade (conceptos, procedementos e actitudes). 

 Criterios de avaliación. 

 Contidos transversais. 

 Competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

O libro de texto utilizado é Física e Química 3º ESO (Proxecto Ánfora, de 

Oxford EDUCACIÓN, 2007), cuxa autora é Isabel Píñar Gallardo. Outro compoñente 

para o profesor, o Libro do profesor, a Colección de murais de aula, o Material 

multimedia (CD-ROM xerador de avaliacións e CD-ROM de presentacións e 

animacións) e a Carpeta de recursos (cos cadernos de Actividades de reforzo, de 

Actividades de ampliación, de Documentos, de Exercicios e problemas, de 

Aplicacións informáticas -Windows/Linux-, de Probas de avaliación e de Avaliación 

de competencias, e co Índice de presentacións e animacións). 
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2. METODOLOXÍA 

O desenvolvemento dos coñecementos científicos e do que chamamos 

Ciencia, con maiúsculas, fai que sexa imprescindible abordar o currículo de Ciencias 

da Natureza desde diversas perspectivas conceptuais e metodolóxicas, en concreto, 

da Física, da Química, da Bioloxía e da Xeoloxía (todas elas teñen en común unha 

determinada forma de representar e de analizar a realidade), ademais doutras coas 

que mantén unha estreita interconexión, como son a ecoloxía, a meteoroloxía, a 

astronomía... Nesta liña, os coñecementos son cada vez máis especializados (de aí 

a separación entre Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía) e, en consecuencia, máis 

profundos e detallados. En calquera caso, esta especialización non é incompatible 

co estudo interdisciplinar, non en van o coñecemento científico, en xeral, e o natural, 

en particular, non pode estudarse de forma fragmentada. 

Tanto neste curso coma nos demais da ESO, a alfabetización científica do 

alumnado, entendida como a familiarización coas ideas científicas básicas, 

convértese nun dos seus obxectivos fundamentais, pero non tanto coma un 

coñecemento finalista (non se están a formar físicos nin químicos) senón como un 

coñecemento que lle permita ao alumno a comprensión de moitos dos problemas 

que lle afectan ao mundo. Isto só se poderá lograr se o desenvolvemento dos 

contidos (conceptos, feitos, teorías, etc.) parte do que coñece o alumno e do seu 

contorno, que poderá comprender e sobre o que poderá intervir. Se ademais temos 

en conta que os avances científicos se converteron ao longo da historia nun dos 

paradigmas do progreso social, vemos que a súa importancia é fundamental na 

formación do alumnado, formación na que tamén repercutirá unha determinada 

forma de enfrontarse co coñecemento, a que incide na racionalidade e na 

demostración empírica dos fenómenos naturais. Neste aspecto habería que lembrar 

que tamén debe facerse fincapé no que o método científico lle achega ao alumnado: 

estratexias ou procedementos de aprendizaxe para calquera materia (formulación de 

hipóteses, comprobación de resultados, investigación, traballo en grupo...). 

Os coñecementos sobre ciencias da natureza adquiridos polo alumnado nos 

dous cursos precedentes (máis xeneralistas) deben ser afianzados e ampliados 

durante este curso (último no que é obrigatorio o estudo desta materia para todos os 

alumnos) e no seguinte (para os que opten por ela), incorporando tamén actividades 
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prácticas, propias do traballo do/a naturalista e da física e química, enfocadas 

sempre á busca de explicacións do mundo que nos rodea. 

Polo tanto, o estudo de Física e Química neste curso terá en conta os 

seguintes aspectos: 

 Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén 

os procedementos e as actitudes, de forma que a presentación destes contidos 

vaia sempre encamiñada á interpretación do contorno por parte do/a alumno/a 

e a conseguir as competencias básicas propias desta materia, o que implica 

empregar unha metodoloxía baseada no método científico. 

 Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que 

os contidos e coñecementos lle poidan ser aplicados polo alumnado ao 

entendemento do seu contorno máis próximo (mediante a aprendizaxe de 

competencias) e ao estudo doutras materias. 

 Promover unha aprendizaxe construtiva, de forma que os contidos e as 

aprendizaxes sexan consecuencia uns doutros. 

 Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos/as 

alumnos/as. 

 Favorecer o traballo colectivo entre o alumnado. 

Para tratar axeitadamente os contidos desde a tripla perspectiva de conceptos, 

procedementos e actitudes e para a consecución de determinadas competencias, a 

proposta didáctica e metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como 

unha actividade en permanente construción e revisión, e ofrecer a información 

necesaria realzando o papel activo do alumno no proceso de aprendizaxe mediante 

diversas estratexias: 

 Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e na investigación 

científicas, invitalo a utilizalos e reforzar os aspectos do método científico 

correspondentes a cada contido. 

 Xerar escenarios atractivos e motivadores que o/a axuden a vencer unha 

posible resistencia apriorística ao seu achegamento á ciencia. 
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 Propoñer actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do 

método científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e 

axudándoo a enfrontarse co traballo e o método científico que o motive para o 

estudo. 

 Combinar os contidos presentados expositivamente, mediante cadros 

explicativos e esquemáticos, e nos que a presentación gráfica é un importante 

recurso de aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión 

inmediata do alumnado senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en 

consecuencia, da etapa) e as competencias básicas. 

Todas estas consideracións metodolóxicas tivéronse en conta nos materiais 

curriculares que se van utilizar e, en consecuencia, na propia actividade educativa 

que se desenvolverá diariamente: 

 Tratamento dos contidos de forma que conduzan a unha aprendizaxe 

comprensiva e significativa. 

 Unha exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe 

adaptada á do alumno. 

 Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e a comprensión do feito 

científico e natural. 

Máis arriba formulabamos como fundamental o feito de que o alumnado 

participe activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento, 

exemplo preciso dunha metodoloxía que persegue a formación integral do alumno. 

Por iso, o uso de calquera recurso metodolóxico, e o libro de texto segue sendo 

aínda un dos máis privilexiados, debe ir encamiñado á participación cotiá do alumno 

no proceso educativo, non a ser substituído. Pero nun contexto no que se está a 

xeneralizar o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (internet, vídeos, 

CD-ROM, etc.), non tería sentido desaproveitar as súas posibilidades educativas, de 

aí que o seu uso, interesante en si mesmo polas posibilidades de obtención de 

información que permiten, permite que o alumnado sexa formado nalgunhas das 

competencias básicas do currículo (aprender a aprender, tratamento da información 

e competencia dixital,...). 
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Os contidos do currículo desta comunidade están agrupados en bloques: 

Comúns, Diversidade e unidade da estrutura da materia e dos seus cambios e A 

natureza eléctrica da materia. Todos estes aspectos metodolóxicos e de contidos 

foron desenvolvidos nas diferentes seccións do libro de texto utilizado, de aí a 

importancia que se lles concede a algunhas delas, como son as técnicas de 

investigación (a icona TI identifica as súas páxinas), a química / física na sociedade 

(identificadas mediante as iconas QS ou FS, respectivamente) ... 
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3. AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Na definición que a Lei orgánica de educación (LOE) fai do currículo, 

atopámonos tanto cos compoñentes tradicionais (obxectivos, contidos, métodos 

pedagóxicos e criterios de avaliación) coma cunha significativa novidade, como é a 

introdución das competencias básicas. Este elemento pasa a converterse nun dos 

aspectos orientadores do conxunto do currículo (non é casual que no currículo 

antecedan na súa formulación, mesmo, aos obxectivos) e, en consecuencia, en 

orientador dos procesos de ensino-aprendizaxe, máxime cando nun dos cursos 

desta etapa educativa (segundo da ESO) o alumno participou na denominada 

avaliación de diagnóstico, na que debeu demostrar a adquisición de determinadas 

competencias. Independentemente de que esta avaliación non teña consecuencias 

académicas para os alumnos, o feito de que os seus resultados sirvan de orientación 

para que os centros adopten decisións relativas ás aprendizaxes dos alumnos dános 

unha idea de como os procesos educativos se van ver condicionados por este novo 

elemento na liña de ser moito máis funcionais. Non esquezamos tampouco que a 

decisión de se o/a alumno/a obtén ou non o título de graduado en ESO no próximo 

curso estará baseada en se adquiriu ou non as competencias básicas da etapa, de 

aí que as competencias se acabarán convertendo no referente para a avaliación do 

alumno. 

Todas as definicións deste concepto fan fincapé no mesmo: fronte a un modelo 

educativo centrado na adquisición de coñecementos máis ou menos teóricos, 

desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso educativo baseado na 

adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na adquisición duns 

saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que haberán de ser 

demostrados polos alumnos (é algo máis ca unha formación funcional). En resumo, 

unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar 

coñecementos, habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en 

contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, chegouse a definir como a posta 

en práctica dos coñecementos adquiridos, os coñecementos en acción, é dicir, 

mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha situación determinada (de 

carácter real e distinta daquela en que se aprendeu), activar recursos ou 

coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se teñen porque se 

esqueceron). 
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Pero hai un aspecto que cómpre salientarmos, que non adoita ser apreciado a 

simple vista, e que incide sobre o que demos en chamar carácter combinado da 

competencia: o alumno, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, 

pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos como unha competencia 

integra os diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, 

procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do alumnado. En 

resumo, estamos a recoñecer que a institución escolar non só prepara o alumno no 

coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai tamén como 

cidadán, de aí que deba demostrar unha serie de actitudes cívicas e intelectuais que 

impliquen o respecto polos/as demais, a ser responsable, a traballar en equipo... 

Tamén é importante outro aspecto, ao que moitas veces non se lle concede a 

importancia que ten: formar en competencias permite facerlle fronte á constante 

renovación de coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A 

formación académica do alumnado transcorre na institución escolar durante un 

número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e profesional non 

remata nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das 

tecnoloxías da información e a comunicación permitirá acceder a este instrumento 

para solicitar a información que en cada momento se precise (obviamente, despois 

de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é 

imposible tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o 

alumno deberá formarse nesa competencia, a de aprender a aprender. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que 

debe ter o alumno cando remata a súa escolaridade obrigatoria para enfrontarse cos 

retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

  COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supón a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita e como instrumento de aprendizaxe e de autorregulación do 

pensamento, das emocións e da conduta, polo que contribúe, así mesmo, á 

creación dunha imaxe persoal positiva e fomenta as relacións construtivas cos 

demais e co contorno. Aprender a comunicarse é, en consecuencia, establecer 

lazos con outras persoas, achegarnos a outras culturas que adquiren sentido e 

provocan afecto en canto que se coñecen. En resumo, esta competencia 
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lingüística é fundamental para aprender a resolver conflitos e para aprender a 

convivir. 

A adquisición desta competencia supón o dominio da lingua oral e escrita en 

múltiples contextos e o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade para utilizar os números e 

as súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de 

razoamento matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer 

máis sobre aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver 

problemas relacionados coa vida diaria e co mundo laboral. 

A adquisición desta competencia supón, en resumo, aplicar destrezas e 

actitudes que permiten razoar matematicamente, comprender unha 

argumentación matemática, expresarse e comunicarse na linguaxe matemática 

e integrar o coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento. 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO 
FÍSICO 

É a habilidade para interactuar co mundo físico nos seus aspectos naturais e 

nos xerados pola acción humana, de modo que facilite a comprensión de 

sucesos, a predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e á 

preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos 

seres vivos. 

En resumo, esta competencia implica a adquisición dun pensamento científico-

racional que permite interpretar a información e tomar decisións con autonomía 

e iniciativa persoal, así como utilizar valores éticos na toma de decisións 

persoais e sociais. 

 TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

Son as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e 

transformala en coñecemento. Inclúe aspectos que van desde o acceso e a 

selección da información ata o seu uso e transmisión en diferentes soportes, 

incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como 

un elemento esencial para informarse e comunicarse. 
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A adquisición desta competencia supón, polo menos, utilizar recursos 

tecnolóxicos para resolver problemas de modo eficiente e ter unha actitude 

crítica e reflexiva na valoración da información de que se dispón. 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do 

mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade 

cada vez máis plural. Incorpora formas de comportamento individual que 

capacitan as persoas para convivir en sociedade, relacionarse cos demais, 

cooperar, comprometerse e afrontar os conflitos, polo que adquirila supón ser 

quen de poñerse no lugar do outro, aceptar as diferenzas, ser tolerante e 

respectar os valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos 

outros. 

En resumo, implica comprender a realidade social en que se vive, afrontar os 

conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e mais os deberes cidadáns 

desde unha actitude solidaria e responsable. 

 COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. 

En definitiva, apreciar e gozar a arte e outras manifestacións culturais, ter unha 

actitude aberta e receptiva ante a plural realidade artística, conservar o 

patrimonio cultural común e fomentar a propia capacidade creadora. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser 

capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, así como buscar respostas 

que satisfagan as esixencias do coñecemento racional. Así mesmo, implica 

admitir unha diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e 

atopar motivación para buscalas desde diversos enfoques metodolóxicos. 

En resumo, implica a xestión das propias capacidades desde unha óptica de 

busca da eficacia e o manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual. 
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 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia refírese á posibilidade de optar con criterio propio e levar 

adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 

responsable dela, tanto no ámbito persoal coma no social ou laboral. 

A adquisición desta competencia implica ser creativo/a, innovador/a, 

responsable e crítico/a no desenvolvemento de proxectos individuais ou 

colectivos. 

Nunha competencia non hai saberes que se adquiren exclusivamente nunha 

determinada materia e só serven para ela. Con todo o que o alumnado aprende nas 

diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e 

de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz 

de utilizala en momentos precisos e en situacións distintas. Por iso, calquera desas 

competencias poden alcanzarse, senón en todas, si na maioría das materias 

curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as 

devanditas competencias, independentemente de en cales as puidera adquirir 

(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de alcanzar determinadas 

aprendizaxes, pero tamén, non o esquezamos, de que permitirá alcanzar outras, 

tanto na propia institución escolar coma fóra de ela, garantía da súa aprendizaxe 

permanente. 

Todas as competencias citadas anteriormente teñen a súa presenza no 

currículo desta materia, de forma desigual, loxicamente, pero todas e cada unha 

delas cunha importante achega á formación do alumnado, como non podía ser 

doutra forma dado o eminente carácter integrador dos seus contidos. Dados os 

contidos desta materia, podemos establecer tres grupos de competencias 

delimitados pola súa desigual presenza curricular, ordenados de maior a menor: no 

primeiro, competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico; no 

segundo, competencia matemática e competencia no tratamento da información e 

da competencia dixital, e no terceiro, competencia social e cidadá, competencia en 

comunicación lingüística, competencia en aprender a aprender e competencia en 

autonomía e iniciativa persoal. 

Dito isto, queda claro que hai unha evidente interrelación entre os distintos 

elementos do currículo, e que habemos de poñela de manifesto para utilizar 

axeitadamente cantos materiais curriculares se empregan no proceso de ensino-
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aprendizaxe. Cando nunha programación didáctica, coma esta, se indican os 

obxectivos dunha unidade (formulados, ao igual ca os criterios de avaliación, en 

termos de capacidades), sábese que estes condicionan a elección duns contidos ou 

doutros, do mesmo xeito que se debe indicar uns criterios de avaliación que 

permitan demostrar se o alumno os alcanza ou non os alcanza. Por iso, os criterios 

de avaliación permiten unha dobre interpretación: por un lado, os que teñen relación 

co conxunto de aprendizaxes que realiza o alumnado, é dicir, haberá uns criterios de 

avaliación ligados expresamente a conceptos, outros a procedementos e outros a 

actitudes, xa que cada un destes contidos teñen que ser avaliados porque se 

traballaron na clase e que son os que se avalían nos diferentes momentos de 

aplicación da avaliación continua; e por outro, haberá criterios de avaliación que 

foron formulados máis na súa relación coas competencias básicas. 

A avaliación das competencias básicas é un modelo de avaliación distinta ao 

dos criterios de avaliación, tanto porque se aplica en diferentes momentos doutras 

avaliacións coma porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se 

partimos de que as competencias básicas supoñen unha aplicación real e práctica 

de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o 

alumnado as adquiriu é reproducir situacións o máis reais posibles de aplicación, e 

nestas situacións o habitual é que o alumno se sirva desa bagaxe acumulada (todo 

tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. Desta forma, 

cando avaliamos competencias estamos a avaliar preferentemente, aínda que non 

só, procedementos e actitudes, de aí que as relacionemos cos criterios de avaliación 

con maior carácter procedemental e actitudinal. 

De que forma se logra cada unha das competencias básicas desde esta 

materia? Imos expoñer sucintamente os aspectos máis relevantes, ordenadas as 

competencias de maior a menor presenza nesta materia: 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

É a competencia con maior peso nesta materia: o seu dominio esixe a 

aprendizaxe de conceptos, o dominio das interrelacións existentes entre eles, a 

observación do mundo físico e de fenómenos naturais, o coñecemento da 

intervención humana, a análise multicausal... Pero ademais, e ao igual ca outras 

competencias, require que o alumno se familiarice co método científico como 
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método de traballo, o que lle permitirá actuar racional e reflexivamente en moitos 

aspectos da súa vida académica, persoal ou laboral. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Mediante o uso da linguaxe matemática para cuantificar fenómenos naturais, 

analizar causas e consecuencias, expresar datos, etc., en resumo, para o 

coñecemento dos aspectos cuantitativos dos fenómenos naturais e o uso de 

ferramentas matemáticas, o alumno pode ser consciente de que os coñecementos 

matemáticos teñen unha utilidade real en moitos aspectos da súa propia vida. 

 COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E A COMPETENCIA 
DIXITAL 

Nesta materia, para que o alumno comprenda os fenómenos físicos e naturais, 

é fundamental que saiba traballar coa información (obtención, selección, tratamento, 

análise, presentación,...), procedente de moi diversas fontes (escritas, audiovisuais, 

...), e non todas co mesmo grao de fiabilidade e obxectividade. Por iso, a 

información, obtida ben en soportes escritos tradicionais, ben mediante novas 

tecnoloxías, debe ser analizada desde parámetros científicos e críticos. 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

Dous son os aspectos máis importantes mediante os cales a materia de Física 

e Química intervén no desenvolvemento desta competencia: a preparación do 

alumnado para intervir na toma consciente de decisións na sociedade, e para o que 

a alfabetización científica é un requisito, e o coñecemento de como os avances 

científicos interviñeron historicamente na evolución e no progreso da sociedade (e 

das persoas), sen esquecer que ese mesmo desenvolvemento tamén tivo 

consecuencias negativas para a humanidade, e que deben controlarse os riscos que 

pode provocar nas persoas e no medio (desenvolvemento sostible). 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Os aspectos máis importantes mediante os cales a materia de Física e Química 

intervén no desenvolvemento desta competencia son: a utilización da linguaxe como 

un instrumento privilexiado de comunicación no proceso educativo (vocabulario 

específico e preciso, sobre todo, que o alumno/debe incorporar ao seu vocabulario 

habitual) e a importancia que ten todo o relacionado coa información nos seus 

contidos curriculares. 
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 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se esta competencia permite que o alumno dispoña de habilidades ou de 

estratexias que lle faciliten a aprendizaxe ao longo da súa vida e que lle permitan 

construír e transmitir o coñecemento científico, supón tamén que pode integrar estes 

novos coñecementos nos que xa posúe e que os pode analizar tendo en conta os 

instrumentos propios do método científico. 

 COMPETENCIA NA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia parte da necesidade de que o alumno cultive un pensamento 

crítico e científico, capaz de desterrar dogmas e prexuízos alleos á ciencia. Por iso, 

deberá facer ciencia, é dicir, enfrontarse cos problemas, analizalos, propoñer 

solucións, avaliar consecuencias, etcétera. 

 COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia adquírese cando o alumno desenvolve a imaxinación e a  

creatividade, e pon a creación artística ao servizo da actividade académica; por 

exemplo, cando presenta os traballos nos formatos artísticos e estéticos que desexa. 

Anteriormente indicabamos cales son as oito competencias básicas que recolle 

o noso sistema educativo, competencias que pola súa propia formulación son, 

inevitablemente, moi xenéricas. Para que sirvan como referente para a acción 

educativa e para demostrar a competencia real do alumno, debemos concretalas 

moito máis, desagregalas, sempre en relación cos demais elementos do currículo. É 

o que demos en chamar subcompetencias, e que sen pretender chegar a abranguer 

todas as posibles, si recollen aquelas que maior relación teñen co currículo da 

materia e maior presenza en todas as materias polo seu carácter interdisciplinar. 

Nesta materia e curso, estas subcompetencias e as unidades en que se 

traballan son as seguintes (hai outras competencias/subcompetencias que tamén se 

adquiren na materia de  Física e Química, aínda que non neste curso). 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

Coñecemento e interacción co mundo físico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Manexar as relacións de causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas entre as ciencias da 

 

3, 4 e 6 
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natureza. 

 Analizar sistemas complexos, nos que interveñen 

varios factores. 
1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Entender e aplicar o traballo científico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Interpretar as probas e as conclusións científicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Describir as implicacións que a actividade humana e a 

actividade científica e tecnolóxica teñen no medio. 
4, 5, 6, 7 e 8 

 Identificar os grandes problemas cos que se enfronta 

hoxe a humanidade e as solucións que se están a 

buscar para resolvelos e para avanzar nun 

desenvolvemento sostible. 

4, 7 e 8 

Matemática 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar os 

fenómenos naturais. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Utilizar a linguaxe matemática para analizar as causas 

e as consecuencias. 
2 e 4 

 Utilizar a linguaxe matemática para expresar datos e 

ideas sobre a natureza. 
1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 

Tratamento da información e competencia dixital 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Aplicar as formas específicas que ten o traballo 

científico para buscar, recoller, seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 

 Utilizar e producir na aprendizaxe da área esquemas, 

mapas conceptuais, informes, memorias... 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación para comunicarse, solicitar información, 

retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter e 

tratar datos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Social e cidadá 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Comprender e explicar problemas de interese social 

desde unha perspectiva científica. 
1, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais  
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para o avance da ciencia, para comprender como 

evolucionaron as sociedades e para analizar a 

sociedade actual. 

1, 4, 6 e 8 

 Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan comportar riscos para as 

persoas ou para o medio. 

3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Comunicación lingüística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Utilizar a terminoloxía adecuada na construción de 

textos e argumentacións con contidos científicos. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

 Comprender e interpretar mensaxes acerca das 

ciencias da natureza. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 

Aprender a aprender 1, 3, 4, 7 e 8 

 Integrar os coñecementos e os procedementos 

científicos adquiridos para comprender as informacións 

provenientes da súa propia experiencia e dos medios 

escritos e audiovisuais. 

1, 3, 4, 7 e 8 

 Autonomía e iniciativa persoal 1, 3, 4, 7 e 8 

 Desenvolver un espírito crítico. Enfrontarse con 

problemas abertos, participar na construción tentativa 

de solucións. 

1, 7 e 8 

 Desenvolver a capacidade para analizar as situacións 

valorando os factores que incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter. 

3, 4, 7 e 8 
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4. ACTIVIDADES 

Como se deduce das formulacións metodolóxicas expostas e do tratamento 

que deben ter as competencias básicas, e como parte fundamental destas, á 

explicación e ao desenvolvemento dos distintos contidos seguiraos a realización de 

diversas actividades de comprobación dos coñecementos, e que son as indicadas 

no libro de texto do alumno, asociadas en cada caso aos distintos contidos. 

En calquera caso, o afondamento que pode facerse con cada unha delas, 

sobre todo as que traballan os contidos iniciais da unidade, estará en función dos 

coñecementos previos que o profesor detectara no alumnado mediante as 

actividades e preguntas de diagnóstico inicial, e que parten de aspectos moi xerais 

pero imprescindibles para regular o afondamento que debe marcar o proceso de 

aprendizaxe do alumno e para establecer estratexias de ensino. Ao inicio do curso, e 

para comprobar o punto de partida inicial do alumno, realizarase unha avaliación 

previa, da mesma forma que haberá unha final que permita valorar integradamente a 

consecución dos obxectivos xerais do curso. 

Ademais das citadas actividades de desenvolvemento dos contidos e de 

comprobación dos coñecementos, unhas de vital importancia nesta materia son as 

de carácter procedemental, que se traballan cando se desenvolven os contidos e en 

seccións específicas do libro de texto do alumno, e que versan en torno á lectura, á 

busca de información, á aplicación do método científico, á interpretación de datos e 

información, ao uso coidadoso de materiais e instrumentos..., é dicir, a  unha serie 

de procedementos que o alumno debe coñecer en profundidade porque os utilizará 

permanentemente en esta etapa educativa (e que lle permite formarse nalgunhas 

das competencias básicas), en resumo, o que no currículo figura agrupado no 

bloque de contidos de estratexias básicas da actividade científica. 

Nun proceso de ensino - aprendizaxe, baseado na identificación das 

necesidades do alumno, é fundamental ofrecerlles a cada un deles os recursos 

educativos necesarios para que a súa formación se axuste ás súas posibilidades, 

nuns casos porque estas son maiores cas do grupo da clase, noutros porque 

necesita readaptar o seu ritmo de aprendizaxe. Para atender á diversidade de niveis 

de coñecemento e de posibilidades de aprendizaxe do alumnados do grupo, 

propóñense en cada unidade novas actividades, diferenciadas entre as de 

ampliación e as de reforzo, que figuran nos materiais didácticos de uso do profesor, 
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e que polo seu propio carácter dependen da aprendizaxe do alumno para decidir 

cales e en que momento se van desenvolver. 

Así mesmo, e como xa indicamos, preténdese que a aprendizaxe sexa 

significativa, polo que en todos os casos en que é posible se parte de realidades e 

exemplos que lle son coñecidos, de forma que se implique activamente na 

construción da súa propia aprendizaxe. 

Desenvolver os contidos mediante actividades facilita que o profesorado saiba 

en cada momento como foron asimilados polo alumno, de forma que poida introducir 

inmediatamente os cambios  precisos para corrixir as desviacións producidas no 

proceso educativo. De aí a importancia que lle concede a que na sección de 

Actividades de cada unidade as de maior dificultade vaian sinaladas coa letra D. 

Cómpre salientarmos que a materia de Física e Química no Proxecto Ánfora 

incide de forma sistemática na adecuación das actividades cos contidos 

desenvolvidos, de forma que o alumnado comprenda e interiorice o traballo da aula. 

En todos os materiais utilizados trabállase con diversas fontes de información: desde 

documentos de revistas especializadas e prensa diaria a páxinas web e bibliografía, 

de forma que o profesor decide entre os materiais máis axeitados para cada estilo 

de aprendizaxe dos alumnos. 

Pero non todos eles poden seguir o ritmo de aprendizaxe, tanto polo seu propio 

desenvolvemento psicolóxico coma por moi diversas circunstancias persoais e 

sociais: a atención á diversidade de alumnos e situacións escolares convértese nun 

elemento fundamental para consolidar ou readaptar os diferentes ritmos de 

aprendizaxe do alumno, polo que se ofrecen os recursos necesarios para que a súa 

formación se axuste ás súas posibilidades de aprendizaxe, e para atender á 

diversidade en cada unha das unidades propoñemos novas actividades 

diferenciadas entre as de ampliación e reforzo que figuran nos materiais didácticos 

de uso do profesor. 

Se anteriormente indicabamos que as características metodolóxicas e os 

contidos tiñan o seu reflexo nas distintas seccións do libro de texto utilizado, 

queremos destacar a finalidade da páxina denominada Ideas claras, mediante a cal 

se resumen os contidos básicos da unidade, e de aí a importancia de que todos os 

alumnos recorran a ela para afianzar os contidos traballados. 
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5. CURRÍCULO 

OBXECTIVOS DA ETAPA 

O citado Decreto 133/2007 indica que os obxectivos desta etapa educativa, 

formulados en termos de capacidades que debe alcanzar o alumnado, son: 

 Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os 

dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

 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. 

 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 

pacificamente os conflitos. 

 Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, 

con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación 

básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

 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. 

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

galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no 

coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 
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 Comprender e expresarse en máis dunha lengua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia 

e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer 

mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade 

galega ou a outras culturas do mundo. 

 Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das 

outras persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos 

do 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 ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 

persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 

deste dereito. 

 Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade. 

CONTRIBUCIÓN DA FÍSICA E QUÍMICA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

As ciencias da natureza contribúen á adquisición das competencias básicas 

desde a organización das materias que integran a área, da súa estrutura conceptual, 

da metodoloxía utilizada e das actitudes e valores que promove. 

A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como 

escrita, constitúe un eixe fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe do 

coñecemento científico, contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en 

comunicación lingüística. 
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Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan 

lecturas de textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros que non 

son científicos, cando se contrastan materiais escritos e audiovisuais de diferentes 

fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun proceso que pasa pola 

identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que 

desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen entre eles. Na 

resolución de problemas débese estimular a lectura comprensiva a través da 

contextualización da situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das 

relacións que se establecen entre os ditos conceptos e os datos. 

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no 

uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a 

expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse ideas, acláranse significados 

sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse 

sínteses, elabóranse mapas conceptuais, extráense conclusións, realízanse 

informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que favorezan a 

mellora na expresión oral e escrita, a confianza para expresarse en público, o saber 

escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas dos demais. 

Contribúe esta área ao desenvolvemento da competencia matemática, xa que 

o coñecemento científico se cuantifica grazas á linguaxe matemática. O emprego de 

números, símbolos, operacións e relacións entre eles forman parte da metodoloxía 

científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e principios. 

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de 

problemas desenvólvense capacidades para identificar e manexar variables, para 

organizar e representar datos obtidos de maneira experimental, para a interpretación 

gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións con números e símbolos, 

para atopar as solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e 

para utilizar estratexias básicas na resolución. Nas ciencias da natureza emprégase 

o razoamento matemático como apoio cara a unha mellor comprensión das relacións 

entre conceptos. 

A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico recae de xeito 

importante sobre esta área na cal o alumnado aprende os conceptos básicos que lle 

permitan a análise, desde diferentes eidos do coñecemento científico, da materia, 
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dos seres vivos, dos fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus 

efectos sobre o ambiente e a saúde, dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos. 

A área de ciencias da natureza contribúe á competencia de tratamento da 

información e competencia dixital, xa que se traballan habilidades para identificar, 

contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e 

presentada en diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e 

comunicación, como os buscadores pola internet, documentos dixitais, foros, chats, 

mensaxaría, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, presentacións electrónicas 

e simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións 

de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información e a comunicación, 

foméntanse actitudes favorables ao emprego delas evitando o seu emprego 

indiscriminado. 

Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, 

cando se traballan representacións de datos por medio de programas informáticos, 

cando se realizan experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando se 

representan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións 

problemáticas coa axuda dos ordenadores, desde a área estase a contribuír á 

competencia dixital. 

En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o 

alumnado das habilidades necesarias para comprender a problemática actual en 

relación coa súa persoa, co resto da sociedade e co planeta. A aproximación do 

currículo á situación concreta na cal se vive facilita a participación activa do 

alumnado en actividades que impliquen esa cidadanía responsable. 

As ciencias da natureza contribúen a coñecer e aceptar o funcionamento do 

corpo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 

ser críticos cos hábitos sociais pouco saudables e a contribuír á conservación e 

mellora do ambiente. 

Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que 

afectan as persoas serven para traballar habilidades sociais relacionadas coa 

participación, cooperación e poñerse en lugar dos outros, aceptar diferenzas, 

respectar os valores, crenzas e incluso a diversidade de culturas. 
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A contribución da área á competencia cultural e artística, na expresión das 

ideas, conceptos e principios das ciencias da natureza empréganse, de xeito 

creativo, diferentes códigos artísticos para representar fenómenos ou situacións dun 

xeito comprensible. 

Desde a área de ciencias contribúese a desenvolver esta competencia cando 

se promove a presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles 

deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos estéticos e 

artísticos, cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar 

ou facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, 

como medio de coñecer, comprender e desfrutar do coñecemento científico. 

O desenvolvemento da competencia de aprender a aprender desde os ámbitos 

científico e tecnolóxico, nun mundo en continuo e acelerado cambio, implica espertar 

inquedanzas e motivacións cara á aprendizaje permanente. Cando afloran as ideas 

previas do alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa 

que se está a promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus 

propios coñecementos e limitacións. Pódese empregar a historia da ciencia para que 

os estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errados nas súas 

concepcións, cando ata os máis grandes científicos experimentaron erros e 

resistencias ás novas ideas. 

OBXECTIVOS DA MATERIA DE CIENCIAS DA NATUREZA 

O citado decreto indica os obxectivos que, en termos de capacidades, deben 

conseguir os alumnos nesta materia desta etapa educativa, e que, á súa vez, son 

instrumentais para lograr os xerais da ESO: 

1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da 

natureza para interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar 

as repercusións do desenvolvemento científico e das aplicacións tecnolóxicas. 

2. Aplicar, na resolución de problemas e en sinxelas investigacións, estratexias 

coherentes cos procedementos das ciencias, tales como a discusión do interese 

dos problemas propostos, a formulación de hipóteses, a elaboración de 

estratexias de resolución e de deseños experimentais, a análise de resultados, a 

consideración de aplicacións e repercusións do estudo realizado e a busca de 

coherencia global. 
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3. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes 

linguaxes como oral, escrita, gráfica, icónica, multimedia, etc. con propiedade, así 

como comunicar a outros argumentacións e explicacións empregando os 

coñecementos científicos. 

4. Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes 

fontes e medios e empregala, valorando o seu contido, para fundamentar e 

orientar os traballos sobre temas científicos e o ambiente, así como para 

contrastar as opinións persoais. 

5. Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en 

ámbitos como alimentación, hixiene e sexualidade, facilitando estratexias que 

permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos relacionados co 

consumo, coas drogodependencias e coa transmisión de enfermidades. 

6. Comprender a importancia de usar os coñecementos provenientes das ciencias 

da natureza para satisfacer as necesidades humanas e participar na necesaria 

toma de decisións sobre de problemas locais e globais aos que nos enfrontamos. 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para 

analizar, individualmente ou en grupo, cuestións relacionadas coa ciencia, a 

tecnoloxía e a sociedade. Coñecer e valorar os problemas aos cales se enfronta 

hoxe a humanidade en relación á sobreexplotación dos recursos, ás diferenzas 

entre países desenvolvidos e non, e a necesidade de busca e aplicación de 

medidas, para avanzar cara ao logro dun futuro sustentable. 

8. Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas 

contribucións ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando os 

grandes debates superadores de dogmatismos e as revolucións científicas que 

marcaron a evolución cultural da humanidade e as súas condicións de vida. 

9. Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de 

forma autónoma a acción e posta en práctica das actividades de aprendizaxe, e 

de utilizar uns criterios de avaliación para autocorrixirse no caso en que sexa 

necesario. 
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CONTIDOS DA FÍSICA E QUÍMICA DE TERCEIRO 

Bloque 1. Contidos comúns 

 Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

sinxelas investigacións para a resolución de situacións problema, discusión do 

seu interese, identificación de variables que interveñen, formulación dalgunha 

hipótese de traballo, seguimento dunha planificación na posta en práctica, 

recolla organizada dos datos, interpretación de resultados e comunicación das 

conclusións. 

 Busca, selección e valoración crítica de información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 Interpretación de información de carácter científico coa axuda de modelos 

axeitados, e utilización desta información para formar unha opinión propia e 

expresarse axeitadamente, coa axuda das tecnoloxías da comunicación e da 

información e outras fontes. 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza ao longo da historia, para lles 

dar resposta ás necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da 

súa existencia, así como para apreciar e gozar da diversidade natural e cultural, 

participando na súa conservación, protección e mellora. 

 Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desigual repartición da riqueza no 

mundo, que provoca unhas condicións de enorme desvantaxe en aspectos de 

saúde e ambiente dos países pobres respecto dos ricos. 

 Posta en práctica correcta dos procedementos experimentais e respecto polas 

normas de seguridade. 

Bloque 2. Diversidade e unidade da estrutura da materia e os seus cambios 

Diversidade da materia. 

 Caracterización de mestura e substancia pura. Identificación de substancias 

puras a través das súas propiedades características. Planificación e elección 

experimental das técnicas de separación de substancias máis axeitadas. 

Valoración do uso das técnicas de separación de substancias en mesturas para 

o desenvolvemento da vida e para a obtención de recursos. 

 Identificación de disolucións, dos seus compoñentes, caracterización da súa 

composición mediante as diferentes formas de expresar a concentración das 

substancias. Preparación de disolucións de concentración coñecida. 
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A unidade na estrutura da materia 

 Estudo experimental cualitativo das relacións entre a presión, o volume e a 

temperatura dos gases. 

 Interpretación, coa axuda do modelo cinético de partículas, do volume, da 

temperatura, da presión e das relacións entre esas magnitudes para os gases. 

Extrapolación do modelo cinético de partículas na interpretación das 

propiedades dos líquidos e dos sólidos. 

 Interpretación, coa axuda do modelo cinético da materia, dalgúns procesos 

como os cambios de estado, a difusión e a dilatación, así como da diferenza 

entre mestura e substancia pura. 

 Caracterización do cambio físico e químico. Diferenciación experimental entre 

substancias simples e compostas. Comprobación experimental da conservación 

da masa e da non-conservación do volume nun sistema, antes e despois dun 

cambio físico e químico. Diferenciación entre mestura e composto. 

 Valoración da importancia histórica do modelo atómico molecular de Dalton 

para interpretar a diferenta entre substancias simples e compostas. 

 Utilización de diversos formatos como o verbal, o icónico, o gráfico e o 

simbólico para expresar, de xeito comprensivo, información sobre a estrutura e 

composición das substancias de uso cotián. 

Os cambios químicos 

 Realización experimental dalgunhas transformacións químicas sinxelas. 

Reaccións de combustión. Identificación do que se conserva e do que cambia 

nas reaccións químicas. 

 Recoñecemento da transferencia de enerxía nas reaccións químicas. Aplicación 

ás combustións e á fotosíntese. 

 Interpretación, coa axuda do modelo atómicomolecular, das reaccións químicas 

como transformación dunhas substancias noutras; representación gráfica e 

simbólica; identificación do elemento químico; xustificación da conservación da 

masa e do elemento químico nas reaccións a partir do modelo 

atómicomolecular. 
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 Estimacións e investigacións sobre a variación da rapidez dunha reacción en 

función da temperatura, concentración, grao de división dos reactivos. A 

emisión dos gases nos vehículos e a influencia na calidade do aire: función dos 

catalizadores. 

 Procura, selección de información e análise crítica sobre os beneficios e riscos 

da fabricación e uso dalgún material de uso cotián. Estimación do impacto 

ambiental das reaccións de combustión. 

Bloque 3. A natureza eléctrica da materia 

Propiedades eléctricas e magnéticas da materia. 

 Identificación experimental das interaccións eléctricas e magnéticas. Utilización 

da carga eléctrica na interpretación das interaccións. 

 Análise de movemento de cargas: circuíto eléctrico. 

 Importancia da electricidade nas condicións da nosa vida cotiá e no 

desenvolvemento científico e tecnolóxico. Valoración das medidas preventivas. 

A estrutura do átomo 

 Selección de información e análise crítica da contribución do estudo da 

electricidade ao coñecemento da estrutura da materia. 

 Incorporación da carga eléctrica á estrutura atómica. Caracterización dos 

elementos químicos. 

 Identificación dos compoñentes estruturais da materia: átomos, moléculas e 

ións. Comparación de substancias con estruturas de átomos libres, moleculares 

e xigantes. Relación entre a estrutura e as súas propiedades. 

 Aproximación cualitativa á radioactividade e aos efectos das radiacións 

ionizantes sobre a saúde e o ambiente. Importancia dos isótopos na 

investigación científica e médica. Valoración de medidas preventivas e 

protectoras. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA FÍSICA E QUÍMICA DE 3º 

1. Utilizar procedementos que permitan diferenciar mesturas, substancias 

simples e compostos en materiais de uso cotián, identificar a 

composición das mesturas en produtos de consumo habitual e preparar 

algunha disolución sinxela. 

Este criterio trata de constatar se o alumnado recoñece cando un material é 

unha substancia pura ou unha mestura e, neste último caso, coñece técnicas 

3º E.S.O.      28 



Física e Química 

de separación, sabe deseñar e realizar algunhas delas, utiliza criterios para 

clasificar as substancias en simples e compostas e diferencia mesturas de 

compostos. Tamén se debe comprobar que utiliza a información das etiquetas 

dos produtos de consumo cotián para identificar a composición das mesturas, 

especialmente a concentración en masa e as porcentaxes tanto en masa 

coma en volume. Valoraranse as habilidades prácticas á hora de preparar 

disolucións cunha determinada concentración en masa e a capacidade para 

salientar a importancia dalgúns materiais para a sociedade. 

2. Identificar e cuantificar algunhas propiedades dos materiais nos seus 

distintos estados de agregación, diferenciando a descrición 

macroscópica da interpretación con modelos. 

Trátase de verificar que o alumnado determina algunhas propiedades 

características das substancias, levando a cabo experiencias sinxelas que as 

poñan de manifesto. Interpreta coa axuda do modelo cinético os conceptos de 

presión, temperatura e cambios de estado. Tamén se valorará a 

interpretación cualitativa das representacións gráficas que reflictan relacións 

entre propiedades. 

3. Clasificar distintos tipos de substancias e os procesos de cambio 

utilizando criterios macroscópicos e as premisas do modelo de Dalton. 

Preténdese comprobar se o alumnado emprega algún criterio macroscópico 

que lle permita clasificar os cambios nas substancias, diferenciar mesturas de 

compostos e estes de substancias simples, utilizando procedementos 

experimentais sinxelos; valorando a contribución de Dalton ao modelo de 

materia para justificar os ditos cambios e interpretar a existencia de 

substancias simples e de compostos. 

4. Interpretar e representar reaccións químicas utilizando o modelo 

atómico-molecular, así como para xustificar a conservación da masa en 

sistemas pechados. 

Este criterio pretende comprobar que o alumnado identifica 

experimentalmente a reacción química como proceso en que unhas 

substancias se transforman noutras novas, onde se conserva a masa e o 

elemento químico; que saben xustificala co modelo elemental de reacción e 
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que son quen de representalas de xeito verbal, gráfico e simbólico. 

Valorarase tamén se coñecen a súa importancia na mellora da calidade de 

vida das persoas e as posibles repercusións negativas sobre o contorno, 

sendo conscientes da relevancia e responsabilidade de todos para a 

protección do ambiente e a saúde das persoas. 

5. Identificar fenómenos eléctricos e magnéticos cotiáns valorando as 

repercusións da electricidade no desenvolvemento científico e 

tecnolóxico e nas condicións de vida das persoas. 

Preténdese constatar se o alumnado é capaz de realizar experiencias 

eléctricas e magnéticas, explicalas cualitativamente co concepto de carga, 

mostrando o seu coñecemento da estrutura eléctrica da materia. Valorarase 

tamén se é capaz de utilizar instrumentos sinxelos e é consciente das 

repercusións dos coñecementos sobre a electricidade e a necesidade da 

eficiencia e do aforro enerxético. 

6. Analizar a evolución do modelo atómico ao introducir a natureza 

eléctrica da materia e identificar as aplicacións de substancias 

radioactivas. 

Trátase de comprobar que o alumnado comprende que os cambios nos 

modelos da materia teñen como obxectivo a procura de explicacións das súas 

propiedades e dos fenómenos cotiáns. Tamén se trata de comprobar se 

valora as aplicacións da radioactividade, principalmente en medicina, 

mediante a participación en traballos, debates, etc. sobre elas e se xustifica 

as medidas de protección nos traballos que impliquen perigos. 

7. Participar activamente na construción, comunicación e utilización do 

coñecemento científico. 

Trátase de comprobar que o alumnado se implica persoalmente na propia 

aprendizaxe, realizando o esforzo necesario, valorando a reflexión sobre os 

propios procesos de aprendizaxe das ciencias desde a apropiación dos 

obxectivos ata a utilización de criterios de realización para autocorrixirse, no 

caso de que sexa necesario. 
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6. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 

A seguir, desenvólvese integramente a programación de cada unha das 8 

unidades didácticas en que foron organizados e secuenciados os contidos deste 

curso. En cada unha delas indícanse os seus correspondentes obxectivos 

didácticos, contidos (conceptos, procedementos e actitudes), contidos transversais, 

criterios de avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 1 

MEDIDA E MÉTODO CIENTÍFICO 

OBXECTIVOS 

1. Recoñecer as etapas do traballo científico e elaborar informes sobre diversas 

experiencias aplicando os métodos propios da actividade científica. 

2. Observar e describir fenómenos sinxelos. 

3. Manexar algúns instrumentos sinxelos de medida e observación. 

4. Expresar correctamente as observacións utilizando a linguaxe científica. 

5. Interpretar gráficas que expresen a relación entre dúas variables. 

6. Identificar as variables dependente, independente e controlada nun texto que 

describa un experimento ou unha investigación sinxela. 

7. Explicar o concepto de densidade. 

8. Valorar o coñecemento científico como un proceso de construción ligado ás 

características e ás necesidades da sociedade en cada momento histórico, e que 

está sometido a evolución e revisión continuas. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 El método científico. 

 Etapas do método científico: 

- A observación. 

- A elaboración de hipótese. 

- A experimentación. 
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- Análise dos resultados. 

- Leis e teorías. 

 A medida: 

- O sistema internacional de unidades. 

- A notación científica. 

- Múltiplos e submúltiplos de unidades. 

 Instrumentos de medida: 

- Precisión e sensibilidade. 

- Cifras significativas e redondeo. 

 Unha medida indirecta: a densidade. 

 O informe científico. 

Procedementos 

 Uso correcto de instrumentos de medida sinxelos. 

 Busca, selección e análise de información de carácter científico utilizando as 

tecnoloxías da información e a comunicación e outras fontes, como a prensa oral 

e escrita, libros de lectura, revistas científicas... 

 Análise de comentarios de textos científicos. 

 Formulación de interrogantes ante feitos e fenómenos que acontecen ao noso 

arredor. 

 Elaboración de conclusións e comunicación dos resultados mediante a 

realización de debates e a redacción de informes. 

 Comparación entre as conclusións das experiencias realizadas e as hipóteses 

formuladas inicialmente. 

 Análise de gráficas a partir de datos experimentais. 

 Determinación experimental de densidades de sólidos e líquidos utilizando a 

balanza dixital e a probeta. 
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Actitudes 

 Valoración do método científico á hora de explicar un feito relacionado coa 

ciencia. 

 Recoñecemento e valoración da importancia dos hábitos de claridade e orde na 

elaboración dos informes. 

 Rigor e coidado co material de laboratorio no traballo experimental. 

 Interese pola participación en debates relacionados con algúns dos temas 

tratados na clase, mostrando respecto cara ás opinións dos/as demais e 

defendendo as propias con argumentos baseados nos coñecementos científicos 

adquiridos. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O traballo científico é un bloque de coñecementos común a toda a etapa que 

permite a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para 

comunicarse, solicitar información e retroalimentala, así como para a obtención e o 

tratamento de datos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Determinar os trazos distintivos do traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico ou tecnolóxico, así como a súa influencia 

sobre a calidade de vida das persoas. 

2. Utilizar as novas tecnoloxías como ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando técnicas e estratexias diversas. 

3. Utilizar correctamente a linguaxe como instrumento de comunicación e 

expresarse con precisión empregando a terminoloxía científica axeitada. 

4. Traballar no laboratorio respectando as medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

5. Elaborar un informe científico dunha investigación realizada. 

6. Determinar nun texto os trazos distintivos do traballo científico. 

7. Deseñar un experimento axeitado para a comprobación dunha hipótese. 

8. Coñecer e utilizar correctamente as unidades do sistema internacional 

correspondentes a distintas magnitudes. 
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9. Empregar os factores de conversión nos cambios de unidades, así como a 

notación científica. 

10. Manexar correctamente os instrumentos de medida de lonxitude, masa, volume, 

tempo e temperatura. 

11. Realizar e interpretar unha gráfica sinxela utilizando datos experimentais. 

12. Coñecer o significado da precisión e sensibilidade dun instrumento de medida. 

13. Expresar correctamente unha medida co número axeitado de cifras significativas. 

14. Determinar experimentalmente a densidade de sólidos e líquidos utilizando unha 

balanza dixital, unha probeta e unha bureta, e identificar estas substancias 

mediante táboas de datos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Analizar sistemas 

complexos nos que 

interveñen varios factores. 

 Entender e aplicar o 

traballo científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

 Traballar no laboratorio respectando as 

medidas de seguridade que se recomenden 

en cada caso. 

 Elaborar un informe científico dunha 

investigación realizada. 

 Determinar nun texto os trazos distintivos do 
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traballo científico. 

 Deseñar un experimento axeitado para a 

comprobación dunha hipótese. 

 Realizar e interpretar unha gráfica sinxela 

utilizando datos experimentais. 

 Determinar experimentalmente a densidade 

de sólidos e líquidos utilizando unha balanza 

dixital, unha probeta e unha bureta, e 

identificar estas substancias mediante táboas 

de datos. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe 

matemática para cuantificar 

os fenómenos naturais. 

 Utilizar a linguaxe 

matemática para expresar 

datos e ideas sobre a 

natureza. 

 Coñecer e utilizar correctamente as unidades 

do sistema internacional correspondentes a 

distintas magnitudes. 

 Empregar os factores de conversión nos 

cambios de unidades, así como a notación 

científica. 

 Manexar correctamente os instrumentos de 

medida de lonxitude, masa, volume, tempo e 

temperatura. 

 Realizar e interpretar unha gráfica sinxela 

utilizando datos experimentais. 

 Expresar correctamente unha medida co 

número axeitado de cifras significativas. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas 

específicas que ten o 

traballo científico para 

buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

 Utilizar e producir na 

 Utilizar as novas tecnoloxías como 

ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando 

técnicas e estratexias diversas. 
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aprendizaxe da área 

esquemas, mapas 

conceptuais, informes, 

memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a 

comunicación para 

comunicarse, solicitar 

información, 

retroalimentala, simular e 

visualizar situacións, obter 

e tratar datos. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar 

problemas de interese 

social desde unha 

perspectiva científica. 

 Aplicar o coñecemento 

sobre algúns debates 

esenciais para o avance da 

ciencia co fin de 

comprender como 

evolucionaron as 

sociedades e para analizar 

a sociedade actual. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía 

adecuada na construción 

de textos e argumentacións 

con contidos científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das 

ciencias da natureza. 

 Utilizar correctamente a linguaxe como 

instrumento de comunicación e expresarse 

con precisión empregando a terminoloxía 

científica axeitada. 

 Elaborar un informe científico dunha 

investigación realizada. 

 Determinar nun texto os trazos distintivos do 
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traballo científico. 

 Coñecer o significado da precisión e 

sensibilidade dun instrumento de medida. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e 

os procedementos 

científicos adquiridos para 

comprender as 

informacións provenientes 

da súa propia experiencia e 

dos medios escritos e 

audiovisuais. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

 Utilizar as novas tecnoloxías como 

ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando 

técnicas e estratexias diversas. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver un espírito 

crítico. Enfrontarse con 

problemas abertos, 

participar na construción 

tentativa de solucións. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

 Elaborar un informe científico dunha 

investigación realizada. 

 Determinar nun texto os trazos distintivos do 

traballo científico. 

 Deseñar un experimento axeitado para a 

comprobación dunha hipótese. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 2 

A DIVERSIDADE DA MATERIA 

OBXECTIVOS 

1. Diferenciar as mesturas das substancias puras grazas ás propiedades destas 

últimas. 

2. Distinguir mestura heteroxénea de disolución. 
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3. Coñecer a diferenza entre mestura e composto. 

4. Diferenciar un elemento dun composto. 

5. Manexar instrumentos de medida sinxelos. 

6. Utilizar correctamente as distintas maneiras de expresar a concentración dunha 

disolución. 

7. Planificar un deseño experimental adecuado para separar unha mestura ou unha 

disolución nos seus compoñentes. 

8. Participar na planificación e na realización en equipo de actividades e 

investigacións sinxelas. 

9. Obter información a partir das gráficas de variación da solubilidade coa 

temperatura. 

10. Predicir consecuencias negativas na preservación do medio. 

11. Recoñecer a importancia das disolucións nos produtos de consumo habitual e as 

repercusións sobre a saúde das persoas e o medio. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Que é a materia? 

 Clasificación dos sistemas materiais. 

- Clasificación segundo o estado de agregación: sólidos, líquidos e gases. 

- Clasificación dos sistemas materiais segundo o seu aspecto. 

- Clasificación dos sistemas materiais homoxéneos. 

- Substancias puras: substancias simples e compostos. 

 Separación de mesturas heteroxéneas. 

 As disolucións. 

- Tipos de disolucións. 

- Concentración dunha disolución. 

 Solubilidade. 

- Concepto de solubilidade. 

3º E.S.O.      38 



Física e Química 

- Curvas de solubilidade. Interpretación gráfica. 

 Métodos de separación das disolucións. 

 Como preparar disolucións. 

 O petróleo. 

Procedementos 

 Utilización correcta de instrumentos de medida sinxelos. 

 Identificación da concentración das mesturas das substancias nas etiquetas dos 

produtos de consumo habitual. 

 Utilización de procedementos físicos, baseados nas propiedades características 

das substancias puras para separalas nunha mestura. 

 Identificación dalgunhas mesturas e disolucións importantes pola súa utilización 

na industria e na vida diaria. 

 Preparación de disolucións de sólidos e líquidos de composición coñecida. 

 Realización e interpretación de gráficas de solubilidade de sólidos e gases en 

auga a diferentes temperaturas. 

 Uso dos medios de comunicación e das novas tecnoloxías para obter 

información. 

 Interpretación de información de carácter científico e utilización da devandita 

información para expresarse axeitadamente. 

 

Actitudes 

 Apreciación da necesidade de establecer criterios de clasificación que nos 

permitan estudar a materia partindo da súa diversidade. 

 Utilización correcta dos materiais, das substancias e dos instrumentos básicos 

dun laboratorio e respecto polas normas de seguridade establecidas. 

 Recoñecemento da importancia que teñen na práctica as propiedades 

características dalgúns materiais que se utilizan na vida diaria. 
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 Actitude positiva fronte á necesidade dunha xestión sostible da auga e valoración 

das actuacións persoais que potencien a redución no seu consumo e a posterior 

utilización. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Cando se traballe esta unidade, pódense desenvolver nos/as alumnos/as 

actitudes que favorezan o gozo e a conservación do patrimonio natural na súa 

comunidade autónoma, así como a valoración e o respecto cara á paisaxe e os 

programas de defensa e protección do medio. 

Así mesmo, pódense tratar temas relacionados coa educación para o consumo, 

como por exemplo a análise da composición dos produtos e valoración da relación 

calidade/prezo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Traballar no laboratorio respectando as medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

2. Utilizar procedementos e criterios que permitan saber se un material é unha 

substancia pura ou unha mestura. 

3. Obter substancias puras a partir de mesturas, utilizando procedementos físicos 

baseados nas propiedades características das primeiras. 

4. Describir algún procedemento químico que permita descompoñer as substancias 

puras nos seus elementos. 

5. Recoñecer e enumerar as diferenzas que existen entre unha mestura e unha 

disolución e entre substancia simple e un composto. 

6. Explicar e empregar as técnicas de separación e purificación de mesturas. 

7. Describir as disolucións e resolver problemas sinxelos de cálculo das súas 

concentracións. 

8. Coñecer a diferenza entre disolución saturada, concentrada e diluída. 

9. Describir a relación entre solubilidade e temperatura. 

10. Interpretar as curvas de solubilidade de diferentes substancias. 

11. Valorar o uso das técnicas de separación das substancias na obtención de 

recursos. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Utilizar procedementos e criterios que 

permitan saber se un material é unha 

substancia pura ou unha mestura. 

 Obter substancias puras a partir de 

mesturas, utilizando procedementos físicos 

baseados nas propiedades características 

das primeiras. 

 Describir algún procedemento químico que 

permita descompoñer as substancias puras 

nos seus elementos. 

 Recoñecer e enumerar as diferenzas que 

existen entre unha mestura e unha 

disolución e entre substancia simple e un 

composto. 

 Explicar e empregar as técnicas de 

separación e purificación de mesturas. 

 Describir as disolucións e resolver 

problemas sinxelos de cálculo das súas 

concentracións. 

 Coñecer a diferenza entre disolución 

saturada, concentrada e diluída. 

 Describir a relación entre solubilidade e 

temperatura. 
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 Valorar o uso das técnicas de separación 

das substancias na obtención de recursos. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar as causas e as 

consecuencias. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

 Describir as disolucións e resolver 

problemas sinxelos de cálculo das súas 

concentracións. 

 Describir a relación entre solubilidade e 

temperatura. 

 Interpretar as curvas de solubilidade de 

diferentes substancias. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas 

que ten o traballo científico 

para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

 Utilizar e producir na 

aprendizaxe da área 

esquemas, mapas 

conceptuais, informes, 

memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para comunicarse, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Traballar no laboratorio respectando as 

medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía  Traballar no laboratorio respectando as 
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adecuada na construción de 

textos e argumentacións con 

contidos científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das ciencias 

da natureza. 

medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

 Describir algún procedemento químico que 

permita descompoñer as substancias puras 

nos seus elementos. 

 Interpretar as curvas de solubilidade de 

diferentes substancias. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 3 

MATERIA E PARTÍCULAS 

OBXECTIVOS 

1. Xustificar a existencia da presión atmosférica. 

2. Describir as características e as propiedades dos gases. 

3. Estudar as propiedades dos gases desde un punto de vista macroscópico. 

4. Coñecer as leis experimentais dos gases. 

5. Interpretar o comportamento dos gases a nivel microscópico. 

6. Utilizar o modelo cinético para interpretar as leis dos gases. 

7. Extrapolar o comportamento dos gases mediante a teoría cinética ao 

comportamento da materia en xeral. 

8. Recoñecer a natureza corpuscular da materia. 

9. Recoñecer a contribución do estudo dos gases ao coñecemento da estrutura da 

materia. 

10. Xustificar os diferentes estados de agregación da materia de acordo coa teoría 

cinética. 

11. Explicar os cambios de estado desde o punto de vista da teoría cinética. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 O estado gasoso. 

 O gas que nos rodea: o aire. 
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 O comportamento dos gases. 

- A presión dun gas varía co volume. 

- O volume dun gas varía coa temperatura. 

- A presión dun gas varía coa temperatura. 

 O modelo cinético dos gases. 

 A teoría cinética da materia. 

- Os estados de agregación e a teoría cinética. 

- Cambios de estado. Interpretación gráfica. 

- Propiedades características da materia e a teoría cinética. 

 A dilatación dos sólidos. 

Procedementos 

 Aplicación das estratexias propias do método científico. 

 Manexo de instrumentos de medida sinxelos. 

 Realización de experiencias que poñan de manifesto a existencia da presión 

atmosférica. 

 Representación e interpretación de gráficas nas que se relacionen a presión, o 

volume e a temperatura. 

 Realización de experiencias sinxelas que poñan de manifesto a natureza 

corpuscular da materia. 

 Efectuar cálculos matemáticos sinxelos utilizando as leis dos gases. 

 Interpretación de gráficas de quentamento e de arrefriamento de substancias. 

 Comparación entre as conclusións das experiencias realizadas e as hipóteses 

formuladas inicialmente. 

Actitudes 

 Recoñecemento do carácter tentativo e creativo da ciencia. 

 Valoración da importancia dos modelos e da súa confrontación cos feitos 

empíricos. 
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 Rigor e coidado co material do laboratorio na realización de experiencias.  

Cumprimento das normas de seguridade na súa realización. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 Fomento do hábito da lectura. 

 Adquisición de hábitos de vida saudable. 

 Respecto polo medio. 

 Prevención de riscos no fogar, no centro escolar, etcétera. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Interpretar fenómenos relacionados coa existencia da presión atmosférica. 

2. Describir as características e as propiedades dos estados sólido, líquido e 

gasoso. 

3. Interpretar cualitativamente a presión e a temperatura a partir da teoría cinética 

para chegar á comprensión do comportamento dos gases. 

4. Interpretar as gráficas que relacionen as variables presión, volume e 

temperatura. 

5. Utilizar as leis dos gases para calcular o valor dunha das variables presión, 

volume ou temperatura coñecida permanecendo constante a terceira. 

6. Coñecer os aspectos básicos da teoría cinética da materia. 

7. Utilizar o modelo cinético para xustificar as características dos estados de 

agregación. 

8. Explicar os cambios de estado de acordo coa teoría cinética da materia. 

9. Interpretar as gráficas de quentamento e arrefriamento da materia. 

10. Diferenciar a descrición macroscópica das propiedades da súa interpretación a 

nivel microscópico mediante modelos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 
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diferentes materiais curriculares. 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas 

entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos 

nos que interveñen varios 

factores. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Todos os da unidade. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

 Interpretar fenómenos relacionados coa 

existencia da presión atmosférica. 

 Interpretar cualitativamente a presión e a 

temperatura a partir da teoría cinética para 

chegar á comprensión do comportamento 

dos gases. 

 Interpretar as gráficas que relacionen as 

variables presión, volume e temperatura. 

 Utilizar as leis dos gases para calcular o 

valor dunha das variables presión, volume 

ou temperatura coñecida permanecendo 

constante a terceira. 

 Interpretar as gráficas de quentamento e 
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arrefriamento da materia. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas 

que ten o traballo científico 

para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

 Utilizar e producir na 

aprendizaxe da área 

esquemas, mapas 

conceptuais, informes, 

memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para comunicarse, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Interpretar as gráficas que relacionen as 

variables presión, volume e temperatura. 

 Interpretar as gráficas de quentamento e 

arrefriamento da materia. 

Social e cidadá  

 Recoñecer aquelas 

implicacións do 

desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as 

persoas ou para o medio. 

 Describir as características e as 

propiedades dos estados sólido, líquido e 

gasoso. 

 Interpretar as gráficas de quentamento e 

arrefriamento da materia. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía 

adecuada na construción de 

textos e argumentacións con 

contidos científicos. 

 Comprender e interpretar 

 Interpretar fenómenos relacionados coa 

existencia da presión atmosférica. 

 Interpretar as gráficas que relacionen as 

variables presión, volume e temperatura. 

 Interpretar as gráficas de quentamento e 
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mensaxes acerca das ciencias 

da natureza. 

arrefriamento da materia. 

 Diferenciar a descrición macroscópica das 

propiedades da súa interpretación a nivel 

microscópico mediante modelos. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e os 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da 

súa propia experiencia e dos 

medios escritos e audiovisuais.

 Interpretar fenómenos relacionados coa 

existencia da presión atmosférica. 

 Interpretar cualitativamente a presión e a 

temperatura a partir da teoría cinética para 

chegar á comprensión do comportamento 

dos gases. 

 Interpretar as gráficas que relacionen as 

variables presión, volume e temperatura. 

 Utilizar as leis dos gases para calcular o 

valor dunha das variables presión, volume 

ou temperatura coñecida permanecendo 

constante a terceira. 

 Utilizar o modelo cinético para xustificar as 

características dos estados de agregación. 

 Explicar os cambios de estado de acordo 

coa teoría cinética da materia. 

 Interpretar as gráficas de quentamento e 

arrefriamento da materia. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver a capacidade 

para analizar as situacións 

valorando os factores que 

incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter. 

 Interpretar cualitativamente a presión e a 

temperatura a partir da teoría cinética para 

chegar á comprensión do comportamento 

dos gases. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 4 

TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR 
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OBXECTIVOS 

1. Coñecer as primeiras teorías atomistas. 

2. Diferenciar entre proceso físico e proceso químico. 

3. Interpretar as leis das reaccións químicas. 

4. Valorar a importancia das leis de Lavoisier e Proust no desenvolvemento da 

teoría atómica. 

5. Analizar o reagrupamento dos átomos que implica toda reacción química. 

6. Xustificar a hipótese de Avogadro como complemento á teoría atómica de Dalton. 

7. Diferenciar entre átomo e molécula. 

8. Analizar a repercusión da lei de conservación da materia na conservación da 

natureza. 

9. Apreciar que a ciencia é o produto das achegas que o home e mais as mulleres 

fixeron ao longo do tempo. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 As primeiras reaccións atomistas. 

 Reaccións entre substancias. 

 As leis das reaccións químicas. 

- A lei de conservación da masa. 

- A lei das proporcións constantes. 

- Como calcular a composición dun composto. 

 A teoría atómica de Dalton. 

- Xustificación das leis das reaccións químicas. 

 Reacción entre substancias gasosas. 

- Lei de Gay-Lussac para os volumes dos gases. 

- Lei de Avogadro. 

 Cantidade de substancia, mol e volume molar. 
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- Cantidade de materia e mol. 

- Volume molar e mol. 

 Conservación da materia e da natureza. 

Procedementos 

 Identificación dos procesos físicos e dos procesos químicos na vida cotiá. 

 Utilización de estratexias de resolución de cuestións e exercicios numéricos 

relacionados cos contidos desenvolvidos. 

 Extracción de información de documentos científicos sinxelos. 

 Realización de experiencias prácticas que poñan de manifesto as leis de 

Lavoisier e Proust. 

 Realización de experiencias para atopar a composición centesimal dunha 

substancia. 

 Utilización do concepto de mol no cálculo das cantidades de substancias. 

 Análise crítica de hipóteses e teorías contrapostas. 

Actitudes 

 Recoñecemento do carácter tentativo e creativo da ciencia. 

 Valoración da importancia dos modelos e da súa confrontación cos feitos 

empíricos. 

 Rigor e coidado co material do laboratorio na realización de experiencias e 

cumprimento das normas de seguridade na súa realización. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 Fomento do hábito de lectura. 

 Adquisición de hábitos de vida saudable. 

 Respecto polo medio. 

 Prevención de riscos no fogar, no centro escolar, etcétera. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Aplicar as leis de Lavoisier e Proust no cálculo de masas en reaccións químicas 

sinxelas. 
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2. Xustificar a elaboración da teoría atómica de Dalton a partir das leis das 

reaccións químicas. 

3. Aplicar a lei de Gay-Lussac no cálculo dos volumes en reaccións químicas 

sinxelas entre substancias gasosas. 

4. Analizar como as leis volumétricas conducen ao enunciado da hipótese de 

Avogadro. 

5. Utilizar correctamente a magnitude cantidade de materia e a súa unidade, o mol. 

6. Determinar os trazos distintivos do traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico ou tecnolóxico, así como a súa influencia 

sobre a calidade de vida das persoas. 

7. Utilizar correctamente a linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita expresándose con precisión e utilizando a terminoloxía científica axeitada. 

8. Traballar no laboratorio respectando as medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

9. Describir algunhas das interrelacións existentes na actualidade entre sociedade, 

ciencia e tecnoloxía. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 

diferentes materiais curriculares. 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas 

 Aplicar as leis de Lavoisier e Proust no 

cálculo de masas en reaccións químicas 

sinxelas. 

 Xustificar a elaboración da teoría atómica 

de Dalton a partir das leis das reaccións 
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entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos 

nos que interveñen varios 

factores. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Describir as implicacións que a 

actividade humana e a 

actividade científica e 

tecnolóxica teñen no medio. 

 Identificar os grandes 

problemas cos que se enfronta 

hoxe a humanidade e as 

solucións que se están a 

buscar para resolvelos e para 

avanzar nun desenvolvemento 

sostible. 

químicas. 

 Aplicar a lei de Gay-Lussac no cálculo de 

volumes en reaccións químicas sinxelas 

entre substancias gasosas. 

 Analizar como as leis volumétricas 

conducen ao enunciado da hipótese de 

Avogadro. 

 Utilizar correctamente a magnitude 

cantidade de materia e a súa unidade, o 

mol. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

 Traballar no laboratorio respectando as 

medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar as causas e as 

consecuencias. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

 Aplicar as leis de Lavoisier e Proust no 

cálculo de masas en reaccións químicas 

sinxelas. 

 Xustificar a elaboración da teoría atómica 

de Dalton a partir das leis das reaccións 

químicas. 

 Aplicar a lei de Gay-Lussac no cálculo de 

volumes en reaccións químicas sinxelas 

entre substancias gasosas. 

 Analizar como as leis volumétricas 

conducen ao enunciado da hipótese de 

Avogadro. 

 Utilizar correctamente a magnitude 
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cantidade de materia e a súa unidade, o 

mol. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas 

que ten o traballo científico 

para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

 Utilizar e producir na 

aprendizaxe da área 

esquemas, mapas 

conceptuais, informes, 

memorias... 

 Xustificar a elaboración da teoría atómica 

de Dalton a partir das leis das reaccións 

químicas. 

 Analizar como as leis volumétricas 

conducen ao enunciado da hipótese de 

Avogadro. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar 

problemas de interese social 

desde unha perspectiva 

científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para 

o avance da ciencia, para 

comprender como 

evolucionaron as sociedades e 

para analizar a sociedade 

actual. 

 Recoñecer aquelas 

implicacións do 

desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as 

persoas ou para o medio. 

 Aplicar as leis de Lavoisier e Proust no 

cálculo de masas en reaccións químicas 

sinxelas. 

 Xustificar a elaboración da teoría atómica 

de Dalton a partir das leis das reaccións 

químicas. 

 Aplicar a lei de Gay-Lussac no cálculo de 

volumes en reaccións químicas sinxelas 

entre substancias gasosas. 

 Analizar como as leis volumétricas 

conducen ao enunciado da hipótese de 

Avogadro. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 
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 Describir algunhas das interrelacións 

existentes na actualidade entre sociedade, 

ciencia e tecnoloxía. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía 

adecuada na construción de 

textos e argumentacións con 

contidos científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das ciencias 

da natureza. 

 Xustificar a elaboración da teoría atómica 

de Dalton a partir das leis das reaccións 

químicas. 

 Analizar como as leis volumétricas 

conducen ao enunciado da hipótese de 

Avogadro. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 

dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

 Utilizar correctamente a linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita 

expresándose con precisión e utilizando a 

terminoloxía científica axeitada. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e os 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da 

súa propia experiencia e dos 

medios escritos e audiovisuais.

 Utilizar correctamente a linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e escrita 

expresándose con precisión e utilizando a 

terminoloxía científica axeitada. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver a capacidade 

para analizar situacións 

valorando os factores que 

incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter. 

 Xustificar a elaboración da teoría atómica 

de Dalton a partir das leis das reaccións 

químicas. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada 
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dalgún problema científico ou tecnolóxico, 

así como a súa influencia sobre a calidade 

de vida das persoas. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 5 

ESTRUTURA ATÓMICA 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer as primeiras teorías e modelos sobre a constitución da materia. 

2. Coñecer os diferentes métodos de electrización dos corpos. 

3. Identificar a natureza eléctrica das partículas atómicas e situar estas no átomo. 

4. Recoñecer que a masa dun electrón é moito máis pequena ca a masa dun protón 

ou dun neutrón. 

5. Explicar a composición do núcleo atómico e a distribución dos electróns na codia. 

6. Asociar os fenómenos eléctricos con cambios na estrutura electrónica. 

7. Explicar a diferenza entre corpos cargados positiva e negativamente. 

8. Coñecer os conceptos de número atómico, número másico, masa atómica e 

isótopo. 

9. Recoñecer a importancia das aplicacións das substancias radioactivas e valorar 

as repercusións do seu uso para os seres vivos e para o medio. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Materia e electricidade. 

 Natureza eléctrica da materia. 

- Métodos de electrización: por friccionamento, por contacto e por indución ou 

influencia. 

- A carga eléctrica. 

- Forzas entre cargas eléctricas. Lei de Coulomb. 

 O átomo é divisible: electróns e protóns. 
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 Modelos atómicos. 

- O modelo atómico de Thomson. 

o A formación de ións. 

o O modelo de Thomson e a electrización da materia. 

- O modelo atómico de Rutherford. 

o Os neutróns 

o Estrutura do átomo nuclear. 

- Novos feitos, novos modelos. Os espectros. 

- Modificacións ao modelo de Rutheford. O modelo de Bohr. 

o O átomo de hidróxeno segundo o modelo atómico de Bohr. 

- A distribución dos electróns. 

 Identificación dos átomos: 

- Número atómico e número másico. 

- Isótopos. 

- Masa atómica relativa 

o Isótopos e masa atómica relativa. 

- Como debuxar átomos. 

 Radioactividade 

 Aplicacións dos radioisótopos. 

Procedementos 

 Identificación dalgúns procesos nos que se poña de manifesto a natureza 

eléctrica da materia. 

 Realización de experiencias electrostáticas sinxelas. 

 Deseño e construción de instrumentos sinxelos como versorium ou 

electroscopios para o estudo da interacción eléctrica. 

 Descrición da estrutura atómica dos primeiros elementos. 
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 Utilización das fontes habituais de información científica para buscar datos, e a 

súa comprensión. 

 Comparación entre as conclusións das experiencias realizadas e as hipóteses 

formuladas inicialmente. 

 Realización de comentarios de texto dos/as investigadores/as e dos/as 

científicos/as que desenvolveron os primeiros modelos atómicos. 

 Predición das consecuencias derivadas da aplicación dun modelo. 

Actitudes 

 Recoñecemento da importancia dos modelos e da súa confrontación cos feitos 

empíricos. 

 Valoración do coñecemento científico como un proceso aproximado e provisional 

e, polo tanto, en permanente construción. 

 Actitude crítica fronte ás repercusións do uso das substancias radioactivas para 

os seres vivos e para o medio. 

 Valoración da importancia da contribución do estudo da electricidade ao 

coñecemento da estrutura da materia. 

 Recoñecemento da importancia das aplicacións das substancias radioactivas. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Utilización de estratexias propias do traballo científico, como a formulación de 

problemas e a discusión do seu interese. 

Argumentación sobre as respostas que dan a Física e a Química ás 

necesidades dos seres humanos para mellorar as condicións da súa existencia. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotiáns. 

2. Construír instrumentos sinxelos como versorium ou electroscopios relacionados 

cos fenómenos de electrización. 

3. Utilizar algúns modelos da teoría atómica para explicar o comportamento 

eléctrico da materia. 
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4. Describir os primeiros modelos atómicos e xustificar a súa evolución para poder 

explicar novos fenómenos. 

5. Indicar as características das partículas que compoñen os átomos. 

6. Calcular as partículas compoñentes de átomos, ións e isótopos. 

7. Distribuír as partículas no átomo coñecendo o número atómico e o número 

másico. 

8. Describir a estrutura electrónica dos primeiros elementos. 

9. Calcular a masa atómica relativa, tendo en conta os isótopos e a súa riqueza. 

10. Coñecer as aplicacións dos isótopos radioactivos e as repercusións da 

radioactividade nos seres vivos e no medio. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 

diferentes materiais curriculares. 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Describir as implicacións que a 

actividade humana e a actividade 

científica e tecnolóxica teñen no 

 Producir e interpretar fenómenos 

electrostáticos cotiáns. 

 Construír instrumentos sinxelos como 

versorium ou electroscopios 

relacionados cos fenómenos de 

electrización. 

 Utilizar algúns modelos da teoría 

atómica para explicar o comportamento 

eléctrico da materia. 

 Describir os primeiros modelos 

atómicos e xustificar a súa evolución 
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medio. para poder explicar novos fenómenos. 

 Indicar as características das partículas 

que compoñen os átomos. 

 Distribuír as partículas no átomo 

coñecendo o número atómico e o 

número másico. 

 Describir a estrutura electrónica dos 

primeiros elementos. 

 Calcular a masa atómica relativa, tendo 

en conta os isótopos e a súa riqueza. 

 Coñecer as aplicacións dos isótopos 

radioactivos e as repercusións da 

radioactividade nos seres vivos e no 

medio. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática para 

cuantificar os fenómenos naturais. 

 Calcular as partículas compoñentes de 

átomos, ións e isótopos. 

 Calcular a masa atómica relativa, tendo 

en conta os isótopos e a súa riqueza. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Utilizar e producir na aprendizaxe 

da área esquemas, mapas 

conceptuais, informes, memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

comunicarse, solicitar información, 

retroalimentala, simular e 

visualizar situacións, obter e tratar 

datos. 

 Producir e interpretar fenómenos 

electrostáticos cotiáns. 

 Construír instrumentos sinxelos como 

versorium ou electroscopios 

relacionados cos fenómenos de 

electrización. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar problemas  Coñecer as aplicacións dos isótopos 
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de interese social desde unha 

perspectiva científica. 

 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas 

ou para o medio. 

radioactivos e as repercusións da 

radioactividade nos seres vivos e no 

medio. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía adecuada 

na construción de textos e 

argumentacións con contidos 

científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das ciencias da 

natureza. 

 Producir e interpretar fenómenos 

electrostáticos cotiáns. 

 Utilizar algúns modelos da teoría 

atómica para explicar o comportamento 

eléctrico da materia. 

 Describir os primeiros modelos 

atómicos e xustificar a súa evolución 

para poder explicar novos fenómenos. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 6 

ELEMENTOS E COMPOSTOS 

OBXECTIVOS 

1. Saber que un elemento é unha substancia que contén un único tipo de átomo. 

2. Explicar o criterio de clasificación dos elementos na táboa periódica. 

3. Diferenciar entre elementos metálicos e non metálicos. 

4. Distinguir entre átomo, molécula e cristal. 

5. Diferenciar as propiedades químicas dos compostos das dos elementos que os 

compoñen. 

6. Calcular a masa molecular relativa de determinadas substancias. 

7. Coñecer a importancia que algúns materiais e algunhas substancias teñen na 

vida cotiá, na saúde e mais na alimentación. 
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8. Xustificar as propiedades das substancias mediante a interpretación da súa 

constitución. 

9. Predicir a natureza do tipo de unión entre os átomos dun composto en función do 

tipo das súas propiedades. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 As definicións de elemento. 

 Clasificacións dos elementos químicos: 

- Busca de elementos ata o século XIX. 

- Metais e non metais. 

- Busca de elementos no século XIX. 

- Clasificación periódica de Mendeleiev. 

 A táboa periódica actual: 

- Os metais e os non metais na táboa periódica. 

- Os símbolos dos elementos. 

 A abundancia dos elementos: 

- Os elementos no universo. 

- Os elementos na Terra. 

- Os elementos que compoñen os seres vivos. 

 Agrupación dos átomos na materia: 

- Agrupacións dos átomos nos elementos. 

- Agrupacións dos átomos nos compostos. 

 Masa e cantidade de substancia: 

- Masa molecular relativa. 

- Composición centesimal. 

- Masa molar. 

 Os elementos no ser humano. 
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 Os medicamentos. 

Procedementos 

 Identificación dos elementos que máis se utilizan no laboratorio, na industria e na 

vida diaria. 

 Elaboración dalgúns criterios para agrupar os elementos químicos. 

 Realización de esquemas de moléculas diatómicas sinxelas. 

 Análise da composición de determinadas substancias ou medicamentos a partir 

das súas etiquetas. 

 Elaboración de murais co desenvolvemento histórico da busca dos elementos. 

Actitudes 

 Valoración das repercusións da fabricación e o uso de materiais e substancias 

frecuentes na vida cotiá. 

 Valoración do desenvolvemento histórico da táboa periódica. 

 Recoñecemento da actitude perseverante dos/as científicos/as para explicar as 

interrogantes que nos formula a natureza. 

 Respecto polas normas de seguridade e valoración da orde e a limpeza á hora 

de utilizar o material de laboratorio. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Nesta unidade abórdanse temas relacionados coa saúde dos seres humanos 

como son a necesidade de determinados elementos que se atopan en certos 

alimentos. Tamén se trata da utilidade dos fármacos e alértase sobre o perigo da 

automedicación. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Determinar os trazos distintivos do traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico ou tecnolóxico, así como a súa influencia 

sobre a calidade de vida das persoas. 

2. Utilizar as novas tecnoloxías como ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando técnicas e estratexias diversas. 

3. Utilizar correctamente a linguaxe como instrumento de comunicación oral e 

escrita e expresarse con precisión, utilizando a terminoloxía científica axeitada. 
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4. Traballar no laboratorio respectando as medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

5. Elaborar un informe científico a partir dunha investigación realizada. 

6. Coñecer a estrutura da táboa periódica e situar nela os elementos máis 

importantes. 

7. Comprender a importancia que tivo a busca de elementos na explicación da 

diversidade de materiais existentes. 

8. Recoñecer a desigual abundancia dos elementos na natureza. 

9. Dada unha serie de elementos, diferenciar entre metais e non metais. 

10. Comprender como se forman as moléculas diatómicas e xustificar a formación 

dalgúns compostos. 

11. Diferenciar entre elemento, átomo, molécula e cristal. 

12. Calcular a masa molecular relativa e a composición centesimal dalgúns 

compostos. 

13. Xustificar a diversidade de substancias que existen na natureza e entender que 

todas elas están constituídas por uns poucos elementos. 

14. Describir a importancia que algúns elementos teñen para a vida. 

15. Coñecer os elementos que deben formar parte da nosa dieta e saber en que 

alimentos se atopan. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 

diferentes materiais curriculares. 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 
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 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas, 

entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos 

nos que interveñen varios 

factores. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Describir as implicacións que a 

actividade humana e a 

actividade científica e 

tecnolóxica teñen no medio. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 

 Utilizar correctamente a linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e 

escrita e expresarse con precisión, 

utilizando a terminoloxía científica 

axeitada. 

 Traballar no laboratorio respectando as 

medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

 Coñecer a estrutura da táboa periódica 

e situar nela os elementos máis 

importantes. 

 Comprender a importancia que tivo a 

busca de elementos na explicación da 

diversidade de materiais existentes. 

 Recoñecer a desigual abundancia dos 

elementos na natureza. 

 Dada unha serie de elementos, 

diferenciar entre metais e non metais. 

 Comprender como se forman as 

moléculas diatómicas e xustificar a 

formación dalgúns compostos. 

 Diferenciar entre elemento, átomo, 

molécula e cristal. 

 Xustificar a diversidade de substancias 

que existe na natureza e entender que 

todas elas están constituídas por uns 

poucos elementos. 
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 Describir a importancia que algúns 

elementos teñen para a vida. 

 Coñecer os elementos que deben 

formar parte da nosa dieta e saber en 

que alimentos se atopan. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

 Calcular a masa molecular relativa e a 

composición centesimal dalgúns 

compostos. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas 

que ten o traballo científico para 

buscar, recoller, seleccionar, 

procesar e presentar a 

información. 

 Utilizar e producir na 

aprendizaxe da área esquemas, 

mapas conceptuais, informes, 

memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación 

para comunicarse, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Utilizar as novas tecnoloxías como 

ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando 

técnicas e estratexias diversas. 

 Coñecer a estrutura da táboa periódica 

e situar nela os elementos máis 

importantes. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar 

problemas de interese social 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 
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desde unha perspectiva 

científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para o 

avance da ciencia para 

comprender como 

evolucionaron as sociedades e 

analizar a sociedade actual. 

 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as 

persoas ou para o medio. 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 

 Xustificar a diversidade de substancias 

que existe na natureza e entender que 

todas elas están constituídas por uns 

poucos elementos. 

 Describir a importancia que algúns 

elementos teñen para a vida. 

 Coñecer os elementos que deben 

formar parte da nosa dieta e saber en 

que alimentos se atopan. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía adecuada 

na construción de textos e 

argumentacións con contidos 

científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das ciencias 

da natureza. 

 Utilizar correctamente a linguaxe como 

instrumento de comunicación oral e 

escrita e expresarse con precisión, 

utilizando a terminoloxía científica 

axeitada. 

 Elaborar un informe científico a partir 

dunha investigación realizada. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 7 

CAMBIOS QUÍMICOS E AS SÚAS REPERCUSIÓNS 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer a diferenza entre disolución e reacción química. 

2. Distinguir entre transformacións físicas e químicas. 

3. Recoñecer a transferencia de enerxía nunha reacción química. 

4. Escribir e axustar ecuacións químicas. 

5. Enumerar algúns dos factores que interveñen na velocidade dunha reacción. 
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6. Describir algúns dos procesos químicos que teñen lugar no laboratorio, na 

industria e na Terra. 

7. Recoñecer a importancia das reaccións químicas en relación cos aspectos 

enerxéticos, biolóxicos e de fabricación de materiais. 

8. Coñecer algúns dos problemas ambientais da nosa época. 

9. Comprender a importancia de utilizar os coñecementos da ciencia para satisfacer 

as necesidades humanas. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Os cambios químicos. 

 Características das reaccións químicas. 

 Ecuacións químicas. 

 Cálculo da masa e do volume 

- Cálculo masa-masa. 

- Cálculo volume-volume. 

 Velocidade dunha reacción química. 

- Factores que lle afectan á velocidade de reacción. 

 Importancia das reaccións químicas: 

- Reaccións de combinación ou síntese. 

- Reaccións de descomposición. 

- Reaccións de polimerización. 

- Reaccións ácido-base. 

- Reaccións de oxidación-redución. 

- Reaccións de combustión. 

 Reaccións químicas e medio. 

- A chuvia ácida. 

- O efecto invernadoiro. 
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Procedementos 

 Utilización de criterios adecuados para determinar se unha transformación é ou 

non unha reacción química. 

 Interpretación e representación de ecuacións químicas. 

 Recoñecemento de reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

 Diferenciación entre reaccións lentas (oxidación do ferro) e rápidas 

(combustións). 

 Deseño e realización de experiencias para comprobar a influencia da 

temperatura, a concentración e a presenza de catalizadores na velocidade dunha 

reacción química. 

 Estudo da importancia das reaccións químicas en relación con aspectos 

enerxéticos, biolóxicos e de fabricación de materiais. 

 Realización de experiencias sinxelas que permitan recoñecer os tipos de 

reaccións químicas máis importantes. 

Actitudes 

 Utilización correcta dos materiais, das substancias e dos instrumentos básicos do 

laboratorio e respecto polas normas de seguridade neste. 

 Valoración das achegas da ciencia para lles dar resposta ás necesidades dos 

seres humanos e mellorar as condicións da súa existencia. 

 Fomento dunha actitude responsable cara ao medio natural global. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 Proporcionarlles aos/ás alumnos/as os coñecementos suficientes para 

comprender os principais problemas ambientais. 

 Utilizar as TIC tanto para solicitar información e retroalimentala como para 

simular e visualizar situacións que permitan a obtención e o tratamento dos 

datos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Diferenciar entre cambio físico e químico en exemplos cotiáns e identificar unha 

reacción química como un proceso no que unhas substancias se transforman 

noutras novas. 
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2. Distinguir entre reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

3. Escribir e axustar correctamente ecuacións químicas. 

4. Realizar cálculos estequiométricos sinxelos nos que interveña a cantidade de 

substancia. 

5. Diferenciar entre reaccións lentas e rápidas. 

6. Coñecer os factores que lle afectan á velocidade de reacción. 

7. Coñecer as repercusións da fabricación e o uso de materiais e substancias 

frecuentes na vida cotiá. 

8. Explicar algúns dos problemas ambientais da nosa época e as medidas 

preventivas que se poden tomar. 

9. Determinar os trazos distintivos do traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico ou tecnolóxico, así como a súa influencia 

sobre a calidade de vida das persoas. 

10. Traballar no laboratorio respectando as medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 

diferentes materiais curriculares. 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

 Entender e aplicar o traballo 

 Diferenciar entre cambio físico e 

químico en exemplos cotiáns e 

identificar unha reacción química como 

un proceso no que unhas substancias 

se transforman noutras novas. 
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científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Describir as implicacións que a 

actividade humana e a actividade 

científica e tecnolóxica teñen no 

medio. 

 Identificar os grandes problemas 

cos que se enfronta hoxe a 

humanidade e as solucións que se 

están a buscar para resolvelos e 

para avanzar nun 

desenvolvemento sostible. 

 Distinguir entre reaccións exotérmicas e 

endotérmicas. 

 Coñecer os factores que lle afectan á 

velocidade de reacción. 

 Coñecer as repercusións da fabricación 

e o uso de materiais e substancias 

frecuentes na vida cotiá. 

 Explicar algúns dos problemas 

ambientais da nosa época e as medidas 

preventivas que se poden tomar. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas sobre 

a natureza. 

 Realizar cálculos estequiométricos 

sinxelos nos que interveña a cantidade 

de substancia. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas que 

ten o traballo científico para 

buscar, recoller, seleccionar, 

procesar e presentar a 

información. 

 Utilizar e producir na aprendizaxe 

da área esquemas, mapas 

conceptuais, informes, 

 Escribir e axustar correctamente 

ecuacións químicas. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 
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memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para comunicarse, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar problemas 

de interese social desde unha 

perspectiva científica. 

 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas 

ou para o medio. 

 Coñecer as repercusións da fabricación 

e o uso de materiais e substancias 

frecuentes na vida cotiá. 

 Explicar algúns dos problemas 

ambientais da nosa época e as medidas 

preventivas que se poden tomar. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía adecuada 

na construción de textos e 

argumentacións con contidos 

científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das ciencias da 

natureza. 

 Distinguir entre reaccións exotérmicas e 

endotérmicas. 

 Diferenciar entre reaccións lentas e 

rápidas. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e os 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa 

 Traballar no laboratorio respectando as 

medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 
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propia experiencia e dos medios 

escritos e audiovisuais. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver un espírito crítico. 

Enfrontarse con problemas 

abertos, participar na construción 

tentativa de solucións. 

 Desenvolver a capacidade para 

analizar situacións valorando os 

factores que incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 

 Traballar no laboratorio respectando as 

medidas de seguridade que se 

recomenden en cada caso. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA NÚM. 8 

A ELECTRICIDADE 

OBXECTIVOS 

1. Diferenciar entre corpos illantes e condutores. 

2. Explicar o mecanismo mediante o cal as pilas xeran corrente eléctrica. 

3. Definir os conceptos de diferenza de potencial, intensidade de corrente e 

resistencia eléctrica e coñecer a relación que existe entre estas tres magnitudes. 

4. Definir os conceptos de potencia e enerxía da corrente eléctrica. 

5. Coñecer algúns dos efectos da corrente eléctrica. 

6. Citar algunhas aplicacións domésticas e industriais da corrente eléctrica. 

7. Coñecer o mecanismo de produción da corrente alterna. 

8. Coñecer as vantaxes e os inconvenientes do emprego de distintas fontes de 

enerxía. 

9. Coñecer as medidas, tanto individuais coma sociais, que contribúen ao aforro 

enerxético. 

10. Coñecer as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e co medio e os 

problemas cos que se enfronta hoxe a humanidade. 
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11. Valorar a necesidade de busca e aplicación de solucións, suxeitas aos principios 

operativos de sostibilidade. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Condutores e illantes. 

 Pilas eléctricas. 

 O circuíto eléctrico elemental. 

- Forza electromotora dun xerador. 

- A diferenza de potencial. 

- Intensidade de corrente. 

- Resistencia eléctrica. 

- Lei de Ohm. 

 Correntes inducidas. 

- O alternador e a dínamo. 

 As centrais eléctricas. 

- A diversificación da enerxía. 

 O consumo de enerxía eléctrica. 

- Transformacións da enerxía eléctrica. 

- A factura da electricidade. 

 O aforro de enerxía. 

Procedementos 

 Planificación dunha experiencia para diferenciar entre corpos illantes e 

condutores. 

 Clasificación dos materiais segundo a súa condutividade. 

 Estudo dun modelo elemental para explicar o funcionamento dun circuíto e 

análise do papel dos distintos elementos. 

 Construción e representación de circuítos sinxelos con lámpadas, pilas, 

resistencias e interruptores. 
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 Elaboración de informes sobre a utilización das fontes enerxéticas. 

 Clasificación das formas de enerxía en renovables e non renovables. 

 Utilización de datos de produción e consumo de enerxía nas distintas 

comunidades autónomas. 

 Visita a centros de produción de enerxía. 

 Uso dos medios de comunicación e das tecnoloxías da información e a 

comunicación para obter información. 

 Interpretación da información de carácter científico e utilización da devandita 

información para formarse e expresarse axeitadamente. 

Actitudes 

 Recoñecemento e valoración da importancia da electricidade para a calidade de 

vida e o desenvolvemento industrial e tecnolóxico. 

 Observación das instrucións de uso e das normas de seguridade na utilización 

dos aparatos eléctricos no fogar e no laboratorio. 

 Curiosidade e interese por descubrir como están feitos os aparatos e  as 

máquinas do noso contorno habitual e por coñecer o seu funcionamento. 

 Aplicación de estratexias persoais, coherentes cos procedementos da ciencia na 

resolución de problemas. 

 Valoración das repercusións que teñen as actividades humanas sobre o medio. 

 Interese pola defensa, conservación e mellora do medio. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 Os achados científicos pódense relacionar cos progresos tecnolóxicos e as súas 

aplicacións á vida diaria, xa que cambiaron as formas de vivir, mellorando a 

calidade de vida e alixeirando duras tarefas. 

 Os/as alumnos/as deben tomar conciencia da necesidade dun consumo 

responsable e cómpre fomentar unha postura crítica ante o consumismo e a 

publicidade. 

 Preténdese aceptar a importancia de valorar todas as alternativas e os efectos 

individuais, sociais, económicos e ambientais implicados na toma de decisións. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Determinar o carácter illante ou condutor dunha substancia ou dun material. 

2. Indicar as diferentes magnitudes eléctricas e os compoñentes básicos dun 

circuíto. 

3. Calcular intensidades e diferenzas de potencial en circuítos eléctricos simples. 

4. Saber calcular o consumo eléctrico no ámbito doméstico. 

5. Describir o funcionamento e os efectos da corrente eléctrica en dispositivos 

habituais. 

6. Distinguir entre corrente continua e alterna. 

7. Describir as vantaxes e os inconvenientes das diferentes fontes de enerxía. 

8. Diferenciar, analizar e valorar as diferentes fontes de enerxía, renovables e non 

renovables. 

9. Explicar cales son algúns dos principais problemas ambientais da nosa época e 

as súas medidas preventivas. 

10. Enumerar medidas que contribúan ao aforro colectivo e individual de enerxía. 

11. Determinar os trazos distintivos do traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico ou tecnolóxico, así como a súa influencia 

sobre a calidade de vida das persoas. 

12. Utilizar as novas tecnoloxías como ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando técnicas e estratexias diversas. 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, en cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os/as alumnos/as realizan nos 

diferentes materiais curriculares. 

COMPETENCIAS / 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 
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 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Analizar sistemas complexos 

nos que interveñen varios 

factores. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e as 

conclusións científicas. 

 Describir as implicacións que a 

actividade humana e a 

actividade científica e 

tecnolóxica teñen no medio. 

 Identificar os grandes 

problemas cos que se enfronta 

hoxe a humanidade e as 

solucións que se están a buscar 

para resolvelos e para avanzar 

nun desenvolvemento sostible. 

 Determinar o carácter illante ou 

condutor dunha substancia ou dun 

material. 

 Indicar as diferentes magnitudes 

eléctricas e os compoñentes básicos 

dun circuíto. 

 Describir o funcionamento e os efectos 

da corrente eléctrica en dispositivos 

habituais. 

 Distinguir entre corrente continua e 

alterna. 

 Explicar cales son algúns dos 

principais problemas ambientais da 

nosa época e as súas medidas 

preventivas. 

 Enumerar medidas que contribúan ao 

aforro colectivo e individual de enerxía. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 

 Utilizar as novas tecnoloxías como 

ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando 

técnicas e estratexias diversas. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas 

 Calcular intensidades e diferenzas de 

potencial en circuítos eléctricos 

simples. 

 Saber calcular o consumo eléctrico no 

ámbito doméstico. 
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sobre a natureza. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas 

que ten o traballo científico para 

buscar, recoller, seleccionar, 

procesar e presentar a 

información. 

 Utilizar e producir na 

aprendizaxe da área esquemas, 

mapas conceptuais, informes, 

memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para comunicarse, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Describir as vantaxes e os 

inconvenientes das diferentes fontes 

de enerxía. 

 Utilizar as novas tecnoloxías como 

ferramenta de traballo para informarse, 

aprender e comunicarse empregando 

técnicas e estratexias diversas. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar 

problemas de interese social 

desde unha perspectiva 

científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para o 

avance da ciencia, para 

comprender como 

evolucionaron as sociedades e 

para analizar a sociedade 

actual. 

 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

 Diferenciar, analizar e valorar as 

diferentes fontes de enerxía, 

renovables e non renovables. 

 Enumerar medidas que contribúan ao 

aforro colectivo e individual de enerxía. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 
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comportar riscos para as 

persoas ou para o medio. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía adecuada 

na construción de textos e 

argumentacións con contidos 

científicos. 

 Describir as vantaxes e os 

inconvenientes das diferentes fontes 

de enerxía. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e os 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da 

súa propia experiencia e dos 

medios escritos e audiovisuais. 

 Describir o funcionamento e os efectos 

da corrente eléctrica en dispositivos 

habituais. 

 Distinguir entre corrente continua e 

alterna. 

 Describir as vantaxes e os 

inconvenientes das diferentes fontes 

de enerxía. 

  

 Diferenciar, analizar e valorar as 

diferentes fontes de enerxía, 

renovables e non renovables. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver un espírito crítico. 

Enfrontarse con problemas 

abertos, participar na 

construción tentativa de 

solucións. 

 Desenvolver a capacidade para 

analizar situacións valorando os 

factores que incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter. 

 Enumerar medidas que contribúan ao 

aforro colectivo e individual de enerxía. 

 Determinar os trazos distintivos do 

traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico 

ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das 

persoas. 
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7.  METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación terase en conta: 

A) Exames 

Faranse dous tipos de exame: 

 Controis periódicos: Efectuaranse cada catro semanas aproximadamente e 

versarán sobre o que se teña traballado nesas catro semanas. Faranse en horas 

de clase e constará de preguntas teóricas e problemas. Teñen por obxecto 

marcar un ritmo de estudio e potenciar o traballo continuado do alumno. 

Puntuarán cun 25 % da nota final. 

 Exame de avaliación: Farase un por trimestre. Será materia de exame todo o que 

se teña dado ata ese día no trimestre. Puntuará cun 35 % da nota final.  

B) Prácticas 

A puntuación das prácticas feitas na avaliación será o resultado de valorar a 

actitude, as habilidades e o caderno do alumno. Constituirá un 20 % da nota final. 

As prácticas faranse en grupos. Ó acabar as prácticas, cada grupo entregará 

un informe cos resultados obtidos y despois elaborará un informe individualizado da 

práctica. Na nota das prácticas valorarase: 

 Motivación no traballo. (10% da nota) 

 Informe de grupo (limpeza e calidade e cantidade das medidas) (30 % da nota). 

 Informe individualizado: Presentación de medidas e resultados. Comentarios ós 

resultados obtidos. (60% da nota) 

 Puntualidade na entrega. (Penalízase con 1 punto por cada día de retraso) 

C) Actitudes 

Será un 20 % da nota final e valorarase: 

 a actitude do alumno fronte á disciplina, 

 o respecto polos compañeiros, 

 a participación en clase 

 o traballo continuado do alumno.  

A nota final da avaliación será a suma ponderada das tres cualificacións. 
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Para a nota final del curso farase a media das tres notas de avaliación, sempre 

e cando ningunha das notas de cada avaliación sexa inferior a 3,5. 

7.1.  CRITERIOS DE CORRECIÓN DE EXÁMENES PARA FÍSICA E QUÍMICA 
DE 3º DA E.S.O. 

 Nos exames haberá problemas e cuestións de teoría similares ós feitos en clase 

e propostos no libro de texto. 

 En todas as preguntas e apartados se indicará a puntuación máxima que se pode 

obter. 

 As cuestións teóricas poden ser de resposta pechada ou aberta. En calquera dos 

casos a resposta ha de estar xustificada de acordo cos contidos do curso. As 

respostas nas que non haxa xustificación non se puntuarán, independentemente 

de que sexan ou non correctas.  

 Nos problemas puntuarase o prantexamento e a resolución (50 % para cada 

parte).  

 Na formulación do problema é necesario explicar brevemente o que se vai a 

facer, de xeito que non queden dúbidas sobre o mesmo. Como norma xeral, non 

se terán en conta explicacións unha vez corrixido o exame. 

 Valorarase a orde e a limpeza nos exames. Non se terán en conta formulacións, 

explicacións ou resolucións inintelixibles.  

 No caso de que se usen esquemas ou debuxos, estes deberán ser claros. 

 Na resolución daranse os resultados coas unidades e as cifras significativas 

pertinentes.  

 A puntuación máxima darase cando o prantexamento e a resolución sexan 

correctas e se responda ó preguntado.   

 Cando para resolver un apartado dun problema sexa necesario o resultado dun 

apartado previo e non se obtivo, pódese supoñer o resultado (sempre que sexa 

razoable) para poder facelo y se vai ben puntuarase como correcto. 

 Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se non se poñen as unidades o 

se o resultado non se redondea ou se redondea mal. 
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 Descontaranse 0,2 puntos por cada error aritmético ou alxébrico na resolución do 

problema. 

 Descontarase o 30 % da cualificación se non se responde ó preguntado, 

independentemente de que o realizado no problema sexa correcto. 

7.2. RECUPERACIÓNS 

 As prácticas suspensas poderanse recuperar volvendo a facer o informe e para a 

actitude será suficiente un cambio da mesma ó longo do curso. 

 As avaliacións suspensas poderanse recuperar mediante un exame de 

recuperación onde se preguntará polos contidos e prácticas propios da avaliación 

suspensa. A nota da recuperación resulta de sumarlle ó 60 % da nota deste 

exame as cualificacións ponderadas das prácticas de esa avaliación (20 %) e da 

actitude (20 %). Para a nota final de curso escollerase a mellor das notas (da 

avaliación ou da recuperación) e os alumnos que queiran tamén poderán 

presentarse á recuperación para subir nota. 

7.3. CONTIDOS MÍNIMOS 

 O método científico. 

 A medida: 

- O sistema internacional de unidades. 

- A notación científica. 

- Múltiplos e submúltiplos de unidades. 

- Cifras significativas e redondeo. 

 Definición de materia. 

 Clasificación dos sistemas materiais. 

- Clasificación segundo o estado de agregación: sólidos, líquidos e gases. 

- Clasificación dos sistemas materiais segundo o seu aspecto. 

- Clasificación dos sistemas materiais homoxéneos. 

- Substancias puras: substancias simples e compostos. 

 Separación de mesturas heteroxéneas. 
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 As disolucións. 

- Tipos de disolucións. 

- Concentración dunha disolución. 

 Solubilidade. 

- Concepto de solubilidade. 

- Curvas de solubilidade. Interpretación gráfica. 

 Métodos de separación das disolucións. 

 Como preparar disolucións. 

 Preparación de disolucións de sólidos e líquidos de composición coñecida. 

 O comportamento dos gases.  

 Efectuar cálculos matemáticos sinxelos utilizando as leis dos gases. 

 O modelo cinético dos gases. 

 A teoría cinética da materia. 

- Os estados de agregación e a teoría cinética. 

- Propiedades características da materia e a teoría cinética. 

 A dilatación dos sólidos. 

 Interpretación de gráficas de quentamento e de arrefriamento de substancias. 

 A  lei de conservación da masa. 

 Cálculo da composición dun composto a partir de masas atómicas. 

 Reacción entre substancias gasosas. 

- Lei de Gay-Lussac para os volumes dos gases. 

- Lei de Avogadro. 

 Cantidade de substancia, mol e volume molar. 

- Masa molar.  

- Composición centesimal. 

- Cantidade de materia e mol. 
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- Volume molar e mol. 

 Novos feitos, novos modelos. Os espectros. 

- Modificacións ao modelo de Rutheford. O modelo de Bohr. 

o O átomo de hidróxeno segundo o modelo atómico de Bohr. 

 Identificación dos átomos: 

- Número atómico e número másico. 

o Isótopos. 

o Masa atómica relativa 

o Isótopos e masa atómica relativa. 

  Radioactividade 

 As definicións de elemento. 

 A táboa periódica actual: 

- Os metais e os non metais na táboa periódica. 

- Os símbolos dos elementos. 

 Identificación dos elementos que máis se utilizan no laboratorio, na industria e na 

vida diaria. 

 A abundancia dos elementos: 

- Os elementos no universo. 

- Os elementos na Terra. 

- Os elementos que compoñen os seres vivos. 

 Agrupación dos átomos na materia: 

- Agrupacións dos átomos nos elementos. 

- Agrupacións dos átomos nos compostos. 

 Realización de esquemas de moléculas diatómicas sinxelas. 

 Características das reaccións químicas. 

 Ecuacións químicas. 
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- Cálculo da masa e do volume 

o Cálculo masa-masa. 

o Cálculo volume-volume. 

 Velocidade dunha reacción química. 

- Factores que lle afectan á velocidade de reacción. 

 Importancia das reaccións químicas: 

-  Reaccións ácido-base. 

- Reaccións de oxidación-redución. 

- Reaccións de combustión. 

 Interpretación e representación de ecuacións químicas. 

 Recoñecemento de reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

 Condutores e illantes. 

 Natureza eléctrica da materia. 

- A carga eléctrica. 

- Forzas entre cargas eléctricas. Lei de Coulomb. 

 Pilas eléctricas. 

 O circuíto eléctrico elemental. 

- Forza electromotora dun xerador. 

- A diferenza de potencial. 

- Intensidade de corrente. 

- Resistencia eléctrica. 

- Lei de Ohm.  
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1. INTRODUCIÓN 

O Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, aprobado polo Ministerio de 

Educación e Ciencia (MEC), e que establece os ensinos mínimos da Educación 

Secundaria Obrigatoria como consecuencia da implantación da Lei Orgánica de 

Educación (LOE), foi desenvolvido na Comunidade Autónoma de Galicia polo 

Decreto 133/2007, de 5 de xullo, polo que se aproba o currículo da Educación 

Secundaria Obrigatoria para esta comunidade. O presente documento refírese á 

programación do cuarto curso da ESO da materia de Física e Química (Ciencias 

da Natureza). 

Como analizaremos máis adiante con maior detemento, unha das principais 

novidades que incorporou esta lei na actividade educativa derívase da nova 

definición de currículo, en concreto pola inclusión das denominadas competencias 

básicas, un concepto relativamente novo no sistema educativo español e na súa 

práctica educativa. Polo que se refire, globalmente, á concepción que se ten de 

obxectivos, contidos, metodoloxía e criterios de avaliación, as novidades son as que 

produce, precisamente, a súa interrelación coas devanditas competencias, que van 

orientar o proceso de ensino-aprendizaxe. 

No que se refire, especificamente, ao aspecto metodolóxico co que se debe 

desenvolver o currículo, mantense, en cada unha das 11 unidades didácticas desta 

materia e curso, un equilibrio entre os diversos tipos de contidos: conceptos, 

procedementos e actitudes seguen orientando, de xeito integrado e interrelacionado 

coas citadas competencias básicas, o proceso de ensino-aprendizaxe, xa que cada 

un deses contidos cumpre funcións distintas mais complementarias na formación 

integral do alumno. En consecuencia, a flexibilidade e a autonomía pedagóxica son 

características do proceso educativo, de xeito que o profesor pode empregar 

aqueles recursos metodolóxicos que mellor garantan a formación do alumno e o 

desenvolvemento pleno das súas capacidades persoais e intelectuais, favorecendo 

sempre a súa participación para que aprenda a traballar con autonomía e en equipo, 

de xeito que el mesmo constrúa o seu propio coñecemento. O ensino nos valores 

dunha sociedade democrática, libre, tolerante, plural, etc., continúa sendo, como ata 

o de agora, unha das finalidades prioritarias da educación, tal e como se pon de 

manifesto nos obxectivos desta etapa educativa e nos desta materia. Por iso, todos 
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eses obxectivos interveñen no desenvolvemento integral do alumno (capacidade 

para coñecer, comprender, explicar...) e poden se acadar desde esta materia. 

Estes aspectos foron tidos en conta á hora de organizar e secuenciar as 

unidades didácticas desta materia: a integración ordenada de todos os aspectos do 

currículo (entre os que incluímos as competencias básicas) é condición sine qua non 

para a consecución tanto dos obxectivos da etapa como dos específicos da materia. 

Deste xeito, obxectivos, contidos, metodoloxía, competencias básicas e criterios de 

avaliación, así como uns contidos entendidos como conceptos, procedementos e 

actitudes, forman unha unidade para o traballo na aula. 

Desde unha formulación inicial, cada unidade didáctica que parte de saber o grao 

de coñecemento do alumno acerca dos distintos contidos que nela se van a traballar 

(preguntas de diagnóstico inicial a partir dun texto de presentación), efectúase un 

desenvolvemento claro, ordenado e preciso de todos eles, adaptado na súa 

formulación, vocabulario e complexidade ás posibilidades cognitivas do alumno. A 

combinación de contidos presentados de xeito expositivo e mediante cadros 

explicativos e esquemáticos (mesmo a modo de resumo ao finalizar a unidade, na 

sección de Ideas claras), e nos que a presentación gráfica é un importante recurso 

de aprendizaxe, facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediatos do 

alumno senón tamén a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia, da 

etapa). Nunha cultura preferentemente audiovisual como a que teñen os alumnos, 

sería un erro desaproveitar as enormes posibilidades que os elementos gráficos do 

libro de texto (e doutros compoñentes, como a información dispoñible nos CD-ROM 

da materia para alumnos e profesores) pon a disposición da aprendizaxe escolar. O 

feito de que todos os contidos sexan desenvolvidos mediante actividades (prácticas 

no laboratorio, etc.) fai posible que se saiba en cada momento como foron 

asimilados polo alumno, de forma que se poidan introducir inmediatamente cantos 

cambios sexan precisos para corrixir as desviacións producidas no proceso 

educativo (atención á diversidade). 

Así mesmo, preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta 

dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade cotiá e os intereses 

próximos ao alumno (aprendizaxe instrumental e funcional). É por iso polo que en 

todos os casos nos que é posible, pártese de realidades e exemplos que lle son 

coñecidos, de xeito que se envolva activa e receptivamente na construción da súa 
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propia aprendizaxe. A inclusión das competencias básicas como referente do 

currículo profunda nesta concepción funcional das aprendizaxes escolares. 

Pero non todos os alumnos poden seguir o mesmo ritmo de aprendizaxe, tanto 

polo seu propio desenvolvemento psicolóxico como por moi diversas circunstancias 

persoais e sociais: a atención á diversidade de alumnos e de situacións escolares 

convértese así nun elemento fundamental da actividade educativa. Distintas 

actividades (no libro de texto, nos cadernos e nos materiais dos que dispón o 

profesor asociados a este) pretenden dar resposta a esa realidade das aulas. 

En cada unha das 11 unidades didácticas nas que se organizaron e distribuíron 

os contidos deste curso, preséntanse neste documento uns mesmos apartados para 

mostrar como se vai a desenvolver o proceso educativo: 

 Obxectivos da unidade. 

 Contidos da unidade (conceptos, procedementos e actitudes). 

 Contidos transversais. 

 Criterios de avaliación. 

 Competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

O libro de texto utilizado é Física e Química 4.º ESO (Proxecto Ánfora, de Oxford 

EDUCACIÓN, 2008), cuxa autora é Isabel Píñar Gallardo.  
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2. METODOLOXÍA 

O desenvolvemento dos coñecementos científicos e do que demos en chamar a 

Ciencia, con maiúsculas, fai que sexa imprescindible abordar o currículo de Ciencias 

da Natureza desde moi diversas perspectivas conceptuais e metodolóxicas, en 

concreto, da Física, a Química, a Bioloxía e a Xeoloxía (todas elas teñen en común 

unha determinada forma de representar e de analizar a realidade), ademais doutras 

coas que mantén unha estreita interconexión, como son a ecoloxía, a meteoroloxía, 

a astronomía... Nesta liña, os coñecementos son cada vez máis especializados (de 

aí a separación entre Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía neste curso, como xa o 

foi no anterior) e, en consecuencia, máis profundos e complexos e con 

interpretacións cada vez máis elaboradas, de acordo tamén coa madurez intelectual 

que está acadando o alumnado. 

Esta especialización non está rifada co estudo interdisciplinar, non en balde o 

coñecemento científico, en xeral, e o natural, en particular, non poden estudarse de 

forma fragmentada senón unitaria (o alumno debe saber que hai uns procedementos 

de investigación comúns aos distintos ámbitos do saber científico). Non debemos 

esquecer que esta materia, do mesmo xeito que a de Bioloxía e Xeoloxía, neste 

curso é opcional para o alumno, e que a súa elección irá ligada, na maioría das 

ocasións á citada de Bioloxía e Xeoloxía, que ambas son o preludio dun estudo de 

Bacharelato na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, polo que a interrelación entre 

ambas — polos aspectos comúns que comparten— non só é aconsellable senón 

imprescindible. 

Tamén neste curso, como culminación da ESO, a alfabetización científica dos 

alumnos, entendida como a familiarización coas ideas científicas básicas —o 

coñecemento científico e a cultura que leva asociada son imprescindibles para 

calquera alumno e para calquera persoa nunha sociedade altamente tecnificada 

como a nosa—, convértese nun dos seus obxectivos fundamentais, pero non tanto 

como un coñecemento finalista —non se están formando nin físicos nin químicos— 

senón como un coñecemento que lles permita a comprensión de moitos dos 

problemas que afectan ao mundo (unha das finalidades da ciencia é, precisamente, 

explicar cientificamente o que está á nosa volta). Isto só se poderá lograr se o 

desenvolvemento dos contidos (conceptos, feitos, teorías, etc.) parte do que coñece 

o alumno e da súa contorna (obxectos de uso cotián, por exemplo), e vai ao que 
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poderá comprender e sobre o que poderá intervir, é dicir, se as ciencias e a súa 

aprendizaxe se lle presentan desde a súa dimensión práctica e desde a súa 

relevancia social. 

Se ademais temos en conta que os avances científicos se converteron ao longo 

da historia nun dos paradigmas do progreso social —o coñecemento científico 

avanza a unha velocidade imposible de predicir e a súa aplicación modifica as nosas 

condicións de vida—, vemos que a súa importancia é fundamental na formación do 

alumno, formación na que tamén repercutirá unha determinada forma de se 

enfrontar ao coñecemento, a que incide na racionalidade e na demostración 

empírica dos fenómenos naturais. Neste aspecto habería que recordar que tamén 

debe facerse fincapé no que o método científico lle aporta ao alumno: estratexias ou 

procedementos de aprendizaxe para calquera materia (sistematización do 

coñecemento, formulación de hipóteses, observación directa, experimentación, 

comprobación de resultados, investigación, traballo en grupo...), sen esquecer a 

necesidade de integrar os coñecementos científicos e os humanísticos, todos eles 

parte da cultura básica. En suma, fronte a un ensino baseado na mera aprendizaxe 

de leis e teorías, debe facerse fincapé noutra baseada na investigación, na 

formulación e no contraste de hipóteses, etcétera. 

Xa que logo, o estudo de Física e Química neste curso terá en conta os 

seguintes aspectos: 

 Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual, senón tamén 

os procedementos e actitudes, de forma que a súa presentación estea 

encamiñada á interpretación da contorna por parte do alumno e a conseguir as 

competencias básicas propias desta materia, o que supón empregar unha 

metodoloxía baseada no método científico. 

 Conseguir unha aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os 

contidos e os coñecementos poidan ser aplicados polo alumno no entendemento 

do seu contorno máis próximo (aprendizaxe por competencias) e no estudo 

doutras materias. 

 Promover unha aprendizaxe construtiva, de forma que os contidos e as 

aprendizaxes sexan consecuencia uns doutros. 
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 Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos 

alumnos. 

 Favorecer o traballo colectivo entre os alumnos. 

Para tratar axeitadamente os contidos desde a tripla perspectiva de conceptos, 

procedementos e actitudes e para contribuír á adquisición de determinadas 

competencias, a proposta didáctica e metodolóxica debe ter en conta a concepción 

da ciencia como actividade en permanente construción e revisión, e ofrecer a 

información necesaria realzando o papel activo do alumno no proceso de 

aprendizaxe mediante diversas estratexias: 

 Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e investigación 

científicas, invitalo a empregalos e reforzar os aspectos do método científico 

correspondentes a cada contido. 

 Xerar escenarios atractivos e motivadores que lle axuden a vencer unha posible 

resistencia apriorística ao seu achegamento á ciencia. 

 Propor actividades prácticas que o sitúen fronte ao desenvolvemento do método 

científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a se 

enfrontar co traballo/método científico que o motive para o estudo. 

 Combinar os contidos presentados expositivamente, mediante cadros 

explicativos e esquemáticos, nos que a presentación gráfica é un importante 

recurso de aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión 

inmediatos do alumno, senón tamén a obtención dos obxectivos da materia (e, 

en consecuencia, de etapa) e as competencias básicas.  

Todas estas consideracións metodolóxicas foron tidas en conta nos materiais 

curriculares que se van empregar e, en consecuencia, na propia actividade 

educativa que se ten que desenvolver diariamente: 

 Tratamento dos contidos de xeito que conduzan a unha aprendizaxe 

comprensiva e significativa. 

 Unha exposición clara, sinxela e razoada dos contidos, cunha linguaxe adaptada 

á do alumno. 
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 Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e a comprensión do feito 

científico e natural. 

Máis arriba expúñamos como fundamental o feito de que o alumno participe 

activa e progresivamente na construción do seu propio coñecemento, exemplo 

preciso dunha metodoloxía que persegue a súa formación integral. Por iso, o uso de 

calquera recurso metodolóxico e o libro de texto, que segue sendo aínda un dos 

máis privilexiados, debe ir encamiñado á participación cotiá do alumno no proceso 

educativo, non a substituílo. Nun contexto no que se está xeneralizando o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), non 

tería sentido desaproveitar as súas posibilidades educativas, por iso é polo que o 

seu uso, interesante en si mesmo polas posibilidades de obtención de información 

que permiten —sen esquecer as enormes posibilidades que abre a simulación de 

fenómenos científicos por computador—, fomenta a formación do alumno nalgunhas 

das competencias básicas do currículo (aprender a aprender, tratamento da 

información e competencia dixital...). 

Os contidos do currículo desta comunidade están agrupados en bloques, a modo 

de centros de interese que serven de fío condutor para unha aprendizaxe 

integradora: Contidos comúns; As forzas como interacción; Profundización no estudo 

dos cambios e Estrutura e propiedades das substancias. Neste curso, e polos 

coñecementos matemáticos que xa acadaron os alumnos, os contidos de Física —

maiores do que os de Química— fan fincapé nas forzas e movementos, e nas 

enerxías mecánica, calorífica e ondulatoria, é dicir, en aspectos que caracterizaron á 

ciencia moderna; os de Química, nos cambios químicos e na introdución aos 

compostos do carbono (química orgánica, novo nivel de organización da materia, 

fundamental nos procesos vitais). 

Todos estes aspectos metodolóxicos e de contidos foron desenvolvidos nas 

diferentes seccións do libro de texto empregando para iso, de aí a importancia que 

se concede a algunhas delas no desenvolvemento dos contidos, como son as 

técnicas de investigación (a icona TI identifica as súas páxinas), a química/física na 

sociedade (identificadas mediante as iconas QS ou FS, respectivamente). 
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3. AS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Na definición que a Lei orgánica de educación (LOE) fai do currículo, 

atopámonos tanto cos compoñentes tradicionais (obxectivos, contidos, métodos 

pedagóxicos e criterios de avaliación) coma cunha significativa novidade, como é a 

introdución das competencias básicas. Este elemento pasa a converterse nun dos 

aspectos orientadores do conxunto do currículo (non é casual que no currículo 

antecedan na súa formulación, mesmo, aos obxectivos) e, en consecuencia, en 

orientador dos procesos de ensino-aprendizaxe, máxime cando nun dos cursos 

desta etapa educativa (segundo da ESO) o/a alumno/a participou na denominada 

avaliación de diagnóstico, na que debeu demostrar a adquisición de determinadas 

competencias. Independentemente de que esta avaliación non teña consecuencias 

académicas para os/as alumnos/as, o feito de que os seus resultados sirvan de 

orientación para que os centros adopten decisións relativas ás aprendizaxes dos/as 

alumnos/as dános unha idea de como os procesos educativos se van ver 

condicionados por este novo elemento na liña de ser moito máis funcionais. Non 

esquezamos tampouco que a decisión de se o/a alumno/a obtén ou non o título de 

graduado en ESO no próximo curso estará baseada en se adquiriu ou non as 

competencias básicas da etapa, de aí que as competencias se acabarán 

convertendo no referente para a avaliación do/a alumno/a. 

Moitas son as definicións que se deron sobre este concepto novidoso (coñecido 

no noso país a partir dos denominados informes PISA), pero todas fan fincapé no 

mesmo: fronte a un modelo educativo centrado na adquisición de coñecementos 

máis ou menos teóricos, desconectados entre si en moitas ocasións, un proceso 

educativo baseado na adquisición de competencias incide, fundamentalmente, na 

adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que 

haberán de ser demostrados polos/as alumnos/as (é algo máis ca unha formación 

funcional). En resumo, unha competencia é a capacidade posta en práctica e 

demostrada de integrar coñecementos, habilidades e actitudes para resolver 

problemas e situacións en contextos diversos. De forma moi gráfica e sucinta, 

chegouse a definir como a posta en práctica dos coñecementos adquiridos, os 

coñecementos en acción, é dicir, mobilizar os coñecementos e as habilidades nunha 

situación determinada (de carácter real e distinta daquela en que se aprendeu), 
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activar recursos ou coñecementos que se teñen (aínda que se crea que non se 

teñen porque se esqueceron). 

Pero hai un aspecto que cómpre salientarmos, dado que non adoita ser 

apreciado a simple vista, é o que incide sobre o que demos en chamar carácter 

combinado da competencia: o/a alumno/a, mediante o que sabe, debe demostrar 

que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos como 

unha competencia integra os diferentes contidos que son traballados na aula 

(conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do 

alumnado. En resumo, estamos a recoñecer que a institución escolar non só prepara 

o/a alumno/a no coñecemento de saberes técnicos e científicos, senón que o fai 

tamén como cidadán/á, de aí que deba demostrar unha serie de actitudes cívicas e 

intelectuais que impliquen o respecto polos/as demais, a ser responsable, a traballar 

en equipo... 

Tamén é importante outro aspecto, ao que moitas veces non se lle concede a 

importancia que ten: formar en competencias permite facerlle fronte á constante 

renovación de coñecementos que se produce en calquera área de coñecemento. A 

formación académica do alumnado transcorre na institución escolar durante un 

número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional 

non remata nunca, polo que unha formación competencial no uso, por exemplo, das 

tecnoloxías da información e a comunicación permitirá acceder a este instrumento 

para solicitar a información que en cada momento se precise (obviamente, despois 

de analizarse a súa calidade). Se ademais temos en conta que moitas veces é 

imposible tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro que o/a 

alumno/a deberá formarse nesa competencia, a de aprender a aprender. 

No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe 

ter o/a alumno/a cando remata a súa escolaridade obrigatoria para enfrontarse cos 

retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. 

 Competencia no tratamento da información e competencia dixital. 
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 Competencia social e cidadá. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

Pero, que entendemos por cada unha desas competencias? De forma sucinta, e 

recollendo o máis significativo do que establece o currículo escolar, cada unha delas 

achega o seguinte á formación persoal e intelectual do/a alumno/a: 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Supón a utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral e escrita 

e como instrumento de aprendizaxe e de autorregulación do pensamento, das 

emocións e da conduta, polo que contribúe, así mesmo, á creación dunha imaxe 

persoal positiva e fomenta as relacións construtivas cos/coas demais e co 

contorno. Aprender a comunicarse é, en consecuencia, establecer lazos con 

outras persoas, achegarnos a outras culturas que adquiren sentido e provocan 

afecto en canto que se coñecen. En resumo, esta competencia lingüística é 

fundamental para aprender a resolver conflitos e para aprender a convivir. 

A adquisición desta competencia supón o dominio da lingua oral e escrita en 

múltiples contextos e o uso funcional de, polo menos, unha lingua estranxeira. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Esta competencia consiste, ante todo, na habilidade para utilizar os números e as 

súas operacións básicas, os símbolos e as formas de expresión e de razoamento 

matemático para producir e interpretar informacións, para coñecer máis sobre 

aspectos cuantitativos e espaciais da realidade e para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e co mundo laboral. 

 

A adquisición desta competencia supón, en resumo, aplicar destrezas e actitudes 

que permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación 

matemática, expresarse e comunicarse na linguaxe matemática e integrar o 

coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento. 
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 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDO 

FÍSICO 

É a habilidade para interactuar co mundo físico nos seus aspectos naturais e nos 

xerados pola acción humana, de modo que facilite a comprensión de sucesos, a 

predición de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e á preservación das 

condicións de vida propia, das demais persoas e do resto dos seres vivos. 

En resumo, esta competencia implica a adquisición dun pensamento científico-

racional que permite interpretar a información e tomar decisións con autonomía e 

iniciativa persoal, así como utilizar valores éticos na toma de decisións persoais e 

sociais. 

 TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL 

Son as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información e 

transformala en coñecemento. Inclúe aspectos que van desde o acceso e a 

selección da información ata o seu uso e transmisión en diferentes soportes, 

incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación como un 

elemento esencial para informarse e comunicarse. 

A adquisición desta competencia supón, polo menos, utilizar recursos 

tecnolóxicos para resolver problemas de modo eficiente e ter unha actitude crítica 

e reflexiva na valoración da información de que se dispón. 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

Esta competencia permite vivir en sociedade, comprender a realidade social do 

mundo en que se vive e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade cada 

vez máis plural. Incorpora formas de comportamento individual que capacitan as 

persoas para convivir en sociedade, relacionarse cos demais, cooperar, 

comprometerse e afrontar os conflitos, polo que adquirila supón ser quen de 

poñerse no lugar do/a outro/a, aceptar as diferenzas, ser tolerante e respectar os 

valores, as crenzas, as culturas e a historia persoal e colectiva dos/as outros/as. 

En resumo, implica comprender a realidade social en que se vive, afrontar os 

conflitos con valores éticos e exercer os dereitos e mais os deberes cidadáns 

desde unha actitude solidaria e responsable. 
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 COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA 

Esta competencia implica coñecer, apreciar, comprender e valorar criticamente 

diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de gozo e 

enriquecemento persoal e consideralas parte do patrimonio cultural dos pobos. 

En definitiva, apreciar e gozar a arte e outras manifestacións culturais, ter unha 

actitude aberta e receptiva ante a plural realidade artística, conservar o 

patrimonio cultural común e fomentar a propia capacidade creadora. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Esta competencia supón, por un lado, iniciarse na aprendizaxe e, por outro, ser 

capaz de continuar aprendendo de xeito autónomo, así como buscar respostas 

que satisfagan as esixencias do coñecemento racional. Así mesmo, implica 

admitir unha diversidade de respostas posibles ante un mesmo problema e 

atopar motivación para buscalas desde diversos enfoques metodolóxicos. 

En resumo, implica a xestión das propias capacidades desde unha óptica de 

busca da eficacia e o manexo de recursos e técnicas de traballo intelectual. 

 AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia refírese á posibilidade de optar con criterio propio e levar 

adiante as iniciativas necesarias para desenvolver a opción elixida e facerse 

responsable dela, tanto no ámbito persoal coma no social ou laboral. 

A adquisición desta competencia implica ser creativo/a, innovador/a, responsable 

e crítico/a no desenvolvemento de proxectos individuais ou colectivos. 

Nunha competencia non hai saberes que se adquiren exclusivamente nunha 

determinada materia e só serven para ela. Con todo o que o alumnado aprende nas 

diferentes materias (e non só na institución escolar) constrúe unha bagaxe cultural e 

de información que debe servirlle para o conxunto da súa vida, que debe ser capaz 

de utilizala en momentos precisos e en situacións distintas. Por iso, calquera desas 

competencias poden alcanzarse, senón en todas, si na maioría das materias 

curriculares, e tamén por iso en todas estas materias poderá utilizar e aplicar as 

devanditas competencias, independentemente de en cales as puidera adquirir 

(transversalidade). Ser competente debe ser garantía de alcanzar determinadas 

aprendizaxes, pero tamén, non o esquezamos, de que permitirá alcanzar outras, 
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tanto na propia institución escolar coma fóra de ela, garantía da súa aprendizaxe 

permanente. 

Todas as competencias citadas anteriormente teñen a súa presenza no currículo 

desta materia, de forma desigual, loxicamente, pero todas e cada unha delas cunha 

importante achega á formación do alumnado, como non podía ser doutra forma dado 

o eminente carácter integrador dos seus contidos. Dados os contidos desta materia, 

podemos establecer tres grupos de competencias delimitados pola súa desigual 

presenza curricular, ordenados de maior a menor: no primeiro, competencia no 

coñecemento e na interacción co mundo físico; no segundo, competencia 

matemática e competencia no tratamento da información e da competencia dixital, e 

no terceiro, competencia social e cidadá, competencia en comunicación lingüística, 

competencia en aprender a aprender e competencia en autonomía e iniciativa 

persoal. 

Dito isto, queda claro que hai unha evidente interrelación entre os distintos 

elementos do currículo, e que habemos de poñela de manifesto para utilizar 

axeitadamente cantos materiais curriculares se empregan no proceso de ensino-

aprendizaxe. Cando nunha programación didáctica, coma esta, se indican os 

obxectivos dunha unidade (formulados, ao igual ca os criterios de avaliación, en 

termos de capacidades), sábese que estes condicionan a elección duns contidos ou 

doutros, do mesmo xeito que se debe indicar uns criterios de avaliación que 

permitan demostrar se o/a alumno/a os alcanza ou non os alcanza. Por iso, os 

criterios de avaliación permiten unha dobre interpretación: por un lado, os que teñen 

relación co conxunto de aprendizaxes que realiza o alumnado, é dicir, haberá uns 

criterios de avaliación ligados expresamente a conceptos, outros a procedementos e 

outros a actitudes, xa que cada un destes contidos teñen que ser avaliados porque 

se traballaron na clase e que son os que se avalían nos diferentes momentos de 

aplicación da avaliación continua; e por outro, haberá criterios de avaliación que 

foron formulados máis na súa relación coas competencias básicas. 

A avaliación das competencias básicas é un modelo de avaliación distinta ao dos 

criterios de avaliación, tanto porque se aplica en diferentes momentos doutras 

avaliacións coma porque a súa finalidade, aínda que complementaria, é distinta. Se 

partimos de que as competencias básicas supoñen unha aplicación real e práctica 

de coñecementos, habilidades e actitudes, a forma de comprobar ou avaliar se o 
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alumnado as adquiriu é reproducir situacións o máis reais posibles de aplicación, e 

nestas situacións o habitual é que o/a alumno/a se sirva desa bagaxe acumulada 

(todo tipo de contidos) pero responda, sobre todo, a situacións prácticas. Desta 

forma, cando avaliamos competencias estamos a avaliar preferentemente, aínda 

que non só, procedementos e actitudes, de aí que as relacionemos cos criterios de 

avaliación con maior carácter procedemental e actitudinal. 

De que forma se logra cada unha das competencias básicas desde esta materia? 

Imos expoñer sucintamente os aspectos máis relevantes, ordenadas as 

competencias de maior a menor presenza nesta materia: 

 COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO 

Esta é a competencia con maior peso nesta materia: o seu dominio esixe a 

aprendizaxe de conceptos, o dominio das interrelacións existentes entre eles, a 

observación do mundo físico e de fenómenos naturais, o coñecemento da 

intervención humana, a análise multicausal... Pero ademais, e ao igual ca outras 

competencias, require que o/a alumno/a se familiarice co método científico como 

método de traballo, o que lle permitirá actuar racional e reflexivamente en moitos 

aspectos da súa vida académica, persoal ou laboral. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Mediante o uso da linguaxe matemática para cuantificar fenómenos naturais, 

analizar causas e consecuencias, expresar datos, etc., en resumo, para o 

coñecemento dos aspectos cuantitativos dos fenómenos naturais e o uso de 

ferramentas matemáticas, o/a alumno/a pode ser consciente de que os 

coñecementos matemáticos teñen unha utilidade real en moitos aspectos da súa 

propia vida. 

 COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E A COMPETENCIA 

DIXITAL 

Nesta materia, para que o/a alumno/a comprenda os fenómenos físicos e 

naturais, é fundamental que saiba traballar coa información (obtención, selección, 

tratamento, análise, presentación,...), procedente de moi diversas fontes 

(escritas, audiovisuais,...), e non todas co mesmo grao de fiabilidade e 

obxectividade. Por iso, a información, obtida ben en soportes escritos 
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tradicionais, ben mediante novas tecnoloxías, debe ser analizada desde 

parámetros científicos e críticos. 

 COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ 

Dous son os aspectos máis importantes mediante os cales a materia de Ciencias 

da Natureza intervén no desenvolvemento desta competencia: a preparación do 

alumnado para intervir na toma consciente de decisións na sociedade, e para o 

que a alfabetización científica é un requisito, e o coñecemento de como os 

avances científicos interviñeron historicamente na evolución e no progreso da 

sociedade (e das persoas), sen esquecer que ese mesmo desenvolvemento 

tamén tivo consecuencias negativas para a humanidade, e que deben controlarse 

os riscos que pode provocar nas persoas e no medio (desenvolvemento sostible). 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Dous son os aspectos máis importantes mediante os cales a materia de Ciencias 

da Natureza intervén no desenvolvemento desta competencia: a utilización da 

linguaxe como un instrumento privilexiado de comunicación no proceso educativo 

(vocabulario específico e preciso, sobre todo, que o/a alumno/a debe incorporar 

ao seu vocabulario habitual) e a importancia que ten todo o relacionado coa 

información nos seus contidos curriculares. 

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Se esta competencia permite que o/a alumno/a dispoña de habilidades ou de 

estratexias que lle faciliten a aprendizaxe ao longo da súa vida e que lle permitan 

construír e transmitir o coñecemento científico, supón tamén que pode integrar 

estes novos coñecementos nos que xa posúe e que os pode analizar tendo en 

conta os instrumentos propios do método científico. 

 COMPETENCIA NA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL 

Esta competencia parte da necesidade de que o/a alumno/a cultive un 

pensamento crítico e científico, capaz de desterrar dogmas e prexuízos alleos á 

ciencia. Por iso, deberá facer ciencia, é dicir, enfrontarse cos problemas, 

analizalos, propoñer solucións, avaliar consecuencias, etcétera. 
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Esta competencia adquírese cando o/a alumno/a desenvolve a imaxinación e a  

creatividade, e pon a creación artística ao servizo da actividade académica; por 

exemplo, cando presenta os traballos nos formatos artísticos e estéticos que 

desexa. 

Anteriormente indicabamos cales son as oito competencias básicas que recolle o 

noso sistema educativo, competencias que pola súa propia formulación son, 

inevitablemente, moi xenéricas. Se queremos que sirvan como referente para a 

acción educativa e para demostrar a competencia real do/a alumno/a, debemos 

concretalas moito máis, desagregalas, sempre en relación cos demais elementos do 

currículo. É o que demos en chamar subcompetencias, e que sen pretender chegar 

a abranguer todas as posibles, si recollen aquelas que maior relación teñen co 

currículo da materia e maior presenza en todas as materias polo seu carácter 

interdisciplinar. 

Nesta materia e curso, estas subcompetencias e as unidades en que se traballan 

son as seguintes (hai outras competencias/subcompetencias que tamén se adquiren 

na materia de Ciencias da Natureza / Física e Química, aínda que non neste curso). 

COMPETENCIAS/SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

Coñecemento e interacción co mundo físico Todas 

 Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. Todas 

 Manexar as relacións de causalidade ou de 

influencia, cualitativas ou cuantitativas entre as 

ciencias da natureza. 

1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 

 Analizar sistemas complexos, nos que interveñen 

varios factores. 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

 Entender e aplicar o traballo científico. Int., 2, 3, 6, 7 e 8 

 Interpretar as probas e conclusións científicas. Int., 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11 

 Describir as implicacións que a actividade 

humana e a actividade científica e tecnolóxica 

teñen no medio ambiente. 

11 

 Identificar os grandes problemas aos que se 

enfronta hoxe a humanidade e as solucións que 

se están buscando para resolvelos e para 

6 e 11 
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avanzar nun desenvolvemento sostible. 

Matemática Todas 

Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar os 

fenómenos naturais. 

 

Todas 

Utilizar a linguaxe matemática para analizar causas e 

consecuencias. 

 

Int., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 

Utilizar a linguaxe matemática para expresar datos e 

ideas sobre a natureza. 

 

Int., 1, 2 e 8 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

 

Int., 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

Aplicar as formas específicas que ten o traballo 

científico para buscar, recoller, seleccionar, procesar 

e presentar a información. 

 

Int., 4, 5, 8 e 11 

Utilizar e producir na aprendizaxe da área esquemas, 

mapas conceptuais, informes, memorias… 

 

Int., 1, 7 e 9 

Utilizar as tecnoloxías da información e a 

comunicación para se comunicar, solicitar 

información, retroalimentala, simular e visualizar 

situacións, obter e tratar datos. 

1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

Social e cidadá 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 

Comprender e explicar problemas de interese social 

desde unha perspectiva científica. 
1, 5, 6, 8, 10 e 11 

Aplicar o coñecemento sobre algúns debates 

esenciais para o avance da ciencia, para comprender 

como evolucionaron as sociedades e para analizar a 

sociedade actual. 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 

Recoñecer aquelas implicacións do 

desenvolvemento tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas ou o medio 

ambiente. 

6, 7, 9, 10 e 11 

Comunicación lingüística Int., 1, 2, 3, 4, 7 e 9 

Utilizar a terminoloxía axeitada na construción de 

textos e argumentacións con contidos científicos. 

 

Int., 1, 2, 4 e 7 
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Comprender e interpretar mensaxes acerca das 

ciencias da natureza. 

 

1, 2, 3 e 9 

Aprender a aprender 1, 2, 4, 5, 7, 10 e 11 

Integrar os coñecementos e procedementos 

científicos adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa propia experiencia 

e dos medios escritos e audiovisuais. 

1, 2, 4, 5, 7, 10 e 11 

Autonomía e iniciativa persoal 1, 2, 3, 5, 8, 10 e 11 

Desenvolver un espírito crítico. Enfrontarse a 

problemas abertos e participar na construción 

tentativa de solucións. 

1, 2, 3, 5, 8 e 10 

Coñecemento e interacción co mundo físico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Manexar as relacións de causalidade ou de 

influencia, cualitativas ou cuantitativas entre as 

ciencias da natureza. 

3, 4 e 6 

Analizar sistemas complexos, nos que interveñen 

varios factores. 
1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Entender e aplicar o traballo científico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Interpretar as probas e as conclusións científicas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

Describir as implicacións que a actividade humana e 

a actividade científica e tecnolóxica teñen no medio. 
4, 5, 6, 7 e 8 

Identificar os grandes problemas cos que se enfronta 

hoxe a humanidade e as solucións que se están a 

buscar para resolvelos e para avanzar nun 

desenvolvemento sostible. 

4, 7 e 8 
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4. ACTIVIDADES 

Tal e como se deduce das formulacións metodolóxicas expostas e do tratamento 

que deben ter as competencias básicas, e como parte fundamental das mesmas, á 

explicación e o desenvolvemento dos distintos contidos seguiralle a realización de 

diversas actividades de comprobación de coñecementos. 

En calquera caso, a profundización que pode facerse con cada unha delas, sobre 

todo coas que traballan os contidos iniciais da unidade, irá en función dos 

coñecementos previos que o profesor detecte nos alumnos mediante as actividades 

e preguntas de diagnóstico inicial, e que parten de aspectos moi xerais pero 

imprescindibles para regular a profundización que debe marcar o proceso de 

aprendizaxe do alumno e para establecer as estratexias de ensino. Ao comezo do 

curso, e para comprobar o punto de partida inicial do alumno, realizarase unha 

avaliación previa, do mesmo xeito que haberá unha final que permita valorar, de 

xeito integrado, a consecución dos obxectivos xerais do curso. 

As actividades de desenvolvemento dos contidos, coas que finalizan os distintos 

epígrafes, ven complementadas coas que se inclúen ao finalizar a unidade, 

actividades que comezan cun exemplo resolto baixo o título de estratexia de 

resolución, e ao que seguen outras actividades para repasar e/ou ampliar os 

contidos da unidade (clasificadas pola súa dificultade, as que inclúen a letra D sono 

de maior dificultade). A comprobación de coñecementos parte das actividades que 

baixo o título de Avaliación atópanse ao finalizar as actividades, e que se atopan 

organizadas a partir da lectura dun texto (a avaliación compleméntase co caderno 

específico que para este fin ten o profesor no seu Cartafol de recursos, así como co 

de avaliación de competencias). 

Ademais das citadas actividades de desenvolvemento dos contidos e de 

comprobación dos coñecementos —non se poden separar os contidos conceptuais 

dos procedimentais—, unhas de vital importancia nesta materia son as de carácter 

práctico ou procedimental, que se traballan tanto cando se desenvolven os contidos 

(Experimenta e Reflexiona, ou os Exemplos, con actividades solucionadas que 

mostran a estratexia da súa resolución) como nas seccións específicas do libro de 

texto do alumno, e que versan sobre a lectura, a procura de información, a 

aplicación do método científico, a interpretación de datos e a información, o uso 



Física e Química 

4º E.S.O.  20

coidadoso de materiais e instrumentos no laboratorio..., é dicir, toda unha serie de 

procedementos que o alumno debe coñecer en profundidade porque irá empregalos 

permanentemente nesta etapa educativa (e que permite que se forme nalgunhas 

das competencias básicas). Para axudar ao alumno no seu achegamento á ciencia e 

para que se interese por el, considéranse de suma importancia as informacións 

complementarias que figuran no libro de texto baixo a denominación de Interésache 

saber, Lembra..., que inclúen curiosidades científicas, vocabularios, datos para 

recordar, etcétera. 

Nun proceso de ensino-aprendizaxe baseado na identificación das necesidades 

do alumno, é fundamental ofrecer a cada un deles cantos recursos educativos sexan 

necesarios para que a súa formación se axuste ás súas posibilidades, nuns casos 

porque estas son maiores do que as do grupo de clase, noutras porque necesita 

volver axustar o seu ritmo de aprendizaxe. Para atender á diversidade relacionada 

cos niveis de coñecemento e as posibilidades de aprendizaxe dos alumnos do 

grupo, en cada unidade propóñense novas actividades, diferenciadas entre as de 

ampliación e as de reforzo, que figuran nos materiais didácticos de uso do profesor, 

e que polo seu propio carácter dependen da aprendizaxe do alumno para decidir 

cales e en que momento van ser desenvolvidas. O feito de que todos os contidos 

sexan desenvolvidos mediante actividades facilita que o profesor saiba en cada 

momento como foron asimilados polo alumno, de xeito que poida introducir 

inmediatamente cantos cambios sexan precisos para corrixir as desviacións 

producidas no proceso educativo. 

Así mesmo, e como indicamos anteriormente, o que se pretende é que a 

aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente 

adquiridos e da realidade cotiá e os intereses próximos do alumno. É por iso polo 

que en todos os casos nos que é posible pártese de realidades e exemplos que lle 

son coñecidos, de xeito que se implique activamente na construción da súa propia 

aprendizaxe. 

En todos os materiais utilizados trabállase con diversas fontes de información: 

desde documentos de revistas especializadas e prensa diaria a páxinas web e 

bibliografía (permite o traballo da lectura e o desenvolvemento da comprensión 

lectora), de forma que o profesor decide entre os materiais máis axeitados para cada 

estilo de aprendizaxe dos seus alumnos. 
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5. CURRÍCULO 

OBXECTIVOS DA ETAPA 

O citado Decreto 133/2007 indica que os obxectivos desta etapa educativa, 

formulados en termos de capacidades que deben alcanzar os/as alumnos/as, son os 

seguintes: 

 Asumir responsablemente os seu deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 

solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os 

dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse 

para o exercicio da cidadanía democrática. 

 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. 

 Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 

entre homes e mulleres. 

 Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os 

prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente 

os conflitos. 

 Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica 

no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 

problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

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

e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos, e iniciarse no coñecemento, a 

lectura e o estudo da literatura. 

 Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 

apropiada. 

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a 

outras culturas do mundo. 

 Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das outras 

persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos do 

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 ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

 Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 

manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 

representación. 

 Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 

persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste 

dereito. 

 Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento 

fundamental para o mantemento da nosa identidade. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA (CIENCIAS DA NATUREZA) Á ADQUISICIÓN 

DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

As ciencias da natureza contribúen á adquisición das competencias básicas 

desde a organización das materias que integran a área, da súa estrutura conceptual, 

da metodoloxía utilizada e das actitudes e valores que promove. 
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A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como 

escrita, constitúe un eixe fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe do 

coñecemento científico, contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en 

comunicación lingüística. 

Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan 

lecturas de textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros que non 

son científicos, cando se contrastan materiais escritos e audiovisuais de diferentes 

fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun proceso que pasa pola 

identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que 

desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen entre eles. Na 

resolución de problemas débese estimular a lectura comprensiva a través da 

contextualización da situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das 

relacións que se establecen entre os ditos conceptos e os datos. 

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no 

uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a 

expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse ideas, acláranse significados 

sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse 

sínteses, elabóranse mapas conceptuais, extráense conclusións, realízanse 

informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que favorezan a 

mellora na expresión oral e escrita, a confianza para expresarse en público, o saber 

escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas dos demais. 

Contribúe esta área ao desenvolvemento da competencia matemática, dado que 

o coñecemento científico se cuantifica grazas á linguaxe matemática. O emprego de 

números, símbolos, operacións e relacións entre eles forman parte da metodoloxía 

científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e principios. 

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de 

problemas desenvólvense capacidades para identificar e manexar variables, para 

organizar e representar datos obtidos de maneira experimental, para a interpretación 

gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións con números e símbolos, 

para atopar as solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e 

para utilizar estratexias básicas na resolución. Nas ciencias da natureza emprégase 
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o razoamento matemático como apoio cara a unha mellor comprensión das relacións 

entre conceptos. 

A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico recae de xeito 

importante sobre esta área na cal o alumnado aprende os conceptos básicos que lle 

permitan a análise, desde diferentes eidos do coñecemento científico, da materia, 

dos seres vivos, dos fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus 

efectos sobre o ambiente e a saúde, dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos. 

A área de ciencias da natureza contribúe á competencia de tratamento da 

información e competencia dixital, xa que se traballan habilidades para identificar, 

contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e 

presentada en diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e 

comunicación, como os buscadores pola internet, documentos dixitais, foros, chats, 

mensaxaría, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, presentacións electrónicas 

e simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións 

de tipo científico que achegan as tecnoloxías da información e a comunicación, 

foméntanse actitudes favorables ao emprego delas evitando o seu emprego 

indiscriminado. 

Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, 

cando se traballan representacións de datos por medio de programas informáticos, 

cando se realizan experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando se 

representan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións 

problemáticas coa axuda dos ordenadores, desde a área estase a contribuír á 

competencia dixital. 

En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o alumnado 

das habilidades necesarias para comprender a problemática actual en relación coa 

súa persoa, co resto da sociedade e co planeta. A aproximación do currículo á 

situación concreta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en 

actividades que impliquen esa cidadanía responsable. 

As ciencias da natureza contribúen a coñecer e aceptar o funcionamento do 

corpo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e 

ser críticos cos hábitos sociais pouco saudables e a contribuír á conservación e 

mellora do ambiente. 
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Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que 

afectan as persoas serven para traballar habilidades sociais relacionadas coa 

participación, cooperación e poñerse en lugar dos outros, aceptar diferenzas, 

respectar os valores, crenzas e incluso a diversidade de culturas. 

A contribución da área á competencia cultural e artística, na expresión das ideas, 

conceptos e principios das ciencias da natureza empréganse, de xeito creativo, 

diferentes códigos artísticos para representar fenómenos ou situacións dun xeito 

comprensible. 

Desde a área de ciencias contribúese a desenvolver esta competencia cando se 

promove a presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles 

deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos estéticos e 

artísticos, cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar 

ou facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, 

como medio de coñecer, comprender e desfrutar do coñecemento científico. 

O desenvolvemento da competencia de aprender a aprender desde os ámbitos 

científico e tecnolóxico, nun mundo en continuo e acelerado cambio, implica espertar 

inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando afloran as ideas 

previas do alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa 

que se está a promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus 

propios coñecementos e limitacións. Pódese empregar a historia da ciencia para que 

os estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errados nas súas 

concepcións, cando ata os máis grandes científicos experimentaron erros e 

resistencias ás novas ideas. 

OBXECTIVOS DA MATERIA (CIENCIAS DA NATUREZA) 

O citado decreto indica os obxectivos que, en termos de capacidades, deben 

conseguir os/as alumnos/as nesta materia desta etapa educativa, e que, á súa vez, 

son instrumentais para lograr os xerais da ESO: 

1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da 

natureza para interpretar os fenómenos naturais, así como para analizar e valorar 

as repercusións do desenvolvemento científico e das aplicacións tecnolóxicas. 

2. Aplicar, na resolución de problemas e en sinxelas investigacións, estratexias 

coherentes cos procedementos das ciencias, tales como a discusión do interese 
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dos problemas propostos, a formulación de hipóteses, a elaboración de 

estratexias de resolución e de deseños experimentais, a análise de resultados, a 

consideración de aplicacións e repercusións do estudo realizado e a busca de 

coherencia global. 

3. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes 

linguaxes como oral, escrita, gráfica, icónica, multimedia, etc. con propiedade, así 

como comunicar a outros argumentacións e explicacións empregando os 

coñecementos científicos. 

4. Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes 

fontes e medios e empregala, valorando o seu contido, para fundamentar e 

orientar os traballos sobre temas científicos e o ambiente, así como para 

contrastar as opinións persoais. 

5. Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en 

ámbitos como alimentación, hixiene e sexualidade, facilitando estrategias que 

permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos relacionados co 

consumo, coas drogodependencias e coa transmisión de enfermidades. 

6. Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das 

ciencias da natureza para satisfacer as necesidades humanas e participar na 

necesaria toma de decisións verbo de problemas locais e globais aos cales nos 

enfrontamos. 

7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para 

analizar, individualmente ou en grupo, cuestións relacionadas coa ciencia, a 

tecnología e a sociedade. Coñecer e valorar os problemas aos cales se enfronta 

hoxe a humanidade en relación á sobreexplotación dos recursos, ás diferenzas 

entre países desenvolvidos e non, e a necesidade de busca e aplicación de 

medidas, para avanzar cara ao logro dun futuro sustentable. 

8. Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas 

contribucións ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando os 

grandes debates superadores de dogmatismos e as revolucións científicas que 

marcaron a evolución cultural da humanidade e as súas condicións de vida. 

9. Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de 

forma autónoma a acción e posta en práctica das actividades de aprendizaxe, e 
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de utilizar uns criterios de avaliación para autocorrixirse no caso en que sexa 

necesario. 

CONTIDOS DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º 

Bloque 1. Contidos comúns 

 Utilización de estratexias propias do traballo científico, mediante a proposta de 

problemas e sinxelas investigacións, discusión do seu interese, análise de 

variables que interveñen, formulación de hipóteses, planificación de experiencias, 

organización dos datos, interpretación de resultados e comunicación de 

conclusións. 

 Busca, selección e análise crítica de información de carácter científico utilizando 

as tecnoloxías da comunicación e da información e outras fontes. 

 Interpretación de informacións de carácter científico e contraste destas 

informacións para formar unha opinión propia e expresarse axeitadamente. 

 Elaboración de argumentacións e explicacións sobre feitos, observacións ou 

resultados experimentais, empregando modelos científicos axeitados. 

 Valoración das achegas das ciencias da natureza para lles dar resposta ás 

necesidades dos seres humanos e mellorar as condicións da súa existencia, así 

como para apreciar e desfrutar da diversidade natural e cultural, participando na 

súa conservación, protección e mellora. 

 Valoración da evolución do pensamento científico ao longo da historia, 

salientando a importancia que supón para o desenvolvemento científico e 

tecnolóxico de cada época. 

 Utilización comprensiva de protocolos experimentais e respecto polas normas de 

seguridade. 

 Xustificación de decisións persoais verbo de problemas reais do seu contorno 

que aseguren un desenvolvemento sustentable e da modificación de hábitos de 

conduta que promovan a saúde persoal e comunitaria. 

 Contribución do desenvolvemento científico e tecnolóxico á resolución dos 

problemas. Importancia da aplicación do principio de precaución e da 

participación cidadá na toma de decisións. 
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 Valoración da educación científica da cidadanía como requisito de sociedades 

democráticas sustentables. 

 Consideración da cultura científica como fonte de satisfacción persoal. 

Bloque 2. As forzas como interacción 

As forzas e os cambios de movemento 

 Recoñecemento do carácter relativo do movemento. Sistemas de referencia. 

Valoración do uso do GPS para determinar a posición dos obxectos na Terra. 

 Análise cualitativa dos movementos rectilíneos e curvilíneos. Análise cuantitativa 

do movemento rectilíneo e uniforme. Relación entre o tipo de movemento e a 

representación gráfica correspondente. 

 Valoración das achegas de Galileo ao estudo experimental da caída libre. 

Identificación da aceleración como o cambio no estado de movemento dos 

corpos. 

Identificación de forzas que interveñen na vida cotiá. A mecánica de Newton. 

 Caracterización do concepto de forza como interacción: acción-reacción. 

Carácter vectorial das forzas e a súa representación. 

 Interpretación de situacións de equilibrio de forzas: inercia. Composición gráfica 

de forzas. 

 Comprobación, experimental ou simulada, da relación entre a forza resultante 

sobre un sistema, a súa masa e a aceleración. Análise dalgúns cambios no 

movemento dos corpos e a súa relación coa forza. Aplicación a situacións 

relacionadas con accidentes de tráfico de vehículos e discusión de medidas 

preventivas. 

As forzas e as deformacións e presións 

 Identificación cualitativa da relación entre forza e deformación en corpos 

elásticos. Obxectos e aparellos relacionados. 

 Recoñecemento da relación entre forza e presión nos sólidos. Obxectos de uso 

cotián que utilizan esta relación. 

 Relación entre a presión e a forza aplicada sobre líquidos: aplicacións prácticas. 
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 Realización dalgunha experiencia sinxela con sólidos mergullados en líquidos. 

Identificación das variables que determinan a presión nun sólido no seo dun 

fluído. Achega de Arquímedes á interpretación científica da flotación. Utilización 

da ecuación fundamental da estática de fluídos para a comprensión de situacións 

cotiás. 

 Deseño, realización de experiencias para poñer de manifesto a presión 

atmosférica e comunicación dos resultados. Utilización de aparellos para medir a 

presión como manómetros ou barómetros. Descrición do funcionamento dos 

altímetros. 

A mecánica do Universo 

 Realización de observacións celestes directas ou simuladas e identificación das 

primeiras ideas sobre o Universo. 

 Comparación entre a concepción xeocéntrica e a heliocéntrica e a súa 

capacidade para interpretar as observacións. 

 Relación entre as melloras das observacións co telescopio e o reforzo do modelo 

heliocéntrico. Recoñecemento das achegas de Kepler e Galileo. Valoración e 

implicacións do enfrontamento entre dogmatismo e liberdade de investigación: o 

xuízo de Galileo. 

 Unificación da dinámica terrestre e celeste: a gravitación universal de Newton. 

Aplicacións en resolución de situacións problemáticas sinxelas onde interviñaa a 

atracción gravitatoria. 

 Aproximación cualitativa ás ideas actuais sobre o Universo. 

 Valoración crítica dos avances científicos e tecnolóxicos para a exploración do 

universo. Procura e selección de información sobre as axencias espaciais  (ESA, 

NASA) e os proxectos conxuntos (ISS). Valoración do uso dos satélites artificiais 

en ámbitos científicos, tecnolóxicos e sociais. 

Bloque 3. Afondamento no estudo dos cambios 

Transferencias e transformacións de enerxía 

 Identificación das formas de enerxía mecánica: cinética e potencial gravitatoria 

cos cambios na velocidade e posición dos obxectos. 
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 Realización de experiencias onde se poñan de manifesto cambios na enerxía 

interna dos sistemas. 

 Recoñecemento das transformacións e transferencias de enerxía por traballo e 

calor en fenómenos próximos ao alumnado. 

 Interpretación cualitativa do traballo como mecanismo de transferencia de 

enerxía. Estudo da medida da eficacia na realización de traballo: concepto de 

potencia. Valoración do emprego de máquinas simples para o desenvolvemento 

económico e social. 

 Interpretación cualitativa da calor como mecanismo de transferencia de enerxía. 

Máquinas térmicas e as súas repercusións. 

 Utilización do principio de conservación da enerxía para resolver situacións 

físicas sinxelas e próximas aos estudantes, onde se poñan de manifesto 

transformacións e transferencias. 

 Identificación do problema da degradación da enerxía. Valoración do papel da 

enerxía na sociedade actual e do uso das diferentes fontes para a súa obtención. 

Recoñecemento dalgún desenvolvemento tecnolóxico que contribúa á eficiencia 

e ao aforro enerxético. 

Bloque 4. Estrutura e propiedades das substancias 

Estrutura do átomo e do enlace químico 

 Comparación dalgunhas propiedades características de substancias. Elaboración 

e aplicación de criterios para clasificar as substancias baseándose nas súas 

propiedades. Identificación da relación entre as propiedades e a estrutura das 

substancias. 

 Interpretación da estrutura atómica a partir de evidencias da distribución dos 

electróns en niveis de enerxía. 

 Selección e análise crítica de información sobre diferentes criterios para a 

clasificación dos elementos. Valoración da información que proporciona a táboa 

periódica en canto á capacidade de combinación dos elementos. 
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 Interpretación da estrutura das substancias a través do enlace covalente, iónico 

ou metálico. Valoración de procesos industriais en Galicia relacionados co 

transporte iónico como galvanizado e obtención de metais. 

 Introdución cualitativa á sistemática da formulación e nomenclatura química da 

IUPAC: exemplo dos compostos binarios de uso habitual. 

Os compostos de carbono e os seres vivos 

 Recoñecemento dos combustibles fósiles: carbón e petróleo, e a súa importancia 

como recursos enerxéticos. Identificación experimental dos produtos das 

reaccións de combustión dos hidrocarburos. Selección e análise crítica de 

información sobre o incremento do efecto invernadoiro e a súa relación co 

cambio climático. Procura de medidas para a súa prevención. 

 Interpretación das posibilidades de combinación do átomo de carbono consigo 

mesmo, co hidróxeno e con outros átomos. As cadeas carbonadas. 

 Papel dalgunhas biomoléculas que constitúen os seres vivos. Valoración do 

papel da química na comprensión da orixe e desenvolvemento da vida. 

 Selección e análise crítica de información sobre materiais de envase e embalaxe 

formados por cadeas carbonadas e a súa influencia sobre o ambiente. Valoración 

de actitudes favorables á súa redución, reciclaxe e reutilización. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º 

1. Recoñecer o carácter relativo do movemento, describir movementos 

comúns da vida cotiá e valorar a importancia do seu estudo no xurdimento 

da ciencia moderna. 

Trátase de constatar se o alumnado é quen de determinar e diferenciar as 

magnitudes necesarias para describir os movementos e se sabe formular e 

resolver cualitativamente problemas relacionados coa educación viaria. 

Valorarase, así mesmo, se realiza e utiliza as representacións gráficas para 

identificar os diferentes movementos, se sabe interpretar expresións como 

distancia de seguridade, ou velocidade media, e se comprende a importancia da 

cinemática pola súa contribución ao nacemento da ciencia moderna, no século 

XVII. 
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2. Identificar o papel das forzas como causa dos cambios de movemento e 

das presións, así como recoñecer e representar as principais forzas 

presentes en situacións do contorno. 

Pretende comprobar se o alumnado comprende a idea de forza como interacción 

e causa das aceleracións dos corpos, cuestiona as evidencias do sentido común 

verbo da suposta asociación forza-movemento, sabe identificar e representar 

forzas que actúan en situacións cotiás, así como o tipo de forza, gravitatoria, 

eléctrica, elástica ou as exercidas polos fluídos e recoñece como se utilizaron as 

características dos fluídos no desenvolvemento de tecnoloxías útiles á nosa 

sociedade. 

3. Empregar modelos para xustificar as observacións celestes e comparar as 

súas interpretacións, así como valorar as implicacións históricas do 

enfrontamento entre elas. 

Trátase de avaliar se o alumnado utiliza diferentes modelos celestes para 

xustificar as observacións diarias e anuais dos movementos dos astros e se 

coñece as implicacións do enfrontamento entre xeocentrismo e heliocentrismo. 

Valorarase o emprego de simulacións como axuda para o estudo das 

regularidades a longo prazo dos ditos movementos. 

4. Utilizar a gravitación universal para explicar a forza peso, os movementos 

no sistema solar, os satélites artificiais e as naves espaciais, e analizar de 

forma crítica as contribucións da ciencia espacial. 

Trátase de comprobar que o alumnado comprende que o establecemento do 

carácter universal da gravitación supuxo a ruptura da barreira ceo-Terra, dando 

paso a unha visión unitaria da mecánica do Universo. Valorarase, así mesmo, a 

utilización da lei de gravitación universal para explicar o peso dos corpos e o 

movemento de planetas e satélites no sistema solar. Valorarase tamén se o 

alumnado é quen de expoñer opinións razoadas sobre os beneficios e prexuízos 

que poden derivar dos usos dos satélites artificiais. 

5. Aplicar o principio de conservación da enerxía á comprensión das 

transformacións e das transferencias enerxéticas en situacións prácticas 

da vida diaria e analizar os problemas asociados coa súa obtención e uso. 
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Preténdese avaliar se o alumnado identifica as diferentes formas de enerxía 

(tanto mecánica como interna), sabe relacionar a transferencia de enerxía 

mecánica co traballo e a transferencia de enerxía térmica coa calor, así como 

realizar algúns balances energéticos sinxelos. Valorarase tamén se recoñece a 

importancia do uso da enerxía e se sabe avaliar os seus beneficios fronte ao 

impacto ambiental que orixina a súa produción e consumo, así como a 

participación en medidas de eficiencia e aforro enerxético. 

6. Identificar as características dos elementos químicos máis representativos 

da táboa periódica e predicir o seu comportamento químico. 

Con este criterio preténdese comprobar se o alumnado é capaz de saber 

distribuír os electróns dos átomos en niveis enerxéticos, relacionando esta 

distribución coa estrutura da táboa periódica. Así mesmo, débese comprobar que 

é capaz de relacionar algunhas propiedades físicas (temperaturas de fusión e 

ebulición, condutividade eléctrica, solubilidade en auga, etc.) co tipo de enlace 

que presentan e formular algunhas previsións sinxelas da unión con outros 

elementos e de propiedades das substancias simples e compostas formadas. 

7. Xustificar a gran cantidade de compostos orgánicos existentes así como a 

formación de macromoléculas e a súa importancia nos seres vivos. 

Trátase de avaliar se o alumnado comprende as enormes posibilidades de 

combinación que presenta o átomo de carbono e se é capaz de escribir fórmulas 

desenvolvidas de compostos sinxelos. Así mesmo, deberase comprobar se 

comprende a formación de macromoléculas, o seu papel na constitución dos 

seres vivos e o logro que supuxo a síntese dos primeiros compostos orgánicos 

fronte ao vitalismo na primeira metade do século XIX. 

8. Recoñecer as aplicacións tecnolóxicas derivadas das reaccións de 

combustión e valorar a súa influencia no incremento do efecto 

invernadoiro. 

Con este criterio avaliarase se o alumnado recoñece o carbón, o petróleo e o gas 

natural como combustibles fósiles e como as fontes enerxéticas máis utilizadas 

actualmente en motores e centrais térmicas. Tamén se valorará se é consciente 

do seu esgotamento, dos problemas que sobre o ambiente ocasiona a súa 
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utilización e a necesidade de tomar medidas para tratar de buscar un 

desenvolvemento sustentable e non continuar aumentando o consumo actual. 

9. Analizar os problemas e desafíos, aos cales se enfronta a humanidade 

globalmente, o papel da ciencia e da tecnoloxía e a necesidade da súa 

implicación persoal para resolvelos e avanzar cara ao logro dun futuro 

sustentable. 

Preténdese comprobar se o alumnado é consciente da situación planetaria 

caracterizada por toda unha serie de problemas intervinculados: contaminación 

sen fronteiras, esgotamento de recursos, perda de biodiversidade e diversidade 

cultural, hiperconsumo, etc., e se comprende as repercusións do 

desenvolvemento científico-técnico e a súa necesaria contribución ás posibles 

solucións tendo sempre presente o principio de precaución e a responsabilidade 

individual e colectiva da sociedade na posta en práctica das medidas e vías de 

solución. Valorarase se é consciente da importancia da súa propia educación 

científica para a súa participación persoal na toma fundamentada de decisións. 
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6. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 

A seguir, desenvólvese integramente a programación de cada unha das 8 

unidades didácticas en que foron organizados e secuenciados os contidos deste 

curso. En cada unha delas indícanse os seus correspondentes obxectivos 

didácticos, contidos (conceptos, procedementos e actitudes), contidos transversais, 

criterios de avaliación e competencias básicas asociadas aos criterios de avaliación. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Profundar no coñecemento e a aplicación dalgúns dos aspectos relevantes do 

traballo científico. 

2. Observar e describir correctamente, utilizando a linguaxe científica, os 

fenómenos e s experiencias científicas. 

3. Desenvolver capacidades como a observación, descrición, comparación, 

clasificación, formulación de hipóteses e control de variables. 

4. Interpretar gráficas que expresen a relación entre dúas variables. 

5. Identificar as variables dependente, independente e controlada nun texto que 

describa un experimento ou unha investigación sinxela. 

6. Valorar o coñecemento científico como un proceso de construción ligado ás 

características e necesidades da sociedade en cada momento histórico, e que 

está sometido a evolución e revisión continua. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 O método científico: etapas. 

 O informe científico. 

 A medida. 

 Magnitudes e unidades. 

UNIDADE INTRODUTORIA 

A MEDIDA E O MÉTODO CIENTÍFICO 
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 A anotación científica. 

 Múltiplos e submúltiplos de unidades. 

 Instrumentos de medida. 

 Precisión dunha medida. 

 Erros na medida. 

Procedementos 

 Utilización coidadosa dos materiais e instrumentos básicos dun laboratorio e 

respecto polas normas de seguridade no mesmo. 

 Realización de comentarios de textos científicos. 

 Formulación de problemas ante feitos e fenómenos que ocorren á nosa volta, 

discusión do seu interese, formulación de conxecturas, experimentación, 

etcétera. 

 Elaboración de conclusións e comunicación de resultados mediante a realización 

de debates e a redacción de informes. 

 Comparación entre as conclusións das experiencias realizadas e as hipóteses 

formuladas inicialmente. 

 Análise de gráficas a partir de datos experimentais. 

 Utilizar estratexias, técnicas, habilidades e destrezas relacionadas coa 

metodoloxía da investigación científica. 

Actitudes 

 Valoración do método científico á hora de explicar un feito relacionado coa 

ciencia. 

 Valorar as aplicacións dos coñecementos científicos e tecnolóxicos e as súas 

repercusións sobre a saúde, o medio ambiente e a calidade de vida. 

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas para analizar cuestións científicas e 

tecnolóxicas. 
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CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O traballo científico é un bloque de coñecementos común a toda a etapa que 

permite a utilización das TIC para se comunicar, solicitar información e 

retroalimentala, así como para a obtención e o tratamento de datos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Determinar os trazos distintivos do traballo científico a través da análise 

contrastada dalgún problema científico ou tecnolóxico, así como a súa influencia 

sobre a calidade de vida das persoas. 

2. Comprender e utilizar os conceptos básicos e as estratexias da física e da 

química para interpretar cientificamente os fenómenos naturais. 

3. Identificar e analizar o problema exposto, discutir o seu interese, emitir hipóteses, 

planificar e realizar actividades para contrastalas, elaborar estratexias de 

resolución de problemas, sistematizar e analizar os resultados, sacar conclusións 

e comunicalas. 

4. Determinar nun texto os trazos distintivos do traballo científico. 

5. Seleccionar o deseño experimental axeitado para a comprobación dunha 

hipótese. 

6. Realizar e interpretar diagramas, gráficas e táboas empregando datos 

experimentais, interpretar e aplicar correctamente expresións matemáticas. 

7. Coñecer o significado da precisión e a sensibilidade dun instrumento de medida. 

Expresar correctamente unha medida co número axeitado de cifras 

significativas e co erro da medida. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 
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COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

 Determinar os trazos distintivos do traballo 

científico a través da análise contrastada dalgún 

problema científico ou tecnolóxico, así como a súa 

influencia sobre a calidade de vida das persoas. 

 Comprender e utilizar os conceptos básicos e as 

estratexias da física e da química para interpretar 

cientificamente os fenómenos naturais. 

 Seleccionar o deseño experimental axeitado para 

a comprobación dunha hipótese. 

 Coñecer o significado da precisión e a 

sensibilidade dun instrumento de medida. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe 

matemática para cuantificar 

os fenómenos naturais. 

 Utilizar a linguaxe 

matemática para analizar 

causas e consecuencias. 

 Utilizar a linguaxe 

matemática para expresar 

datos e ideas sobre a 

natureza. 

 Realizar e interpretar diagramas, gráficas e táboas 

empregando datos experimentais, interpretar e 

aplicar correctamente expresións matemáticas. 

 Coñecer o significado da precisión e a 

sensibilidade dun instrumento de medida. 

 Expresar correctamente unha medida co número 

axeitado de cifras significativas e co erro da 

medida. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas 

que ten o traballo científico 

 Identificar e analizar o problema exposto, discutir 

o seu interese, emitir hipóteses, planificar e 
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para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

 Usar e producir na 

aprendizaxe da área mapas 

conceptuais, esquemas e 

informes 

realizar actividades para contrastalas, elaborar 

estratexias de resolución de problemas, 

sistematizar e analizar os resultados, sacar 

conclusións e comunicalas. 

 Realizar e interpretar diagramas, gráficas e táboas 

empregando datos experimentais, interpretar e 

aplicar correctamente expresións matemáticas. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía 

axeitada na construción de 

textos e argumentacións con 

contidos científicos. 

 Identificar e analizar o problema exposto, discutir 

o seu interese, emitir hipóteses, planificar e 

realizar actividades para contrastalas, elaborar 

estratexias de resolución de problemas, 

sistematizar e analizar os resultados, sacar 

conclusións e comunicalas. 

 Determinar nun texto os trazos distintivos do 

traballo científico. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer as características xerais do movemento. 

2. Diferenciar entre magnitudes escalares e vectoriais. 

3. Distinguir entre traxectoria e desprazamento. 

4. Diferenciar entre velocidade media e instantánea. 

5. Identificar as gráficas espazo-tempo e velocidade-tempo dos movementos 

rectilíneos.  

6. Coñecer o movemento de caída libre dun corpo. 

7. Describir algúns movementos cotiáns. 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 1 

ESTUDO DO MOVEMENTO 
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CONTIDOS 

Conceptos 

 Movemento e sistema de referencia. 

 Características xerais do movemento. 

 Movemento rectilíneo e uniforme. 

 Movemento rectilíneo uniformemente variado. 

 Distancia de seguridade. 

 Análise de movementos cotiáns. 

 Movemento de caída libre. 

Procedementos 

 Deseño e realización de experiencias para a análise de distintos movementos 

nos que se tomen datos, se tabulen, se representen e se obteñan conclusións. 

 Utilización de técnicas de resolución de problemas para abordar os relativos a 

movementos e forzas. 

 Representación das gráficas posición-tempo e velocidade-tempo no movemento 

rectilíneo e uniforme e no movemento rectilíneo uniformemente variado. 

 Interpretación de gráficas asociando a pendente á magnitude axeitada. 

 Análise, formulación e identificación de problemas sobre situacións reais, cotiás e 

non cotiás para o alumnado, relacionados cos movementos. 

Actitudes 

 Interese pola correcta planificación e realización de tarefas, actividades e 

experiencias tanto individuais como en grupo. 

 Desenvolvemento dunha actitude crítica ante o traballo persoal e o dos 

compañeiros de grupo. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Ao traballar esta unidade, desenvólvense conceptos relacionados coa seguridade 

viaria como o tempo de reacción dun condutor e a distancia de seguridade. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Recoñecer o carácter relativo do movemento e a necesidade de referilo a un 

sistema de referencia. 

2. Diferenciar as magnitudes necesarias para describir o movemento: posición 

velocidade e aceleración. 

3. Distinguir claramente entre as unidades de velocidade e aceleración. 

4. Aplicar correctamente as principais ecuacións e explicar as diferenzas 

fundamentais dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente 

variado, vinculándoos a un sistema de referencia. 

5. Representar e interpretar as gráficas de posición, velocidade e aceleración en 

relación co tempo. 

6. Describir movementos comúns da vida cotiá. 

7. Saber formular e resolver cualitativamente problemas relacionados coa 

educación viaria e interpretar expresións como distancia de seguridade, 

velocidade media, etcétera. 

8. Valorar a importancia do estudo do movemento no xurdimento da ciencia 

moderna no século XVII. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, e relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

 Recoñecer o carácter relativo do 

movemento e a necesidade de referilo a un 

sistema de referencia. 
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causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas, 

entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos 

nos que interveñen varios 

factores. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

 Diferenciar as magnitudes necesarias para 

describir o movemento: posición 

velocidade e aceleración. 

 Distinguir claramente entre as unidades de 

velocidade e aceleración. 

 Aplicar correctamente as principais 

ecuacións e explicar as diferenzas 

fundamentais dos movementos rectilíneo 

uniforme e rectilíneo uniformemente 

variado, vinculándoos a un sistema de 

referencia. 

 Describir movementos comúns da vida 

cotiá. 

 Saber formular e resolver cualitativamente 

problemas relacionados coa educación 

viaria e interpretar expresións como 

distancia de seguridade, velocidade media, 

etcétera. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar causas e 

consecuencias. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

 Diferenciar as magnitudes necesarias para 

describir o movemento: posición 

velocidade e aceleración. 

 Distinguir claramente entre as unidades de 

velocidade e aceleración. 

 Aplicar correctamente as principais 

ecuacións e explicar as diferenzas 

fundamentais dos movementos rectilíneo 

uniforme e rectilíneo uniformemente 

variado, vinculándoos a un sistema de 

referencia. 
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 Representar e interpretar as gráficas de 

posición, velocidade e aceleración en 

relación co tempo. 

 Saber formular e resolver cualitativamente 

problemas relacionados coa educación 

viaria e interpretar expresións como 

distancia de seguridade, velocidade media, 

etcétera. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Utilizar e producir na 

aprendizaxe da área 

esquemas, mapas 

conceptuais, informes, 

memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación 

para se comunicar, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Representar e interpretar as gráficas de 

posición, velocidade e aceleración en 

relación co tempo. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar 

problemas de interese social 

desde unha perspectiva 

científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para 

o avance da ciencia co fin de 

comprender como 

evolucionaron as sociedades e 

 Describir movementos comúns da vida 

cotiá. 

 Saber formular e resolver cualitativamente 

problemas relacionados coa educación 

viaria e interpretar expresións como 

distancia de seguridade, velocidade media, 

etcétera. 

 Valorar a importancia do estudo do 

movemento no xurdimento da ciencia 
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para analizar a sociedade 

actual. 

moderna no século XVII. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía axeitada 

na construción de textos e 

argumentacións con contidos 

científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das ciencias 

da natureza. 

 Representar e interpretar as gráficas de 

posición, velocidade e aceleración en 

relación co tempo. 

 Describir movementos comúns da vida 

cotiá. 

Aprender a aprender  

Integrar os coñecementos e 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa 

propia experiencia e dos medios 

escritos e audiovisuais. 

Describir movementos comúns da vida 

cotiá. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver un espírito crítico. 

Enfrontarse a problemas 

abertos e participar na 

construción tentativa de 

solucións. 

 Desenvolver a capacidade 

para analizar situacións 

valorando os factores que 

incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter. 

 Aplicar correctamente as principais 

ecuacións e explicar as diferenzas 

fundamentais dos movementos rectilíneo 

uniforme e rectilíneo uniformemente 

variado, vinculándoos a un sistema de 

referencia. 

 Saber formular e resolver cualitativamente 

problemas relacionados coa educación 

viaria e interpretar expresións como 

distancia de seguridade, velocidade media, 

etcétera. 
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OBXECTIVOS 

1. Nomear algúns fenómenos físicos nos que aparezan forzas. 

2. Aprender o concepto de forza e coñecer os seus efectos. 

3. Enunciar e explicar cales son as características dunha forza. 

4. Establecer a relación entre forza e deformación. 

5. Calcular a resultante dun sistema de forzas. 

6. Relacionar forza e variación no movemento. 

7. Asociar os movementos uniformemente acelerados á existencia de forzas 

constantes. 

8. Definir e formular os principios da dinámica. 

9. Coñecer a existencia das forzas de rozamento. 

10. Aplicar os principios da dinámica a casos cotiáns sinxelos. 

11. Citar algúns feitos e fenómenos que permitan diferenciar entre masa e peso. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 As forzas e os seus efectos. 

 Forzas e deformacións. 

 A forza é un vector. 

 Forzas e cambios de movemento. 

 Forzas na vida cotiá. 

 Equilibrio de forzas. 

 Os principios da dinámica e a seguridade viaria. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 2 

INTERACCIÓNS ENTRE OS CORPOS 
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Procedementos 

 Utilización de técnicas de resolución de problemas para abordar os relativos ás 

forzas. 

 Interpretación de gráficas asociando a pendente á magnitude axeitada. 

 Análise, formulación e identificación de problemas sobre situacións reais, cotiás e 

non cotiás para o alumnado, relacionados coas forzas. 

 Observación e descrición de fenómenos relativos ás forzas. 

 Montaxe de dispositivos experimentais para o cálculo da resultante da 

composición de dúas forzas. 

 Confección de diagramas vectoriais a partir dos datos obtidos 

experimentalmente. 

 Planificación e deseño dun experimento que mostre a relación de 

proporcionalidade entre forzas e deformacións. 

 Utilización correcta dun dinamómetro. 

 Localización do centro de gravidade dunha figura plana irregular. 

 Demostración do efecto da posición do centro de gravidade na estabilidade dun 

obxecto. 

 Observación e análise dos movementos que se producen na vida cotiá, emitindo 

posibles explicacións sobre a relación existente entre forza e movemento. 

Actitudes 

 Disposición á formulación de interrogantes ante os feitos e fenómenos que 

ocorren á nosa volta. 

 Organización de grupos de traballo e valoración da importancia do traballo en 

equipo en calquera actividade humana. 

 Organización das propias normas de funcionamento do grupo de traballo e 

desenvolvemento dunha actitude crítica ante o traballo persoal e o dos 

compañeiros do grupo. 
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CONTIDOS TRANSVERSAIS 

En relación ao contido de educación viaria, esta unidade permite relacionar as 

características elásticas ou plásticas da carrozaría dun vehículo coa seguridade dos 

seus ocupantes. 

Trátase de conseguir tres obxectivos a nivel procedimental e actitudinal: 

 Utilización de termos científicos para explicar os mecanismos de seguridade dos 

automóbiles. 

 Sensibilizar aos alumnos e alumnas sobre os accidentes de circulación cando se 

estuden as forzas de inercia e a distancia de seguridade entre vehículos. 

 Adquirir hábitos e condutas de seguridade viaria como peóns e como usuarios. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Identificar e debuxar as forzas que actúan sobre un corpo, xere ou non 

movemento, xustificando a orixe de cada unha e explicar as leis da dinámica ás 

que obedecen. 

2. Identificar o papel das forzas como causas dos cambios de movemento e da 

deformación dos corpos. 

3. Nomear algúns fenómenos físicos nos que aparezan forzas. 

4. Recoñecer as forzas que interveñen nas situacións cotiás. 

5. Cuestionar a evidencia do sentido común acerca da suposta asociación forza-

movemento. 

6. Distinguir entre elasticidade, plasticidade e rixidez; clasificar materiais segundo 

sexan elásticos, plásticos e ríxidos. 

7. Aplicar a lei de Hooke á resolución de problemas elementais. 

8. Comprender e aplicar as leis de Newton a problemas de dinámica próximos á 

contorna do alumno. 

9. Resolver gráfica e analiticamente problemas sinxelos de composición de forzas. 

10. Explicar cales son as características dunha forza como magnitude vectorial. 

11. Interpretar as forzas que actúan sobre os corpos en termos de interaccións e non 

como unha propiedade dos corpos illados. 
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12. Determinar a importancia das forzas de rozamento na vida real. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, e relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor e adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos diferentes 

materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas, 

entre as ciencias da natureza.

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

 Identificar e debuxar as forzas que actúan 

sobre un corpo, xere ou non movemento, 

xustificando a orixe de cada unha e explicar 

as leis da dinámica ás que obedecen. 

 Identificar o papel das forzas como causas 

dos cambios de movemento e da 

deformación dos corpos. 

 Recoñecer as forzas que interveñen nas 

situacións cotiás. 

 Distinguir entre elasticidade, plasticidade e 

rixidez; clasificar materiais segundo sexan 

elásticos, plásticos e ríxidos. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar causas e 

consecuencias. 

 Identificar e debuxar as forzas que actúan 

sobre un corpo, xere ou non movemento, 

xustificando a orixe de cada unha e explicar 

as leis da dinámica ás que obedecen. 

 Identificar o papel das forzas como causas 

dos cambios de movemento e da 
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 Utilizar a linguaxe matemática 

para expresar datos e ideas 

sobre a natureza. 

deformación dos corpos. 

 Aplicar a lei de Hooke á resolución de 

problemas elementais. 

 Comprender e aplicar as leis de Newton a 

problemas de dinámica próximos á contorna 

do alumno. 

 Resolver gráfica e analiticamente problemas 

sinxelos de composición de forzas. 

 Explicar cales son as características dunha 

forza como magnitude vectorial. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía 

axeitada na construción de 

textos e argumentacións con 

contidos científicos. 

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das 

ciencias da natureza. 

 Nomear algúns fenómenos físicos nos que 

aparezan forzas. 

 Recoñecer as forzas que interveñen nas 

situacións cotiás. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender 

as informacións provenientes 

da súa propia experiencia e 

dos medios escritos e 

audiovisuais. 

 Interpretar as forzas que actúan sobre os 

corpos en termos de interaccións e non 

como unha propiedade dos corpos illados. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver un espírito 

crítico. Enfrontarse a 

problemas abertos e 

 Cuestionar a evidencia do sentido común 

acerca da suposta asociación forza-

movemento. 
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participar na construción 

tentativa de solucións. 

 Desenvolver a capacidade 

para analizar situacións 

valorando os factores que 

incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter.

 Determinar a importancia das forzas de 

rozamento na vida real. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Relacionar a forza centrípeta cos cambios de dirección nun movemento circular 

uniforme. 

2. Identificar a existencia da forza centrípeta nos movementos circulares habituais 

da vida cotiá. 

3. Calcular a frecuencia e o período dun movemento circular uniforme. 

4. Comparar leis, modelos e teorías sinalando similitudes e diferenzas, e deducir 

consecuencias que se deriven da aplicación dun modelo determinado. 

5. Identificar a forza de atracción gravitacional como unha forza centrípeta. 

6. Coñecer a existencia da forza da gravidade e o xeito no que actúa. 

7. Utilizar os coñecementos sobre a forza da gravidade para explicar o movemento 

dos planetas, as mareas e as traxectorias dos cometas. 

8. Descubrir os cambios producidos nas teorías sobre a orixe e a evolución do 

universo e discutir os coñecementos actuais. 

9. Comprender que a Lei de Gravitación Universal supuxo unha superación da 

barreira aparente entre o comportamento mecánico dos astros e o dos corpos na 

superficie terrestre. 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 3 

MOVEMENTO CIRCULAR E GRAVITACIÓN UNIVERSAL 
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CONTIDOS 

Conceptos 

 Círculos na Terra e círculos no ceo. 

 Movemento circular. 

 A posición da Terra no universo. 

 As leis do movemento planetario. 

 Lei de gravitación universal. 

 Ideas actuais sobre a evolución do universo. 

 Vehículos espaciais e exploración espacial. 

Procedementos 

 Identificación da forza centrípeta como causa dalgúns movementos circulares 

comúns. 

 Formulación de hipóteses que expliquen o movemento dos planetas e do Sol. 

 Análise e comparación dos modelos máis importantes do universo que a 

humanidade desenvolveu ao longo da historia. 

 Deseño e realización de experimentos para calcular o valor da gravidade. 

 Realización de observacións celestes directas ou simuladas e identificación das 

primeiras ideas sobre o universo. 

 Selección de información sobre os proxectos espaciais (ESA, NASA, ISS). 

 Resolución de situacións problemáticas sinxelas nas que interveña a atracción 

gravitacional. 

Actitudes 

 Valoración da perseveranza dos científicos á hora de intentar explicar os 

interrogantes que busca responder a humanidade e o risco asociado ao seu 

traballo. 

 Valoración do enfrontamento entre dogmatismo e liberdade de investigación.  



Física e Química 

4º E.S.O.  52

 Valoración e respecto cara ás opinións doutras persoas, e tendencia a se 

comportar coherentemente coa devandita valoración. 

 Recoñecemento da necesidade de experimentación para comprobar os modelos 

teóricos. 

 Aceptación de que os modelos teóricos son provisionais e susceptibles de 

cambios e melloras. 

 Valoración crítica dos avances científicos e tecnolóxicos para a exploración do 

universo. 

 Valoración do uso dos satélites artificiais en ámbitos científicos, tecnolóxicos e 

sociais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 Ao tratar esta unidade, preténdese educar para a convivencia no pluralismo 

traballando dous obxectivos: 

 respecto á autonomía dos demais. 

 diálogo como forma de solucionar as diferenzas. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Distinguir entre magnitudes lineais e angulares. 

2. Aplicar correctamente as ecuacións do MCU. 

3. Identificar as características da forza centrípeta e describir as variables do 

movemento. 

4. Determinar, mediante a análise da evolución das teorías acerca da posición da 

Terra no universo, algúns trazos distintivos do traballo científico, como a súa 

influencia na calidade de vida, o carácter de empresa colectiva en continua 

revisión e as limitacións e os erros que comporta. 

5. Valorar as implicacións históricas do enfrontamento entre as diferentes teorías 

acerca da posición da Terra no universo. 

6. Recoñecer as achegas de Kepler e Galileo. 

7. Comprender que o carácter universal da forza da gravitación supuxo a ruptura da 

barreira ceos-Terra, dando paso a unha visión unitaria da mecánica do universo. 
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8. Utilizar a gravitación universal para explicar a forza peso, os movementos do 

sistema solar, os satélites artificiais e as naves espaciais. 

9. Saber calcular o peso dos obxectos en función da contorna na que se atopen. 

10. Coñecer as características da forza gravitacional e explicar algúns fenómenos, 

como o movemento dos planetas, a atracción gravitacional e as mareas. 

11. Explicar e interpretar algúns fenómenos naturais (por exemplo, a duración do 

ano, as eclipses, as estacións, as fases da Lúa...) co apoio de maquetas ou 

debuxos do sistema solar. 

12. Analizar de forma crítica as contribucións da ciencia espacial e valorar o uso de 

satélites artificiais no ámbito científico, tecnolóxico e social. 

13. Coñecer as teorías cosmolóxicas máis actuais e comprender o papel que xoga a 

gravidade na evolución do universo. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción 

co mundo físico 

 

 Describir, explicar e 

predicir fenómenos 

naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de 

influencia, cualitativas ou 

cuantitativas, entre as 

ciencias da natureza. 

 Distinguir entre magnitudes lineais e angulares. 

 Identificar as características da forza centrípeta 

e describir as variables do movemento. 

 Determinar, mediante a análise da evolución das 

teorías acerca da posición da Terra no universo, 

algúns trazos distintivos do traballo científico, 

como a súa influencia na calidade de vida, o 

carácter de empresa colectiva en continua 
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 Analizar sistemas 

complexos nos que 

interveñen varios 

factores. 

 Entender e aplicar o 

traballo científico. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

revisión e as limitacións e erros que comporta. 

 Recoñecer as achegas de Kepler e Galileo. 

 Coñecer as características da forza gravitacional 

e explicar algúns fenómenos, como o 

movemento dos planetas, a atracción 

gravitacional e as mareas. 

 Explicar e interpretar algúns fenómenos naturais 

(por exemplo, a duración do ano, as eclipses, as 

estacións, as fases da Lúa...) co apoio de 

maquetas ou debuxos do sistema solar. 

 Coñecer as teorías cosmolóxicas máis actuais e 

comprender o papel que xoga a gravidade na 

evolución do universo. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe 

matemática para 

cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe 

matemática para analizar 

causas e consecuencias. 

 

 Aplicar correctamente as ecuacións do MCU. 

 Utilizar a gravitación universal para explicar a 

forza peso, os movementos do sistema solar, os 

satélites artificiais e as naves espaciais. 

 Saber calcular o peso dos obxectos en función 

da contorna na que se atopen. 

 Coñecer as características da forza gravitacional 

e explicar algúns fenómenos, como o 

movemento dos planetas, a atracción 

gravitacional e as mareas. 

Social e cidadá  

 Aplicar o coñecemento 

sobre algúns debates 

esenciais para o avance 

da ciencia co fin de 

comprender o xeito no 

 Determinar, mediante a análise da evolución das 

teorías acerca da posición da Terra no universo, 

algúns trazos distintivos do traballo científico, 

como a súa influencia na calidade de vida, o 

carácter de empresa colectiva en continua 
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que evolucionaron as 

sociedades e para 

analizar a sociedade 

actual. 

revisión e as limitacións e erros que comporta. 

 Valorar as implicacións históricas do 

enfrontamento entre as diferentes teorías acerca 

da posición da Terra no universo. 

 Comprender que o carácter universal da forza da 

gravitación supuxo a ruptura da barreira ceos-

Terra, dando paso a unha visión unitaria da 

mecánica do universo. 

Comunicación lingüística  

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das 

ciencias da natureza. 

 Explicar e interpretar algúns fenómenos naturais 

(por exemplo, a duración do ano, as eclipses, as 

estacións, as fases da Lúa...) co apoio de 

maquetas ou debuxos do sistema solar. 

 Analizar de forma crítica as contribucións da 

ciencia espacial e valorar o uso de satélites 

artificiais no ámbito científico, tecnolóxico e 

social. 

 Coñecer as teorías cosmolóxicas máis actuais e 

comprender o papel que xoga a gravidade na 

evolución do universo. 

Autonomía e iniciativa 

persoal 

 

 Desenvolver un espírito 

crítico. Enfrontarse a 

problemas abertos e 

participar na construción 

tentativa de solucións. 

 Desenvolver a 

capacidade para analizar 

situacións valorando os 

factores que incidiron 

 Determinar, mediante a análise da evolución das 

teorías acerca da posición da Terra no universo, 

algúns trazos distintivos do traballo científico, 

como a súa influencia na calidade de vida, o 

carácter de empresa colectiva en continua 

revisión e as limitacións e erros que comporta. 

 Valorar as implicacións históricas do 

enfrontamento entre as diferentes teorías acerca 
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neles e as consecuencias 

que poden ter. 

da posición da Terra no universo. 

 Analizar de forma crítica as contribucións da 

ciencia espacial e valorar o uso de satélites 

artificiais no ámbito científico, tecnolóxico e 

social. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Determinar o valor da presión exercida nun punto, coñecidos os valores da forza 

e a superficie. 

2. Coñecer a incompresibilidade dos líquidos e algunhas das súas aplicacións. 

3. Comprender e aplicar os principios de Pascal e Arquímedes. 

4. Coñecer a existencia da presión atmosférica. 

5. Coñecer o efecto da presión sobre os corpos mergullados nun líquido. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Noción de presión. 

 A presión. 

 Fluídos en equilibrio. 

 Presión no interior dun líquido. 

 Principio de Pascal. 

 Presión nos gases. 

 Forzas de empuxe. Principio de Arquímedes. 

 Tensión superficial.  

Procedementos 

 Aplicación do principio de Arquímedes á resolución de exercicios e problemas. 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 4 

FORZAS NOS FLUÍDOS 
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 Relación da presión no interior dun fluído coa densidade e a profundidade. 

 Deseño e realización de experimentos con formulación de hipóteses e control de 

variables, para determinar os factores dos que dependen determinadas 

magnitudes, como a presión ou a forza de empuxe debida aos fluídos. 

 Explicación de diferentes fenómenos sinxelos e sorprendentes relacionados coa 

presión. 

 Realización de medidas con barómetros e manómetros. 

 Detección, análise e control das diferentes variables con influencia nun proceso. 

 Utilización de distintas técnicas e instrumentos de recollida e interpretación de 

datos. 

Actitudes 

 Establecemento das normas de funcionamento do grupo e aceptación das 

mesmas. 

 Desenvolvemento dunha actitude crítica ante o traballo persoal e o dos 

compañeiros de grupo. 

 Rigor e disciplina na toma de datos cando esta se realiza durante un longo 

período de tempo. 

 Valoración da importancia da presión atmosférica na vida cotiá. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Ao tratar esta unidade, preténdese educar para o respecto do medio ambiente 

traballando dous obxectivos: 

 Medida de datos meteorolóxicos e a súa interpretación. 

 Relación entre presión atmosférica e contaminación da atmosfera. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Identificar o papel das forzas como causa da presión. 

2. Analizar o concepto de presión e a súa aplicación a distintas situacións da 

estática de fluídos. 

3. Relacionar a presión nos líquidos coa súa natureza e profundidade. 
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4. Explicar o fundamento dalgúns dispositivos sinxelos como a prensa hidráulica e 

os vasos comunicantes. 

5. Enunciar o principio de Pascal e explicar as consecuencias máis importantes. 

6. Relatar experiencias que poñan de manifesto a existencia da presión 

atmosférica. 

7. Manexar o concepto de presión exercida polos fluídos e as forzas que aparecen 

sobre os sólidos mergullados neles. 

8. Aplicar o principio de Arquímedes na resolución de problemas sinxelos. 

9. Explicar as diferentes situacións de flotabilidade dos corpos situados nos fluídos 

mediante o cálculo das forzas que actúan sobre eles. 

10. Recoñecer o xeito no que se utilizaron as características dos fluídos no 

desenvolvemento de tecnoloxías útiles para a nosa sociedade, como o 

barómetro, os barcos, etcétera. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas, entre 

as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos nos 

 Identificar o papel das forzas como 

causa da presión. 

 Analizar o concepto de presión e a 

súa aplicación a distintas 

situacións da estática de fluídos. 

 Relacionar a presión nos líquidos 
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que interveñen varios factores. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

coa súa natureza e profundidade. 

 Explicar o fundamento dalgúns 

dispositivos sinxelos como a 

prensa hidráulica e os vasos 

comunicantes. 

 Enunciar o principio de Pascal e 

explicar as consecuencias máis 

importantes. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar causas e 

consecuencias. 

 Manexar o concepto de presión 

exercida polos fluídos e as forzas 

que aparecen sobre os sólidos 

mergullados neles. 

 Aplicar o principio de Arquímedes 

na resolución de problemas 

sinxelos. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas que 

ten o traballo científico para 

buscar, recoller, seleccionar, 

procesar e presentar a 

información. 

 Relatar experiencias que poñan de 

manifesto a existencia da presión 

atmosférica. 

Social e cidadá  

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para o 

avance da ciencia co fin de 

comprender o xeito no que 

evolucionaron as sociedades e 

para analizar a sociedade actual. 

 Recoñecer o xeito no que se 

utilizaron as características dos 

fluídos no desenvolvemento de 

tecnoloxías útiles para a nosa 

sociedade, como o barómetro, os 

barcos, etcétera. 
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Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía axeitada na 

construción de textos e 

argumentacións con contidos 

científicos. 

 Relatar experiencias que poñan de 

manifesto a existencia da presión 

atmosférica. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa 

propia experiencia e dos medios 

escritos e audiovisuais. 

 Explicar as diferentes situacións 

de flotabilidade dos corpos 

situados nos fluídos mediante o 

cálculo das forzas que actúan 

sobre eles. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Distinguir entre o uso coloquial e o concepto físico de traballo. 

2. Coñecer os conceptos de traballo e potencia e aplicalos á resolución de 

problemas sinxelos. 

3. Definir o concepto de enerxía e mencionar algunhas das súas manifestacións. 

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

5. Explicar a conservación da enerxía nos sistemas físicos. 

6. Aplicar o principio de conservación da enerxía á análise das transformacións 

enerxéticas. 

7. Reflexionar sobre os problemas que a obtención de enerxía ocasiona no mundo. 

CONTIDOS 

Conceptos 

papel da enerxía nas nosas vidas. 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 5 

TRABALLO E ENERXÍA MECÁNICA 
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Traballo e enerxía. 

Traballo realizado por unha forza constante. 

Concepto de potencia. 

Enerxía mecánica. 

A enerxía mecánica transfórmase e consérvase. 

A enerxía total transfórmase e consérvase. 

Máquinas e ferramentas. 

Procedementos 

 Realización de exercicios numéricos sinxelos nos que se relacionen as variables 

forza e desprazamento. 

 Realización de exercicios numéricos sinxelos nos que se relacionen as variables 

traballo e tempo. 

 Comparación da eficacia de diferentes máquinas e procesos enerxéticos. 

 Comprobación do principio de conservación da enerxía mediante actividades 

sinxelas. 

 Utilización do principio de conservación da enerxía para resolver situacións 

físicas sinxelas próximas aos estudantes nas que se poñan de manifesto as 

transformacións e as transferencias. 

Actitudes 

 Interese pola correcta planificación e realización de tarefas, actividades e 

experiencias tanto individuais como en grupo. 

 Recoñecemento de que a enerxía sempre está presente na nosa vida e nas 

actividades que realizamos. 

 Valoración do papel da enerxía na sociedade actual e do uso das diferentes 

fontes para a súa obtención. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Ao tratar esta unidade preténdese educar para o consumo traballando, entre 

outros, os dous obxectivos seguintes: 
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 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e os efectos 

individuais, sociais e económicos sobre o consumo de enerxía. 

 Fomentar o aforro de enerxía. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Asimilar os conceptos de traballo e potencia e aplicalos á resolución de 

exercicios numéricos sinxelos. 

2. Diferenciar entre traballo mecánico e traballo fisiolóxico. 

3. Explicar que o traballo consiste na transmisión de enerxía dun corpo a outro 

mediante unha forza. 

4. Identificar a potencia coa rapidez coa que se realiza un traballo. 

5. Explicar a importancia da potencia na industria e a tecnoloxía. 

6. Recoñecer as distintas formas da enerxía para explicar algúns fenómenos 

naturais e cotiáns. 

7. Relacionar a variación de enerxía mecánica que tivo lugar nun proceso co 

traballo que se realizou no devandito proceso. 

8. Aplicar o principio de conservación da enerxía á comprensión das 

transformacións e das transferencias enerxéticas en situacións prácticas da vida 

cotiá e en aparellos de uso común. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

Describir, explicar e predicir Asimilar os conceptos de traballo e 
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fenómenos naturais. 

Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

potencia e aplicalos á resolución de 

exercicios numéricos sinxelos. 

Diferenciar entre traballo mecánico 

e traballo fisiolóxico. 

Explicar que o traballo consiste na 

transmisión de enerxía dun corpo a 

outro mediante unha forza. 

Identificar a potencia coa rapidez 

coa que se realiza un traballo. 

Matemática  

Utilizar a linguaxe matemática para 

cuantificar os fenómenos naturais. 

Utilizar a linguaxe matemática para 

analizar causas e consecuencias. 

Asimilar os conceptos de traballo e 

potencia e aplicalos á resolución de 

exercicios numéricos sinxelos. 

Explicar que o traballo consiste na 

transmisión de enerxía dun corpo a 

outro mediante unha forza. 

Identificar a potencia coa rapidez 

coa que se realiza un traballo. 

Relacionar a variación de enerxía 

mecánica que tivo lugar nun proceso 

co traballo que se realizou no 

devandito proceso. 

Aplicar o principio de conservación 

da enerxía á comprensión das 

transformacións e das transferencias 

enerxéticas en situacións prácticas da 

vida cotiá e en aparellos de uso 

común. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 
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Aplicar as formas específicas que 

ten o traballo científico para buscar, 

recoller, seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

Diferenciar entre traballo mecánico 

e traballo fisiolóxico. 

 

Social e cidadá 

 

Comprender e explicar problemas 

de interese social desde unha 

perspectiva científica. 

Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para o 

avance da ciencia co fin de 

comprender o xeito no que 

evolucionaron as sociedades e para 

analizar a sociedade actual. 

Explicar a importancia da potencia 

na industria e a tecnoloxía. 

Aplicar o principio de conservación 

da enerxía á comprensión das 

transformacións e das transferencias 

enerxéticas en situacións prácticas da 

vida cotiá e en aparellos de uso 

común. 

Aprender a aprender  

Integrar os coñecementos e 

procedementos científicos adquiridos 

para comprender as informacións 

provenientes da súa propia 

experiencia e dos medios escritos e 

audiovisuais. 

Identificar a potencia coa rapidez 

coa que se realiza un traballo. 

Recoñecer as distintas formas da 

enerxía para explicar algúns 

fenómenos naturais e cotiáns. 

Autonomía e iniciativa persoal  

Desenvolver un espírito crítico. 

Enfrontarse a problemas abertos, 

participar na construción tentativa de 

solucións. 

Relacionar a variación de enerxía 

mecánica que tivo lugar nun proceso 

co traballo que se realizou no 

devandito proceso. 

 

 

 
UNIDADE DIDÁCTICA Nº 6 

CALOR E ENERXÍA TÉRMICA 
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OBXECTIVOS 

1. Resolver situacións nas que se presenta máis dunha variable independente e 

nas que hai que controlar algunha variable. 

2. Realizar cálculos de enerxía utilizando as capacidades caloríficas específicas. 

3. Realizar cálculos de enerxía utilizando calores latentes de cambio de estado. 

4. Relacionar a temperatura co movemento das moléculas. 

5. Explicar a natureza da calor e diversos fenómenos relacionados coa mesma. 

6. Coñecer os mecanismos de transmisión da enerxía térmica. 

7. Valorar a conveniencia do aforro enerxético e a diversificación das fontes de 

enerxía. 

8. Avaliar os custos e beneficios do uso de distintas fontes enerxéticas. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Transferencia de enerxía: traballo e calor. 

 Equilibrio térmico e escala de temperatura. 

 Cantidade de calor transferida en intervalos térmicos. 

 Cantidade de calor transferida nos cambios de estado. 

 Outros efectos da calor sobre os corpos. 

 Transmisión da enerxía térmica. 

 Equivalencia entre enerxía mecánica e térmica.  

 Máquinas térmicas. 

 A central térmica. 

 Fontes de enerxía. 

Procedementos 

 Realización de experiencias que poñan de manifesto a relación que existe entre 

enerxía mecánica e enerxía térmica. 
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 Realización de experiencias sobre cambios de estado. 

 Identificación dalgúns fenómenos e experiencias cotiás nos que se poña de 

manifesto a transmisión de enerxía térmica. 

 Determinación das capacidades caloríficas específicas cun calorímetro. 

 Utilización de técnicas de resolución de problemas sobre enerxía térmica. 

 Comprobación do principio de conservación da enerxía mediante actividades 

sinxelas. 

 Investigación dos diferentes recursos enerxéticos e formulación de medidas de 

aforro enerxético. 

Actitudes 

 Toma de conciencia da limitación dos recursos enerxéticos. 

 Interpretación correcta de expresións como crise enerxética, aforro enerxético, 

fontes de enerxía, recursos enerxéticos, etcétera. 

 Recoñecemento da necesidade de aplicar métodos de aforro enerxético no fogar. 

 Valoración da importancia da enerxía nas actividades cotiás e da súa repercusión 

na calidade de vida e o desenvolvemento económico. 

 CONTIDOS TRANSVERSAIS 

 tratamento da educación ambiental na unidade vai dirixido ao estudo do impacto 

ambiental que supón a obtención de enerxía, e pódese abordar de xeito 

interdisciplinar en colaboración cos departamentos didácticos de Xeografía e 

Historia, e Bioloxía e Xeoloxía. 

 A educación ambiental debe buscar, entre outros, os dous obxectivos seguintes: 

 Concienciar aos alumnos da importancia da enerxía na calidade de vida e o 

desenvolvemento económico dos pobos. 

 Valorar a necesidade de se relacionar co medio ambiente sen contribuír á súa 

deterioración. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Diferenciar os conceptos de temperatura e calor. 
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2. Identificar a calor como unha enerxía en tránsito entre os corpos e describir 

casos reais nos que se poña de manifesto. 

3. Determinar a situación de equilibrio térmico. 

4. Decidir entre o uso de diferentes materiais en función da súa calor específica. 

5. Describir os efectos da calor sobre os corpos. 

6. Aplicar o principio de conservación da enerxía a transformacións enerxéticas 

relacionadas coa vida real. 

7. Describir o funcionamento teórico a nivel cualitativo e sinxelo dunha máquina 

térmica e calcular o seu rendemento. 

8. Diferenciar a conservación da enerxía en termos de cantidade coa degradación 

da súa calidade conforme é utilizada. 

9. Identificar as transformacións enerxéticas que se producen en aparellos de uso 

común (mecánicos, eléctricos e térmicos). 

10. Analizar os problemas asociados á obtención das diferentes fontes de enerxía. 

11. Recoñecer o petróleo, o carbón e o gas natural como combustibles fósiles e 

como as fontes de enerxía máis utilizadas actualmente nos motores e nas 

centrais térmicas. 

12. Ser conscientes do esgotamento dos combustibles fósiles, dos problemas que 

sobre o medio ocasionan e da necesidade de tomar medidas para tratar de 

buscar un desenvolvemento sostible. 

13. Analizar os problemas e desafíos que afronta a humanidade globalmente, o 

papel da ciencia e a tecnoloxía e a necesidade da súa implicación persoal para 

resolver e avanzar cara un futuro sostible, así como ter presente o principio de 

precaución e a responsabilidade individual e colectiva da sociedade.  

COMPETENCIAS BÁSICÁS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 



Física e Química 

4º E.S.O.  68

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas, 

entre as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos 

nos que interveñen varios 

factores. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

 Identificar os grandes 

problemas aos que se enfronta 

hoxe a humanidade e as 

solucións que se están 

buscando para resolvelos e 

para avanzar nun 

desenvolvemento sostible. 

 Diferenciar os conceptos de temperatura e 

calor. 

 Identificar a calor como unha enerxía en 

tránsito entre os corpos e describir casos 

reais nos que se poña de manifesto. 

 Determinar a situación de equilibrio 

térmico. 

 Decidir entre o uso de diferentes materiais 

en función da súa calor específica. 

 Diferenciar a conservación da enerxía en 

termos de cantidade coa degradación da 

súa calidade conforme é utilizada. 

 Analizar os problemas asociados á 

obtención das diferentes fontes de enerxía. 

 Analizar os problemas e desafíos que 

afronta a humanidade globalmente, o papel 

da ciencia e a tecnoloxía e a necesidade 

da súa implicación persoal para resolver e 

avanzar cara a un futuro sostible, así como 

ter presente o principio de precaución 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar causas e 

 Determinar a situación de equilibrio 

térmico. 

 Aplicar o principio de conservación da 

enerxía a transformacións enerxéticas 

relacionadas coa vida real. 
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consecuencias. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación 

para se comunicar, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Describir os efectos da calor sobre os 

corpos. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar 

problemas de interese social 

desde unha perspectiva 

científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para 

o avance da ciencia co fin de 

comprender o xeito no que 

evolucionaron as sociedades e 

para analizar a sociedade 

actual. 

 Recoñecer aquelas 

implicacións do 

desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as 

persoas ou o medio ambiente. 

 Describir o funcionamento teórico a nivel 

cualitativo e sinxelo dunha máquina térmica 

e calcular o seu rendemento. 

 Identificar as transformacións enerxéticas 

que se producen nos aparellos de uso 

común (mecánicos, eléctricos e térmicos). 

 Recoñecer o petróleo, o carbón e o gas 

natural como combustibles fósiles e como 

fontes de enerxía máis utilizadas 

actualmente nos motores e nas centrais 

térmicas. 

 Ser conscientes do esgotamento dos 

combustibles fósiles, dos problemas que 

sobre o medio ocasionan e da necesidade 

de tomar medidas para tratar de buscar un 

desenvolvemento sostible. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 7 

A ENERXÍA DAS ONDAS 
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OBXECTIVOS 

1. Distinguir entre ondas lonxitudinais e transversais. 

2. Explicar e empregar correctamente os termos período, frecuencia, amplitude, 

largura de onda e velocidade de propagación das ondas. 

3. Coñecer a relación entre frecuencia e período. 

4. Coñecer algúns fenómenos ondulatorios, como a reflexión, a refracción, a 

difracción, a resonancia e a polarización. 

5. Explicar a natureza e a transmisión da luz e o son. 

6. Comparar unha onda mecánica, como o son cunha onda electromagnética como 

a luz. 

7. Indicar as características que deben ter os sons para que sexan audibles. 

8. Recoñecer as principais rexións do espectro electromagnético. 

9. Explicar fenómenos naturais relacionados coa transmisión e a propagación da luz 

e do son. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 Concepto de onda. 

 Movemento ondulatorio. 

 Fenómenos ondulatorios. 

 Unha onda lonxitudinal: o son. 

 Unha onda transversal: a luz. 

Procedementos 

 Realización de experiencias sobre a reflexión e a refracción con cordas e 

resortes. 

 Resolución de exercicios nos que se relacionen as variables velocidade dunha 

onda, frecuencia e largura de onda. 

 Realización de experiencias sobre a orixe do son e a súa propagación. 
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 Elaboración dun informe sobre a contaminación acústica e sobre o mecanismo 

da audición. 

 Planificación de experiencias sinxelas sobre a obtención do espectro visible, a 

mestura de cores, a reflexión e a refracción da luz. 

 Elaboración dun informe sobre instrumentos ópticos e sobre o mecanismo da 

visión. 

Actitudes 

 Recoñecemento da importancia dos fenómenos ondulatorios na civilización 

actual. 

 Valoración crítica da contaminación debida ás ondas sonoras. 

 Apreciación dos movementos ondulatorios, luz e son, como fenómenos básicos 

para a comunicación coa nosa contorna. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O tratamento da educación ambiental na unidade vai dirixido ao estudo do 

impacto ambiental. Para o seu tratamento debe buscar, entre outros, os dous 

obxectivos seguintes: 

 Adquirir experiencias e coñecementos suficientes para ter unha comprensión 

global dos principais problemas ambientais. 

 Desenvolver capacidades e técnicas para e relacionar co medio sen contribuír á 

súa deterioración, así como hábitos individuais de protección do medio. 

 Ser conscientes das repercusións negativas (físicas e psíquicas) que a 

contaminación acústica que soportan moitas cidades pode chegar a provocar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Explicar as características fundamentais dos movementos ondulatorios. 

2. Identificar feitos reais nos que se poña de relevo un movemento ondulatorio. 

3. Relacionar a formación dunha onda coa propagación da perturbación que a 

orixina. 

4. Distinguir as ondas lonxitudinais das transversais. 
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5. Relacionar cálculos numéricos nos que interveñan o período, a frecuencia e a 

largura de onda das ondas sonoras e electromagnéticas. 

6. Describir a natureza da emisión sonora. 

7. Indicar as características que deben ter os sons para ser audibles. 

8. Describir os principais fenómenos que suceden ao se propagar a luz polos 

medios. 

9. Interpretar o espectro electromagnético. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Manexar as relacións de 

causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas, entre 

as ciencias da natureza. 

 Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

 Entender e aplicar o traballo 

científico. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

 Explicar as características 

fundamentais dos movementos 

ondulatorios. 

 Identificar feitos reais nos que se 

poña de relevo un movemento 

ondulatorio. 

 Relacionar a formación dunha 

onda coa propagación da 

perturbación que a orixina. 

 Distinguir as ondas lonxitudinais 

das transversais. 

 Describir os principais fenómenos 

que suceden ao se propagar a luz 
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polos medios. 

 Interpretar o espectro 

electromagnético. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar causas e 

consecuencias. 

 Relacionar cálculos numéricos nos 

que interveñan o período, a 

frecuencia e a largura de onda das 

ondas sonoras e 

electromagnéticas. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Utilizar e producir na aprendizaxe 

da área esquemas, mapas 

conceptuais, informes, memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

se comunicar, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Explicar as características 

fundamentais dos movementos 

ondulatorios. 

 Describir os principais fenómenos 

que suceden ao e propagar a luz 

polos medios. 

Social e cidadá  

 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas 

ou o medio ambiente. 

 Describir a natureza da emisión 

sonora. 

Comunicación lingüística  

 Utilizar a terminoloxía axeitada na 

construción de textos e 

 Describir a natureza da emisión 

sonora. 
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argumentacións con contidos 

científicos. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa 

propia experiencia e dos medios 

escritos e audiovisuais. 

 Indicar as características que 

deben ter os sons para ser 

audibles. 



Física e Química 

4º E.S.O.  75

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Coñecer os diferentes modelos de átomos. 

2. Identificar as partículas radioactivas. 

3. Asociar as propiedades dos elementos coa estrutura electrónica da capa máis 

externa. 

4. Explicar o criterio de clasificación dos elementos na táboa periódica. 

5. Diferenciar entre elementos metálicos e non metálicos. 

6. Identificar algúns elementos representativos. 

7. Recoñecer algunhas das aplicacións da radioactividade. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 A teoría atómica de Dalton. 

 As partículas atómicas. 

 modelo do átomo nuclear. 

 modelo dos niveis de enerxía. 

 Identificación dos átomos. 

 Radioactividade. 

 Clasificación dos elementos. 

 Elementos básicos para a vida. 

 Aplicacións dos elementos radioactivos. 

Procedementos 

 Interpretación da estrutura atómica a partir das evidencias da distribución dos 

electróns en niveis de enerxía. 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 8 

O ÁTOMO E O SISTEMA PERIÓDICO 
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 Identificación dos elementos que máis se utilizan no laboratorio, a industria e a 

vida diaria. 

 Elaboración dalgúns criterios para agrupar os elementos químicos en filas e 

columnas. 

 Procura, selección e análise crítica da información de carácter científico 

utilizando as tecnoloxías da comunicación e da información. 

 Comparación dalgunhas propiedades características das substancias. 

 Elaboración e aplicación de criterios para clasificar as substancias baseándose 

nas súas propiedades. 

Actitudes 

 Valoración do desenvolvemento histórico da táboa periódica e da contribución de 

científicos como Döbereiner, Newlands e Mendeleiev. 

 Respecto polas normas de seguridade e a valoración da orde e a limpeza á hora 

de utilizar o material de laboratorio. 

 Valoración das ciencias da natureza para dar resposta ás necesidades dos seres 

humanos e mellorar as condicións da súa existencia. 

 Valoración da información que proporciona. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O tratamento da educación ambiental e a educación cívica pódese abordar na 

unidade mediante a realización de diversas experiencias, dentro e fóra do 

laboratorio, relacionadas co uso da auga. Os obxectivos que se perseguen con estas 

experiencias son os seguintes: 

 Detectar os efectos que a contaminación da auga produce no medio ambiente e 

nos seres vivos. 

 Reflexionar sobre o consumo abusivo da auga e os problemas que xera. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Describir modelos atómicos sinxelos para coñecer a constitución do átomo e 

xustificar a súa evolución 
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2. Distribuír as partículas no átomo coñecendo o seu número atómico e o seu 

número másico. 

3. Xustificar a existencia de isótopos e calcular a masa atómica relativa dun átomo. 

4. Coñecer a táboa periódica e a necesidade histórica que tiveron os químicos de 

ordenar os elementos coñecidos. 

5. Coñecer a estrutura do sistema periódico e situar os elementos máis importantes. 

6. Utilizar a teoría atómica para explicar a formación de novas substancias a partir 

doutras preexistentes. 

7. Saber distribuír os electróns dos átomos en niveis enerxéticos. 

8. Asociar a estrutura electrónica dun elemento co seu comportamento e coñecer 

as propiedades máis xerais dos elementos. 

9. Identificar as características dos elementos químicos máis representativos do 

sistema periódico. 

10. Enumerar os elementos básicos da vida. 

11. Explicar as características básicas dos procesos radioactivos, o seu perigo e as 

súas aplicacións.  

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

Manexar as relacións de 

Describir modelos atómicos 

sinxelos para coñecer a constitución 

do átomo e xustificar a súa evolución 
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causalidade ou de influencia, 

cualitativas ou cuantitativas, entre as 

ciencias da natureza. 

Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

Entender e aplicar o traballo 

científico. 

Xustificar a existencia de isótopos 

e calcular a masa atómica relativa dun 

átomo. 

Coñecer a táboa periódica e a 

necesidade histórica que tiveron os 

químicos de ordenar os elementos 

coñecidos. 

Coñecer a estrutura do sistema 

periódico e situar os elementos máis 

importantes. 

Utilizar a teoría atómica para 

explicar a formación de novas 

substancias a partir doutras 

preexistentes. 

Identificar as características dos 

elementos químicos máis 

representativos do sistema periódico. 

Matemática  

Utilizar a linguaxe matemática para 

cuantificar os fenómenos naturais. 

Utilizar a linguaxe matemática para 

expresar datos e ideas sobre a 

natureza. 

Distribuír as partículas no átomo 

coñecendo o seu número atómico e o 

seu número másico. 

Xustificar a existencia de isótopos 

e calcular a masa atómica relativa dun 

átomo. 

Saber distribuír os electróns dos 

átomos en niveis enerxéticos. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

Aplicar as formas específicas que 

ten o traballo científico para buscar, 

Utilizar a teoría atómica para 

explicar a formación de novas 
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recoller, seleccionar, procesar e 

presentar a información. 

Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para se 

comunicar, solicitar información, 

retroalimentala, simular e visualizar 

situacións, obter e tratar datos. 

substancias a partir doutras 

preexistentes. 

Asociar a estrutura electrónica dun 

elemento co seu comportamento e 

coñecer as propiedades máis xerais 

dos elementos. 

Social e cidadá  

Comprender e explicar problemas 

de interese social desde unha 

perspectiva científica. 

Enumerar os elementos básicos 

da vida. 

Autonomía e iniciativa persoal  

Desenvolver un espírito crítico. 

Enfrontarse a problemas abertos e 

participar na construción tentativa de 

solucións. 

Explicar as características básicas 

dos procesos radioactivos, o seu 

perigo e as súas aplicacións. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Distinguir entre átomo e molécula. 

2. Coñecer os conceptos de molécula, macromolécula, rede metálica e cristal 

iónico. 

3. Explicar que as propiedades dos compostos son diferentes das dos elementos 

que os compoñen. 

4. Asociar o tipo de enlace coas propiedades do composto. 

5. Xustificar entre que elementos pode establecerse un enlace iónico e entre cales 

covalente. 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 9 

O ENLACE QUÍMICO 
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CONTIDOS 

Conceptos 

 Unión de átomos. 

 Natureza do enlace químico. 

 enlace covalente. 

 enlace iónico. 

 enlace metálico. 

 Substancias químicas de interese. 

 Cantidade de substancia. O mol e a masa molar. 

Procedementos 

 Identificación de compostos que máis se utilizan no laboratorio, a industria e a 

vida diaria. 

 Realización de esquemas de Lewis de moléculas diatómicas sinxelas. 

 Representación, mediante fórmulas, dalgunhas substancias químicas presentes 

na contorna ou de especial interese polos seus usos e aplicacións. 

 Identificación da relación entre as propiedades e a estrutura das substancias. 

Actitudes 

 Interese pola correcta planificación e realización de tarefas, actividades e 

experiencias tanto individuais como en grupo. 

 Valoración da información que proporciona a táboa periódica en canto á 

capacidade de combinación dos elementos. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

O tratamento da educación ambiental e a educación cívica pódese abordar na 

unidade mediante a realización de diversas experiencias, dentro e fóra do 

laboratorio, relacionadas co uso da auga. Os obxectivos que se perseguen con estas 

experiencias son os seguintes: 

 Detectar os efectos que a contaminación da auga produce no medio ambiente e 

nos seres vivos. 
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 Reflexionar sobre o consumo abusivo da auga e os problemas que xera. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Comprender o significado do concepto enlace químico. 

2. Diferenciar entre átomo, molécula, elemento, composto e cristal. 

3. Xustificar a formación dalgúns compostos sinxelos a partir da distribución 

electrónica da última capa dos elementos que os forman. 

4. Aplicar a regra do octeto para explicar os modelos de enlace iónico, covalente e 

metálico. 

5. Representar mediante diagramas de Lewis as estruturas electrónicas de 

substancias moleculares sinxelas. 

6. Relacionar algunhas das propiedades físicas das substancias (temperatura de 

fusión e ebulición, condutividade eléctrica, solubilidade na auga, etc.) co tipo de 

enlace que presentan. 

7. Formular previsións sinxelas sobre o tipo de enlace entre átomos do mesmo ou 

diferentes elementos e sobre as propiedades das substancias simples e 

compostas formadas. 

8. Explicar cualitativamente, cos modelos de enlace, a clasificación das substancias 

segundo as súas principais propiedades físicas. 

9. Recoñecer que a auga é un recurso natural limitado e identificar algúns dos 

contaminantes habituais das augas. 

10. Coñecer e manexar o concepto de cantidade de substancia.  

11. Describir algunhas das principais substancias químicas aplicadas en diversos 

ámbitos da sociedade: agrícola, alimentario, construción e industrial. 

12. Interpretar o significado das fórmulas das substancias. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 
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profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

 Comprender o significado do concepto 

enlace químico. 

 Diferenciar entre átomo, molécula, 

elemento, composto e cristal. 

 Xustificar a formación dalgúns 

compostos sinxelos a partir da 

distribución electrónica da última capa 

dos elementos que os forman. 

 Aplicar a regra do octeto para explicar 

os modelos de enlace iónico, covalente 

e metálico. 

 Relacionar algunhas das propiedades 

físicas das substancias (temperatura de 

fusión e ebulición, condutividade 

eléctrica, solubilidade na auga, etc.) co 

tipo de enlace que presentan. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Coñecer e manexar o concepto de 

cantidade de substancia.  

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Utilizar e producir na aprendizaxe 

da área esquemas, mapas 

 Representar mediante diagramas de 

Lewis as estruturas electrónicas de 
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conceptuais, informes, memorias... 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

se comunicar, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

substancias moleculares sinxelas. 

 Explicar cualitativamente, cos modelos 

de enlace, a clasificación das 

substancias segundo as súas principais 

propiedades físicas. 

 Describir algunhas das principais 

substancias químicas aplicadas en 

diversos ámbitos da sociedade: 

agrícola, alimentario, construción e 

industrial. 

 Interpretar o significado das fórmulas 

das substancias. 

Social e cidadá  

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para o 

avance da ciencia co fin de 

comprender o xeito no que 

evolucionaron as sociedades e 

para analizar a sociedade actual. 

 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas 

ou o medio ambiente. 

 Recoñecer que a auga é un recurso 

natural limitado e identificar algúns dos 

contaminantes habituais das augas. 

 Describir algunhas das principais 

substancias químicas aplicadas en 

diversos ámbitos da sociedade: 

agrícola, alimentario, construción e 

industrial. 

Comunicación lingüística  

 Comprender e interpretar 

mensaxes acerca das ciencias da 

natureza. 

 Formular previsións sinxelas sobre o 

tipo de enlace entre átomos do mesmo 

ou diferentes elementos e sobre as 

propiedades das substancias simples e 

compostas formadas. 
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 Explicar cualitativamente, cos modelos 

de enlace, a clasificación das 

substancias segundo as súas principais 

propiedades físicas. 

 

 

 

OBXECTIVOS 

1. Xustificar a existencia de cadeas carbonadas de acordo cos enlaces carbono-

carbono. 

2. Distinguir entre hidrocarburos saturados e non saturados. 

3. Recoñecer algunhas das propiedades dos alcanos, alquenos e alquinos. 

4. Recoñecer a importancia do carbono como elemento vital na composición dos 

seres vivos. 

5. Identificar algúns compostos de interese biolóxico e industrial. 

6. Citar as características dos plásticos e describir os máis habituais. 

7. Describir como se separa o petróleo cru nas súas diferentes fraccións. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 carbono como compoñente esencial dos seres vivos. 

 átomo de carbono. 

 enlace carbono-carbono. 

 As fórmulas na química do carbono. 

 Características dos compostos do carbono. 

 Descrición dalgúns compostos do carbono. 

 Compostos de interese biolóxico. 

 Polímeros. 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 10 

QUÍMICA DO CARBONO 
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 Xestión racional dos recursos naturais. 

Procedementos 

 Representación mediante fórmulas dalgúns compostos de carbono. 

 Construción de cadeas carbonadas con modelos de bólas e de variñas. 

 Interpretación das posibilidades de combinación dos átomos de carbono consigo 

mesmo, co hidróxeno e con outros átomos. 

 Selección e análise crítica da información sobre os materiais dos envases e as 

embalaxes formadas por cadeas carbonadas e a súa influencia sobre o medio 

ambiente. 

 Identificación dalgúns compostos de carbono de interese biolóxico e industrial. 

Actitudes 

 Recoñecemento da importancia dos modelos e da súa confrontación cos feitos 

empíricos. 

 Valoración da capacidade da Ciencia para dar resposta ás necesidades da 

humanidade mediante a fabricación de materiais. 

 Valoración do papel da química na comprensión da orixe e o desenvolvemento 

da vida. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

Ao tratar esta unidade, preténdese que o alumno valore o impacto ambiental que 

provocan os residuos plásticos e a importancia que ten a súa reciclaxe.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Valorar o logro que supuxo a síntese dos primeiros compostos orgánicos fronte 

ao vitalismo da primeira metade do século xix.  

2. Xustificar a versatilidade do carbono na formación de compostos. 

3. Xustificar a gran cantidade de compostos orgánicos existentes. 

4. Distinguir entre compostos saturados e insaturados. 

5. Coñecer os principais compostos do carbono: hidrocarburos, alcois e ácidos. 

6. Recoñecer algúns compostos de carbono de interese biolóxico e industrial. 
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7. Xustificar a formación de macromoléculas e a súa importancia na constitución 

dos seres vivos. 

8. Coñecer a formación, utilización e reciclaxe dos polímeros sintéticos desde a 

perspectiva da sustentabilidade. 

9. Comprender a importancia dos polímeros na vida actual.  

10. Escribir as fórmulas desenvolvidas dos compostos de carbono máis sinxelos 

como hidrocarburos, alcois e ácidos orgánicos. 

11. Explicar cales son os principais problemas ambientais da nosa época e a súa 

prevención. 

12. Recoñecer o petróleo, o carbón e o gas natural como combustibles fósiles e 

como as fontes de enerxía máis utilizadas actualmente nos motores e nas 

centrais térmicas. 

13. Ser conscientes dunha situación planetaria caracterizada por unha serie de 

problemas intervinculados como son a contaminación e o esgotamento de 

recursos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

 Xustificar a versatilidade do 

carbono na formación de 

compostos. 

 Xustificar a gran cantidade de 

compostos orgánicos existentes. 
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 Distinguir entre compostos 

saturados e insaturados. 

 Coñecer os principais compostos 

do carbono: hidrocarburos, alcois e 

ácidos. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Utilizar a linguaxe matemática 

para analizar causas e 

consecuencias. 

 Escribir as fórmulas desenvolvidas 

dos compostos de carbono máis 

sinxelos como hidrocarburos, 

alcois e ácidos orgánicos. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

se comunicar, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

 Recoñecer o petróleo, o carbón e 

o gas natural como combustibles 

fósiles e como as fontes de 

enerxía máis utilizadas 

actualmente nos motores e nas 

centrais térmicas. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar problemas 

de interese social desde unha 

perspectiva científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para o 

avance da ciencia co fin de 

comprender o xeito no que 

evolucionaron as sociedades e 

para analizar a sociedade actual. 

 Valorar o logro que supuxo a 

síntese dos primeiros compostos 

orgánicos fronte ao vitalismo da 

primeira metade do século xix.  

 Recoñecer algúns compostos de 

carbono de interese biolóxico e 

industrial. 

 Xustificar a formación de 

macromoléculas e a súa 
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 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas 

ou o medio ambiente. 

importancia na constitución dos 

seres vivos. 

 Coñecer a formación, utilización e 

reciclaxe dos polímeros sintéticos 

desde a perspectiva da 

sustentabilidade. 

 Explicar cales son os principais 

problemas ambientais da nosa 

época e a súa prevención. 

 Recoñecer o petróleo, o carbón e 

o gas natural como combustibles 

fósiles e como as fontes de 

enerxía máis utilizadas 

actualmente nos motores e nas 

centrais térmicas. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa 

propia experiencia e dos medios 

escritos e audiovisuais. 

 Comprender a importancia dos 

polímeros na vida actual.  

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver un espírito crítico. 

Enfrontarse a problemas abertos e 

participar na construción tentativa 

de solucións. 

 

 Ser conscientes dunha situación 

planetaria caracterizada por unha 

serie de problemas intervinculados 

como son a contaminación e o 

esgotamento de recursos. 
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OBXECTIVOS 

1. Escribir e axustar correctamente algunhas ecuacións químicas correspondentes 

a reaccións químicas habituais na natureza. 

2. Coñecer o concepto de mol e utilizalo para efectuar cálculos químicos. 

3. Realizar cálculos estequiométricos a partir de ecuacións químicas. 

4. Relacionar o intercambio de enerxía nas reaccións químicas coa ruptura e 

formación de enlaces nos reactivos e os produtos. 

5. Coñecer os factores dos que depende a velocidade dunha reacción química. 

6. Identificar Os diferentes tipos de reaccións. 

CONTIDOS 

Conceptos 

 A reacción química. 

 Leis ponderais das reaccións químicas. 

 Leis volumétricas das reaccións químicas. 

 Ecuacións químicas. 

 Estequiometría das reaccións químicas. 

 Reaccións químicas e enerxía. 

 Velocidade das reaccións químicas. 

 Tipos de reaccións. 

 Ciencia, tecnoloxía e futuro sostible. 

 desafío ambiental. 

 

UNIDADE DIDÁCTICA Nº 11 

AS REACCIÓNS QUÍMICAS 
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Procedementos 

 Identificación das transformacións químicas en procesos sinxelos. 

 Realización de experiencias que permitan recoñecer os tipos de reaccións máis 

importantes. 

 Realización de experiencias que permitan recoñecer os factores dos que 

depende a velocidade das reaccións químicas. 

 Interpretación e representación de ecuacións químicas. 

 Cálculos estequiométricos con ecuacións químicas. 

 Recoñecemento das reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

 Identificación experimental dos produtos das reaccións de combustión dos 

hidrocarburos. 

 Selección e análise crítica da información sobre o incremento do efecto 

invernadoiro e a súa relación co cambio climático. 

Actitudes 

 Respecto polas normas de seguridade á hora de utilizar produtos e realizar 

experiencias no laboratorio. 

 Valoración do efecto dos produtos químicos presentes na contorna sobre a 

saúde, a calidade de vida, o patrimonio e o futuro da nosa civilización, analizando 

ao mesmo tempo as medidas internacionais que se establecen a este respecto. 

 Recoñecer a importancia das reaccións químicas en relación cos aspectos 

enerxéticos, biolóxicos e de fabricación de materiais. 

CONTIDOS TRANSVERSAIS 

No tratamento da educación ambiental o que se pretende fundamentalmente é 

reforzar as actitudes descritas: 

 Valoración do efecto dos produtos químicos presentes na contorna sobre a 

saúde, a calidade de vida, o patrimonio e o futuro da nosa civilización, analizando 

ao mesmo tempo as medidas internacionais que se establecen a este respecto. 

 Valoración da importancia do aire e a auga non contaminados para a saúde e a 

calidade de vida, e rexeitamento das actividades humanas contaminantes.  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

1. Describir algúns procedementos que permitan obter elementos a partir dos seus 

compostos e viceversa. 

2. Utilizar a teoría atómica para explicar a formación de novas substancias a partir 

doutras preexistentes. 

3. Escribir e axustar correctamente as ecuacións químicas correspondentes a 

enunciados e descricións de procesos químicos sinxelos. 

4. Relacionar a masa de reactivos ou produtos que interveñen nunha reacción a 

partir da análise das ecuacións químicas correspondentes, tendo en conta a 

conservación da masa e a constancia da proporción de combinación de 

substancias. 

5. Describir os factores que afectan á velocidade das reaccións químicas e o xeito 

no que se pode aumentar ou diminuír a rapidez dalgunhas reaccións de interese. 

6. Explicar as características dos ácidos e as bases e realizar a súa neutralización, 

así como saber empregar os indicadores para pescudar o pH. 

7. Explicar os procesos de oxidación e combustión e recoñecer as aplicacións 

tecnolóxicas destas últimas. 

8. Valorar a influencia das reaccións de combustión no incremento do efecto 

invernadoiro. 

9. Ser conscientes dos problemas que as reaccións de combustión de combustibles 

fósiles ocasionan sobre o medio e da necesidade de tomar medidas para tratar 

de buscar un desenvolvemento sostible. 

10. Analizar os problemas e desafíos que afronta a humanidade globalmente, o 

papel da ciencia e a tecnoloxía e a necesidade da súa implicación persoal para 

resolver e avanzar cara un futuro sostible, así como ter presente o principio de 

precaución e a responsabilidade individual e colectiva da sociedade. 

11. Ser conscientes dunha situación planetaria caracterizada por unha serie de 

problemas intervinculados: contaminación sen fronteiras, esgotamento de 

recursos, perda da biodiversidade e diversidade cultural. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS/CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Na seguinte táboa indícanse, para cada competencia básica que se traballa 

nesta unidade, as subcompetencias desenvolvidas en cada unha delas e os criterios 

de avaliación que, no seu conxunto, se relacionan con todas elas, e que no Libro do 

profesor se adscriben ás distintas actividades que os alumnos realizan nos 

diferentes materiais curriculares: 

COMPETENCIAS/ 

SUBCOMPETENCIAS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Coñecemento e interacción co 

mundo físico 

 

 Describir, explicar e predicir 

fenómenos naturais. 

 Analizar sistemas complexos nos 

que interveñen varios factores. 

 Interpretar as probas e 

conclusións científicas. 

 Describir as implicacións que a 

actividade humana e a actividade 

científica e tecnolóxica teñen no 

medio ambiente. 

 Identificar os grandes problemas 

aos que se enfronta hoxe a 

humanidade e as solucións que se 

están buscando para resolvelos e 

para avanzar nun 

desenvolvemento sostible. 

 Describir algúns procedementos que 

permitan obter elementos a partir dos 

seus compostos e viceversa. 

 Utilizar a teoría atómica para explicar a 

formación de novas substancias a partir 

doutras preexistentes. 

 Explicar as características dos ácidos e 

as bases e realizar a súa neutralización, 

así como saber empregar os 

indicadores para pescudar o pH. 

 Explicar os procesos de oxidación e 

combustión e recoñecer as aplicacións 

tecnolóxicas destas últimas. 

 Valorar a influencia das reaccións de 

combustión no incremento do efecto 

invernadoiro. 

 Ser conscientes dos problemas que as 

reaccións de combustión dos 

combustibles fósiles ocasionan sobre o 

medio e da necesidade de tomar 

medidas para tratar de buscar un 
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desenvolvemento sostible. 

 Analizar os problemas e desafíos que 

afronta a humanidade globalmente, o 

papel da ciencia e a tecnoloxía e a 

necesidade da súa implicación persoal 

para resolver e avanzar cara un futuro 

sostible, así como ter presente o 

principio de precaución e a 

responsabilidade individual e colectiva 

da sociedade. 

 Ser conscientes dunha situación 

planetaria caracterizada por unha serie 

de problemas intervinculados: 

contaminación sen fronteiras, 

esgotamento de recursos, perda da 

biodiversidade e diversidade cultural. 

Matemática  

 Utilizar a linguaxe matemática 

para cuantificar os fenómenos 

naturais. 

 Escribir e axustar correctamente as 

ecuacións químicas correspondentes a 

enunciados e descricións de procesos 

químicos sinxelos. 

 Relacionar a masa de reactivos ou 

produtos que interveñen nunha 

reacción a partir da análise das 

ecuacións químicas correspondentes, 

tendo en conta a conservación da masa 

e a constancia da proporción de 

combinación de substancias. 

Tratamento da información e 

competencia dixital 

 

 Aplicar as formas específicas que  Describir os factores que afectan á 
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ten o traballo científico para 

buscar, recoller, seleccionar, 

procesar e presentar a 

información. 

 Utilizar as tecnoloxías da 

información e a comunicación para 

se comunicar, solicitar 

información, retroalimentala, 

simular e visualizar situacións, 

obter e tratar datos. 

velocidade das reaccións químicas e o 

xeito no que se pode aumentar ou 

diminuír a rapidez dalgunhas reaccións 

de interese. 

Social e cidadá  

 Comprender e explicar problemas 

de interese social desde unha 

perspectiva científica. 

 Aplicar o coñecemento sobre 

algúns debates esenciais para o 

avance da ciencia co fin de 

comprender o xeito no que 

evolucionaron as sociedades e 

para analizar a sociedade actual. 

 Recoñecer aquelas implicacións 

do desenvolvemento 

tecnocientífico que poidan 

comportar riscos para as persoas 

ou o medio ambiente. 

 Explicar os procesos de oxidación e 

combustión e recoñecer as aplicacións 

tecnolóxicas destas últimas. 

 Valorar a influencia das reaccións de 

combustión no incremento do efecto 

invernadoiro. 

 Ser conscientes dos problemas que as 

reaccións de combustión de 

combustibles fósiles ocasionan sobre o 

medio e da necesidade de tomar 

medidas para tratar de buscar un 

desenvolvemento sostible. 

Aprender a aprender  

 Integrar os coñecementos e 

procedementos científicos 

adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa 

propia experiencia e dos medios 

 Analizar os problemas e desafíos que 

afronta a humanidade globalmente, o 

papel da ciencia e a tecnoloxía e a 

necesidade da súa implicación persoal 

para resolver e avanzar cara un futuro 
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escritos e audiovisuais. sostible, así como ter presente o 

principio de precaución e a 

responsabilidade individual e colectiva 

da sociedade. 

Autonomía e iniciativa persoal  

 Desenvolver a capacidade para 

analizar situacións valorando os 

factores que incidiron neles e as 

consecuencias que poden ter. 

 Describir os factores que afectan á 

velocidade das reaccións químicas e o 

xeito no que se pode aumentar ou 

diminuír a rapidez dalgunhas reaccións 

de interese. 
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7.  METODOLOXÍA DE AVALIACIÓN 

Para a avaliación terase en conta: 

A) Exames 

Faranse dous tipos de exame: 

 Controis periódicos: Efectuaranse cada seis semanas aproximadamente e 

versarán sobre o que se teña traballado nesas catro semanas. Faranse en horas 

de clase e constará de preguntas teóricas e problemas. Teñen por obxecto 

marcar un ritmo de estudio e potenciar o traballo continuado do alumno. 

Puntuarán cun 25 % da nota final. 

 Exame de avaliación: Farase un por trimestre. Será materia de exame todo o que 

se teña dado ata ese día no trimestre. Puntuará cun 35 % da nota final.  

B) Prácticas 

A puntuación das prácticas feitas na avaliación será o resultado de valorar a 

actitude, as habilidades e a caderno do alumno. Constituirá un 20 % da nota final. 

As prácticas faranse en grupos. Ó acabar as prácticas, cada grupo entregará un 

informe cos resultados obtidos y despois elaborará un informe individualizado da 

práctica. Na nota das prácticas valorarase: 

 Motivación no traballo. (10% da nota) 

 Informe de grupo (limpeza e calidade e cantidade das medidas) (30 % da nota). 

 Informe individualizado: Presentación de medidas e resultados. Comentarios ós 

resultados obtidos. (60% da nota) 

 Puntualidade na entrega. (Penalízase con 1 punto por cada día de retraso) 

C) Actitudes 

Será un 20 % da nota final e valorarase: 

 a actitude do alumno fronte á disciplina, 

 respecto polos compañeiros, 

 a participación en clase 

 traballo continuado do alumno.  
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A nota final da avaliación será a suma ponderada das tres cualificacións. 

Para a nota final del curso farase a media das tres notas de avaliación, sempre e 

cando ningunha das notas de cada avaliación sexa inferior a 3,5. 

7.1.  CRITERIOS DE CORRECIÓN DE EXÁMENES PARA FÍSICA E QUÍMICA 

DE 3º DA E.S.O. 

 Nos exames haberá problemas e cuestións de teoría similares ós feitos en clase 

e propostos no libro de texto. 

 En todas as preguntas e apartados se indicará a puntuación máxima que se pode 

obter. 

 As cuestións teóricas poden ser de resposta pechada ou aberta. En calquera dos 

casos a resposta ha de estar xustificada de acordo cos contidos do curso. As 

respostas nas que non haxa xustificación non se puntuarán, independentemente 

de que sexan ou non correctas.  

 Nos problemas puntuarase o prantexamento e a resolución (50 % para cada 

parte).  

 Na formulación do problema é necesario explicar brevemente o que se vai a 

facer, de xeito que non queden dúbidas sobre o mesmo. Como norma xeral, non 

se terán en conta explicacións unha vez corrixido o exame. 

 Valorarase a orde e a limpeza nos exames. Non se terán en conta formulacións, 

explicacións ou resolucións inintelixibles.  

 No caso de que se usen esquemas ou debuxos, estes deberán ser claros. 

 Na resolución daranse os resultados coas unidades e as cifras significativas 

pertinentes.  

 A puntuación máxima darase cando o prantexamento e a resolución sexan 

correctas e se responda ó preguntado.   

 Cando para resolver un apartado dun problema sexa necesario o resultado dun 

apartado previo e non se obtivo, pódese supoñer o resultado (sempre que sexa 

razoable) para poder facelo y se vai ben puntuarase como correcto. 
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 Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se no se poñen as unidades o se 

o resultado non se redondea ou se redondea mal. 

 Descontaranse 0,2 puntos por cada error aritmético ou alxébrico na resolución do 

problema. 

 Descontarase o 30 % da cualificación se non se responde ó preguntado, 

independentemente de que o realizado no problema sexa correcto. 

7.2. RECUPERACIÓNS 

 As prácticas suspensas poderanse recuperar volvendo a facer o informe e para a 

actitude será suficiente un cambio da mesma ó longo do curso. 

 As avaliacións suspensas poderanse recuperar mediante un exame de 

recuperación onde se preguntará polos contidos e prácticas propios da avaliación 

suspensa. A nota da recuperación resulta de sumarlle ó 60 % da nota deste 

exame as cualificacións ponderadas das prácticas de esa avaliación (20 %) e da 

actitude (20 %). Para a nota final de curso escollerase a mellor das notas (da 

avaliación ou da recuperación) e os alumnos que queiran tamén poderán 

presentarse á recuperación para subir nota. 

6.4. CONTIDOS MÍNIMOS 

O método científico. 

Etapas do método científico: 

A observación. 

A elaboración de hipótese. 

A experimentación. 

Análise dos resultados. 

Leis e teorías. 

A medida: 

O sistema internacional de unidades. 

A notación científica. 

Múltiplos e submúltiplos de unidades. 
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Instrumentos de medida: 

Precisión e sensibilidade. 

Cifras significativas e redondeo. 

Análise de comentarios de textos científicos. 

Elaboración de conclusións e comunicación dos resultados mediante a 

realización de debates e a redacción de informes. 

Comparación entre as conclusións das experiencias realizadas e as hipóteses 

formuladas inicialmente. 

Análise de gráficas a partir de datos experimentais. 

Valoración do método científico á hora de explicar un feito relacionado coa 

ciencia. 

Recoñecemento e valoración da importancia dos hábitos de claridade e orde na 

elaboración dos informes. 

Rigor e coidado co material de laboratorio no traballo experimental. 

Definición de materia. 

Clasificación dos sistemas materiais. 

Clasificación segundo o estado de agregación: sólidos, líquidos e gases. 

Clasificación dos sistemas materiais segundo o seu aspecto. 

Clasificación dos sistemas materiais homoxéneos. 

Substancias puras: substancias simples e compostos. 

Separación de mesturas heteroxéneas. 

As disolucións. 

Tipos de disolucións. 

Concentración dunha disolución. 

Solubilidade. 

Concepto de solubilidade. 

Curvas de solubilidade. Interpretación gráfica. 
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Métodos de separación das disolucións. 

Como preparar disolucións. 

Preparación de disolucións de sólidos e líquidos de composición coñecida. 

O estado gasoso. 

O comportamento dos gases. 

A presión dun gas varía co volume. 

O volume dun gas varía coa temperatura. 

A presión dun gas varía coa temperatura. 

O modelo cinético dos gases. 

A teoría cinética da materia. 

Os estados de agregación e a teoría cinética. 

Cambios de estado. Interpretación gráfica. 

Propiedades características da materia e a teoría cinética. 

A dilatación dos sólidos. 

Representación e interpretación de gráficas nas que se relacionen a presión, o 

volume e a temperatura. 

Efectuar cálculos matemáticos sinxelos utilizando as leis dos gases. 

Interpretación de gráficas de quentamento e de arrefriamento de substancias. 

As leis das reaccións químicas. 

A lei de conservación da masa. 

A lei das proporcións constantes. 

Como calcular a composición dun composto. 

A teoría atómica de Dalton. 

Xustificación das leis das reaccións químicas. 

Reacción entre substancias gasosas. 

Lei de Gay-Lussac para os volumes dos gases. 
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Lei de Avogadro. 

Cantidade de substancia, mol e volume molar. 

Cantidade de materia e mol. 

Volume molar e mol. 

Conservación da materia e da natureza. 

Identificación dos procesos físicos e dos procesos químicos na vida cotiá. 

Utilización de estratexias de resolución de cuestións e exercicios numéricos 

relacionados cos contidos desenvolvidos. 

Natureza eléctrica da materia. 

Métodos de electrización: por fricción, por contacto e por indución ou influencia. 

A carga eléctrica. 

Forzas entre cargas eléctricas. Lei de Coulomb. 

O átomo é divisible: electróns e protóns. 

O modelo atómico de Rutherford. 

Os neutróns 

Estrutura do átomo nuclear. 

Novos feitos, novos modelos. Os espectros. 

Modificacións ao modelo de Rutheford. O modelo de Bohr. 

O átomo de hidróxeno segundo o modelo atómico de Bohr. 

A distribución dos electróns. 

Identificación dos átomos: 

Número atómico e número másico. 

Isótopos. 

Masa atómica relativa 

Isótopos e masa atómica relativa. 

Como debuxar átomos. 
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Identificación dalgúns procesos nos que se poña de manifesto a natureza 

eléctrica da materia. 

Descrición da estrutura atómica dos primeiros elementos. 

As definicións de elemento. 

Clasificacións dos elementos químicos: 

Busca de elementos ata o século XIX. 

Metais e non metais. 

Busca de elementos no século XIX. 

Clasificación periódica de Mendeleiev. 

A táboa periódica actual: 

Os metais e os non metais na táboa periódica. 

Os símbolos dos elementos. 

A abundancia dos elementos: 

Os elementos no universo. 

Os elementos na Terra. 

Os elementos que compoñen os seres vivos. 

Agrupación dos átomos na materia: 

Agrupacións dos átomos nos elementos. 

Agrupacións dos átomos nos compostos. 

Masa e cantidade de substancia: 

Masa molecular relativa. 

Composición centesimal. 

Masa molar. 

Identificación dos elementos que máis se utilizan no laboratorio, na industria e na 

vida diaria. 

Realización de esquemas de moléculas diatómicas sinxelas. 
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Características das reaccións químicas. 

Ecuacións químicas. 

Cálculo da masa e do volume 

Cálculo masa-masa. 

Cálculo volume-volume. 

Velocidade dunha reacción química. 

Factores que lle afectan á velocidade de reacción. 

Importancia das reaccións químicas: 

Reaccións de combinación ou síntese. 

Reaccións de descomposición. 

Reaccións de polimerización. 

Reaccións ácido-base. 

Reaccións de oxidación-redución. 

Reaccións de combustión. 

Interpretación e representación de ecuacións químicas. 

Recoñecemento de reaccións exotérmicas e endotérmicas. 

Condutores e illantes. 

Pilas eléctricas. 

O circuíto eléctrico elemental. 

Forza electromotora dun xerador. 

A diferenza de potencial. 

Intensidade de corrente. 

Resistencia eléctrica. 

Lei de Ohm. 

Correntes inducidas. 

O alternador e a dínamo. 
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O consumo de enerxía eléctrica. 

Transformacións da enerxía eléctrica. 

A factura da electricidade. 

Construción e representación de circuítos sinxelos con lámpadas, pilas, 

resistencias e interruptores.  

 



PROXECTO CURRICULAR 

FÍSICA E QUÍMICA 

PRIMEIRO DE BACHARELATO 



 

 



Física e Química 

 

ÍNDICE  

1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................1 

2. METODOLOXÍA .....................................................................................................3 

2.1. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.................................................................................3 

3. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES......................................................................4 

UNIDADE 1. O método científico. Magnitudes e unidades...........................................4 

UNIDADE 2: Movemento..............................................................................................6 

UNIDADE 3. Estudo dos movementos .........................................................................7 

UNIDADE 4. Forzas......................................................................................................9 

UNIDADE 5. Interaccións fundamentais.....................................................................11 

UNIDADE 6. Dinámica................................................................................................13 

UNIDADE 7. Traballo e enerxía..................................................................................15 

UNIDADE 8. Enerxía térmica .....................................................................................17 

UNIDADE 9. Corrente eléctrica ..................................................................................19 

UNIDADE 10. A materia .............................................................................................21 

UNIDADE 11. Estrutura do átomo. Sistema periódico................................................25 

UNIDADE 12. Formulación e nomenclatura inorgánicas ............................................28 

UNIDADE 13. Enlace químico ....................................................................................30 

UNIDADE 14 . Reaccións químicas............................................................................33 

UNIDADE 15. Termoquímica, cinética e equilibrio .....................................................35 

UNIDADE 16. Compostos do carbono........................................................................38 

4. TEMPORALIZACIÓN ...........................................................................................41 

5. AVALIACIÓN ........................................................................................................42 

5.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN..............................................................................42 

5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN.....................................................................43 

5.2.1. CRITERIOS DE CORRECIÓN DE EXÁMENES PARA FÍSICA DE 1º DE 

BACHARELATO ............................................................................................................45 



Física e Química 
 

 

5.2.2. CÁLCULO CUALIFICACIÓNS AVALIACIÓN....................................................45 

5.2.3. RECUPERACIÓNS ...........................................................................................46 

5.2.4. CÁLCULO CUALIFICACIÓN FINAL..................................................................46 

5.2.5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO..................................46 

5.3. CONTIDOS MÍNIMOS ..........................................................................................47 

6. ALUMNOS DE 2º DE BACHARELATO ................................................................48 

6.1. METODOLOXÍA ...................................................................................................48 

6.2. AVALIACIÓN ........................................................................................................49 

 



Física e Química 

1º BACHARELATO  1 

1. INTRODUCCIÓN 

Á hora de proceder a estruturar en unidades didácticas a distribución e a concreción de 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada un dos cursos, a editorial rodeira 

aplicou unha serie de criterios, de maneira que permitan unha ensinanza integrada. 

Así, as secuencias de aprendizaxe están organizadas segundo estes criterios: 

 Adecuación. Todo contido de aprendizaxe está intimamente ligado aos 

coñecementos previos do alumno/a. 

 Continuidade. Os contidos vanse asumindo ao longo dun curso, ciclo ou etapa. 

 Progresión. O estudo en forma helicoidal dun contido facilita a progresión. Os 

contidos, tras asimilalos, son retomados constantemente ao longo do proceso 

educativo, para que non sexan esquecidos. Unhas veces cambia a súa tipoloxía 

(por exemplo, se se empregaron como procedementos, retómanse como valores); 

outras veces retómanse como contidos interdisciplinarios noutras áreas. 

 Interdisciplinariedade. Iso supón que os contidos aprendidos nunha área serven 

para avanzar noutras e que os contidos correspondentes a un eixe vertebrador 

dunha área serven para aprender os contidos doutros eixes vertebradores da 

propia área, é dicir, que permiten darlle unidade á aprendizaxe entre diversas 

áreas. 

 Priorización. Pártese sempre dun contido que actúa como eixe organizador e, ao 

redor del, vanse integrando outros contidos. 

 Integración e equilibrio. Os contidos seleccionados deben cubrir todas as 

capacidades que se enuncian nos obxectivos e os criterios de avaliación. Así 

mesmo, búscase a harmonía e o equilibrio no tratamento de conceptos, 

procedementos e valores. E, moi especialmente, deben traballarse os valores 

transversais. 

 Interrelación e globalización. Á hora de programar, tivéronse en conta os 

contidos que son comúns a dúas ou máis áreas, de forma que, ao ser abordados, 

se obteña unha visión completa. Así mesmo, preséntanse os contidos no seu 

aspecto máis xeral, para poder analizar os aspectos máis concretos ao longo das 

unidades didácticas, ata chegar a obter unha visión global. 

Con todos estes criterios, a materia estrutúrase en unidades e tamén se secuencian os 

eixes vertebradores da materia, de maneira que permitan unha ensinanza integrada en 
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orde horizontal, ou ben lle posibiliten ao profesor/a o tratamento dun só eixe en orde 

vertical. 

 Unidades do Libro do Alumno 

1. O método científico. Magnitudes e unidades  

Física 

2. Movemento 

3. Estudo dos movementos 

4. Forzas 

5. Interaccións fundamentais 

6. Dinámica 

7. Traballo e enerxía 

8. Enerxía térmica 

9. Corrente eléctrica 

Química 

10.  A materia 

11. Estrutura do átomo. Sistema periódico 

12.  Formulación e nomenclatura inorgánicas 

13. Enlace químico 

14.  Reaccións químicas 

15. Termoquímica, cinética e equilibrio 

16. Compostos do carbono 
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2. METODOLOXÍA 

Partindo dos principios da aprendizaxe significativa, adoptaranse as seguintes estratexias 

didácticas: 

 Exposición do tema por parte do profesor procurando: 

• Conecta-los novos contidos cos coñecementos anteriores. 

• Establecer relacións cos contidos que sexan comúns a outras materias. 

• Establecer relacións entre os contidos da materia e a realidade na que 

poden ser aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica. 

 Realizar unha metodoloxía activa na que os alumnos sexan os verdadeiros 

protagonistas da aprendizaxe. 

 Favorece-los hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual. 

 Resolución de problemas e cuestións referentes a cada tema, ó principio por parte 

do profesor  e despois o alumnado serán quen de resolvelos.  

 Realización de experiencias en grupos para que constrúan teorías ou comproben 

expresións. 

2.1. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O nivel dos escolares de primeiro de Bacharelato non é homoxénea. O profesor 

favorecerá o feito de que todos os alumnos progresen no proceso de ensinanza-

aprendizaxe ó ritmo apropiado. As medidas propostas para a atención á diversidade son: 

 Reforzo educativo, é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a 

elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas 

e instrumentos de avaliación, á organización da aula, etc. As medidas de reforzo 

educativo serán elaboradas e levadas a cabo no contexto escolar polo profesor que 

imparte a materia, non necesita autorización para realizalas e os destinatarios 

serán aqueles alumnos que coa modificación deses elementos non prescritivos do 

currículo poden seguir o proceso ordinario de ensinanza-aprendizaxe. 

 Adaptacións curriculares, son modificacións que afectan a elementos prescritos do 

currículo: obxectivos, contidos e criterios de avaliación. Estas adaptacións teñen 

como destinatarios ós alumnos sobredotados e os que teñen dificultades graves de 

visión, audición ou motricidade. O profesor que imparta a materia, coa colaboración 

do Departamento de Orientación, fará as adaptacións curriculares. Necesítase a 

autorización da inspección educativa e terá a duración mínima dun curso. 
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3. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 

UNIDADE 1. O método científico. Magnitudes e unidades 

Obxectivos didácticos 

• Comprender a finalidade das ciencias que estudan a natureza. 

• Coñecer e distinguir as distintas clases de magnitudes físicas. 

• Apreciar o valor do método científico e as súas consecuencias no desenvolvemento 

económico-social.  

• Apreciar a experimentación como requisito imprescindible da investigación na 

ciencia moderna. 

Contidos 

Conceptos 

• O método científico.  

• Ciencias da natureza: Física e Química.  

• As magnitudes físicas e a súa medida.  

• Sistema de unidades.  

• Concepto de notación científica.  

• Erros experimentais: fontes de erro.  

• Erro absoluto e erro relativo.  

• Concepto de cifras significativas.  

• Medidas experimentais.  

Procedementos 

• Expresión das dimensións dunha magnitude derivada. 

• Expresión de cantidades moi grandes ou moi pequenas en notación científica.  

• Determinación e expresión do erro absoluto e o erro relativo.  

• Transformación de unidades mediante factores de conversión.  

• Expresión dunha medida experimental.  

• Expresión dunha serie de medidas experimentais.  

• Aplicación do método científico na resolución de problemas e cuestións da vida 

cotiá.  
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Valores 

• Recoñecemento e valoración das comunicacións científicas como medio de 

divulgación dos avances científicos.  

• Valoración da importancia dos modelos científicos e da súa provisionalidade como 

base do carácter non-dogmático e cambiante da ciencia.  

• Recoñecemento de como inflúe a ciencia no desenvolvemento da humanidade.  

Avaliación 

• Responder cuestións do tipo: Como traballan os científicos?, en que fase do 

método científico se emiten as hipóteses?... 

• Distinguir entre observación e experimentación, hipótese e teoría. 

• Elaborar un guión para desenvolver un traballo científico.  

• Comprobar se o alumno/a amosa destreza e soltura na representación gráfica de 

datos e na interpretación destes. 

• Citar tres fenómenos físicos e tres fenómenos químicos e identificar as súas 

características.  

• Dunha listaxe de propiedades identificar cales son magnitudes físicas.  

• Clasificar en magnitudes escalares e vectoriais unha serie de magnitudes dadas.  

• Describir as características dunha unidade. 

• Usar correctamente as unidades do SI e manifestar unha actitude de reflexión ante 

as propias capacidades relacionadas coa transformación de unidades e o uso de 

factores de conversión: 

• Comprobar a destreza no manexo da notación científica. 

• Explicar o significado de erro absoluto e erro relativo e aplicalo a un exemplo. 

• Poñer dous exemplos de erros de resolución, dous de erros accidentais e dous de 

erros sistemáticos. 

• Comprobar a destreza no manexo das cifras significativas.  

• Buscar bibliografía referente a algún tema de actualidade (elaboración de materiais 

de demanda tecnolóxica), presentar un informe de maneira adecuada e expoñelo 

na aula.  

• Recoller durante 15 días noticias científicas aparecidas nos medios de 

comunicación (prensa, radio, televisión...) e comentar na clase a relación de cada 

noticia coa vida cotiá.  
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• Amosar unha actitude aberta ante outras opinións ao participar nun coloquio acerca 

de como influíu na sociedade, ao longo da historia, a divulgación da ciencia e 

sobre as vantaxes e os inconvenientes da rápida comunicación dos avances 

científicos.  

• Amosar interese por participar nas tarefas do propio grupo de traballo e manifestar 

unha actitude responsable ante o traballo individual. 

• Manexar correctamente instrumentos de precisión como cronómetros, pés de rei... 

 UNIDADE 2: Movemento 

Obxectivos didácticos 

• Comprender que os movementos sempre son relativos a un sistema de referencia. 

• Utilizar a linguaxe científica con propiedade para describir o movemento dos 

corpos. 

• Interpretar e presentar a información referente a movementos mediante táboas e 

gráficas. 

• Utilizar as TIC para o estudo dos movementos. 

Contidos 

Conceptos 

• Concepto de movemento. 

• Relatividade do movemento. 

• Traxectoria, vector de posición e vector desprazamento. 

• Velocidade media. 

• Velocidade instantánea.  

• Rapidez media ou celeridade media.  

• Rapidez ou celeridade.  

• Aceleración media.  

• Aceleración instantánea.  

• Compoñentes intrínsecas da aceleración.  

Procedementos 

• Representación dun punto nun sistema de coordenadas.  

• Expresión analítica dun vector.  

• Representación gráfica de vectores.  
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• Operacións con magnitudes vectoriais.  

• Resolución de exercicios e problemas para determinar a posición, a velocidade e a 

aceleración dun móbil. 

Valores 

• Recoñecemento da aplicación da cinemática en distintos ámbitos da vida cotiá.  

• Valoración da linguaxe matemática como ferramenta para representar e manipular 

a información.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Determinar a posición dun móbil respecto a un determinado sistema de referencia 

en diferentes instantes de tempo e debuxar aproximadamente a súa traxectoria. 

• Razoar se o movemento depende do sistema de referencia escollido. 

• Definir a traxectoria dun móbil. 

• Distinguir entre vector desprazamento e distancia percorrida. 

• Explicar a diferenza entre velocidade media e velocidade instantánea. 

• Calcular a velocidade media, a rapidez media e a aceleración media entre dous 

instantes dun movemento. 

• Calcular a velocidade instantánea, a rapidez e a aceleración instantánea dun móbil 

a partir do seu vector de posición en función do tempo. 

• Explicar o significado das compoñentes intrínsecas da aceleración. 

• Poñer un exemplo de movemento en que a aceleración tanxencial sexa nula e 

outro en que a aceleración normal sexa nula. 

• Usar correctamente as unidades do SI e utilizar factores de conversión para 

cambiar as unidades dunha medida. 

• Con axuda dunha folla de cálculo, construír a gráfica dunha función que represente 

o movemento dun corpo en función do tempo. 

 UNIDADE 3. Estudo dos movementos 

Obxectivos didácticos 

• Coñecer e distinguir as diferentes clases de movementos. 

• Utilizar adecuadamente as diferentes unidades que se usan no estudo dos 

movementos. 
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• Analizar as consecuencias do exceso de velocidade e valorar a importancia da 

educación viaria e o respecto polas normas de circulación. 

Contidos 

Conceptos 

• Movemento rectilíneo uniforme (MRU).  

• Movementos con aceleración constante.  

• Movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).  

• Movementos compostos.  

• Movemento parabólico.  

• Movemento circular uniforme (MCU).  

• Movemento circular uniformemente acelerado (MCUA).  

Procedementos 

• Expresión da ecuación do movemento dun MRU e dun MRUA.  

• Representación gráfica da velocidade e da posición en función do tempo para un 

MRU e para un MRUA.  

• Composición de movementos.  

• Expresión da velocidade e a posición en movementos compostos.  

• Expresión da velocidade angular e do ángulo xirado nun MCU e nun MCUA.  

• Resolución de exercicios e problemas relativos ao estudo de diferentes tipos de 

movementos.  

Valores 

• Recoñecemento da importancia de manter a distancia mínima de seguridade entre 

vehículos e de vixiar o bo estado dos freos para evitar accidentes.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Comparar o movemento rectilíneo uniforme e o rectilíneo uniformemente acelerado 

e analizar as semellanzas e as diferenzas entre eles. 

• Calcular o vector de posición en función do tempo para un móbil que se atopa a 20 

m da orixe de coordenadas e que se acerca a el cunha velocidade constante de 

4 m/s. Representar a gráfica posición-tempo do movemento. 
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• Calcular a velocidade e a aceleración finais dun motorista que parte do repouso e 

durante 5 s mantén unha aceleración constante de 5 m/s2. Representar as 

gráficas velocidade-tempo e posición-tempo do movemento. 

• Determinar que tipo de movemento realizan os seguintes corpos: a) unha bóla 

cando se deixa caer libremente desde unha certa altura; b) a moeda lanzada 

verticalmente cara a arriba polo árbitro dun partido de fútbol no sorteo de campo. 

• Determinar se unha lancha motora que desenvolve unha velocidade de 72 km/h, 

situada a 12 m da beira e a 9 m do bordo dunha catarata, conseguirá chegar a 

terra se a velocidade da corrente é de 4 m/s. 

• Efectuar exercicios para comprobar se o alumno/a é capaz de determinar 

diferentes parámetros nun movemento parabólico. 

• Calcular a velocidade lineal dun punto da periferia e o número de voltas efectuadas 

en 15 min polas aspas dun muíño se estas teñen 10 m de lonxitude e realizan 12 

revolucións por minuto. 

• Calcular a aceleración angular dun disco que aumenta a súa velocidade angular de 

10 rev/min a 45 rev/min en 0,5 s. 

• Citar tres das causas máis frecuentes dos accidentes de tráfico e propoñer 

alternativas para evitalos. 

UNIDADE 4. Forzas  

Obxectivos didácticos 

• Comprender o concepto de forza e os seus efectos sobre corpos ríxidos e 

deformables. 

• Coñecer as unidades de forza e transformar unhas noutras mediante factores de 

conversión. 

• Determinar as condicións de equilibrio dun corpo.  

• Valorar a importancia do coñecemento das forzas no desenvolvemento da 

arquitectura e na vida cotiá.  

Contidos 

Conceptos 

• Concepto de forza.  

• Efectos das forzas sobre distintos tipos de sólidos.  

• Elementos dunha forza.  
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• Lei de Hooke.  

• Movementos de translación e de rotación.  

• Momento dunha forza.  

• Par de forzas.  

• Momento dun par de forzas.  

• Equilibrio estático.  

Procedementos 

• Composición de forzas concorrentes e de forzas paralelas.  

• Cálculo analítico da forza resultante dun sistema de forzas.  

• Determinación gráfica do punto de aplicación da resultante.  

• Expresión das magnitudes físicas coas súas unidades correspondentes.  

• Resolución de exercicios e problemas relativos ás forzas aplicadas sobre un corpo.  

Valores 

• Valoración da importancia do coñecemento das forzas no desenvolvemento e na 

evolución da arquitectura.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Explicar que efectos produce unha forza sobre un sólido ríxido e sobre un sólido 

deformable. 

• Expresar vectorialmente varias forzas representadas sobre un sistema de 

coordenadas. 

• Converter en newtons forzas expresadas en kp, e converter en quiilopondios forzas 

expresadas en N. 

• Comprobar que o alumno/a coñece a lei de Hooke e é capaz de relacionar o 

alongamento dun corpo elástico coa forza aplicada sobre el. 

• Nun determinado caso representar graficamente a lei de Hooke e nunha folla de 

cálculo programar o cálculo da constante de elasticidade. 

• Determinar o módulo e a dirección da resultante de dúas forzas concorrentes a 

partir dun esquema gráfico de ambas as forzas. 
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• Resolver exercicios nos que o alumno/a debe determinar o módulo da resultante de 

dúas forzas paralelas e o seu punto de aplicación, expresar graficamente o punto 

de aplicación e comprobar que coincide co obtido de forma analítica. 

• Citar os dous tipos de movemento que pode efectuar un sólido ríxido e explicar en 

que consisten. 

• Comprobar que o alumno/a é capaz de calcular o momento dunha forza e o 

momento resultante dun sistema de forzas respecto dun punto. 

• Definir par de forzas, explicar o efecto dun par de forzas sobre un sólido ríxido e 

poñer un exemplo dun par de forzas. 

• Debuxar un esquema das forzas que actúan sobre un corpo en equilibrio estático e 

aplicar a primeira condición do equilibrio estático sobre o corpo. 

• Buscar bibliografía referente a distintos tipos de construcións arquitectónicas e 

redactar, coa axuda dun programa informático, un informe que explique como 

evolucionou a arquitectura no que se refire á distribución de forzas sobre unha 

estrutura. 

UNIDADE 5. Interaccións fundamentais 

Obxectivos didácticos 

• Recoñecer os distintos tipos de forzas que se presentan na natureza e coñecer as 

súas características. 

• Apreciar a importancia da ética nas decisións relativas aos avances científicos. 

• Valorar criticamente a influencia da investigación no desenvolvemento da 

tecnoloxía. 

Contidos 

Conceptos 

• Lei de gravitación universal.  

• Campo gravitacional.  

• Peso dos corpos.  

• Lei de Coulomb.  

• Campo eléctrico.  

• Campo magnético.  
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• Forzas fundamentais da natureza: gravitacionais, electromagnéticas, nucleares 

fortes e nucleares débiles.  

• Campo de forzas.  

Procedementos 

• Representación de campos gravitacionais mediante as súas liñas de forza.  

• Electrización de obxectos por fretamento e por influencia.  

• Representación de campos eléctricos mediante as súas liñas de forza.  

• Representación de campos magnéticos mediante as súas liñas de indución 

magnética.  

• Recoñecemento das analoxías e as diferenzas entre o campo gravitacional e o 

campo eléctrico.  

• Recoñecemento das diferenzas entre o campo eléctrico e o campo magnético.  

• Resolución de exercicios e problemas relativos a forzas gravitacionais, eléctricas e 

magnéticas.  

Valores 

• Apreciación da influencia da investigación espacial no desenvolvemento 

tecnolóxico.  

• Valoración dos problemas que comporta a vida no espazo exterior.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Calcular a forza de atracción gravitacional entre dous corpos de masas coñecidas, 

separados por unha certa distancia. 

• Determinar o campo gravitacional creado por un sistema de dúas masas en certo 

punto do espazo e a forza de atracción gravitacional que actuaría sobre unha 

terceira masa ao colocala nese punto. 

• Debuxar as liñas de forza do campo gravitacional para unha masa puntual e para 

un sistema de dúas masas puntuais iguais. 

• Explicar que relación existe entre o campo gravitacional da Terra e o peso dos 

corpos. 

• Calcular a forza electrostática que se exercen mutuamente dúas cargas eléctricas 

separadas por unha certa distancia. 
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• Determinar o campo eléctrico creado por un sistema de dúas cargas eléctricas en 

certo punto do espazo e a forza eléctrica que actuaría sobre unha terceira carga 

ao colocala nese punto. 

• Debuxar as liñas de forza do campo eléctrico para unha carga puntual positiva, 

para unha carga puntual negativa, para dúas cargas puntuais do mesmo signo e 

para dúas cargas puntuais de diferente signo. 

• Explicar que lle ocorre á agulla imantada dun compás ao situalo nas proximidades 

dun fío polo que circula unha corrente eléctrica e comentar por que ocorre isto. 

• Calcular a forza magnética exercida sobre unha carga eléctrica que se move a 

certa velocidade no interior dun campo magnético uniforme cando a súa 

dirección forma certo ángulo co vector indución magnética. 

• Debuxar as liñas de indución magnética dun imán recto. 

• Citar un exemplo de forza pertencente a cada un dos catro grandes grupos de 

forzas fundamentais da natureza. 

• Explicar o concepto de campo de forzas e citar varios exemplos de campos. 

• Identificar cales dos seguintes campos de forzas son campos centrais: 

gravitacional, eléctrico, magnético. 

• Comentar documentación ou textos, proporcionados polo profesor/a, relativos á 

aplicación dos avances científicos para apreciar a importancia das decisións 

humanas no uso adecuado ou inadecuado deses avances. 

• Debater sobre as achegas da investigación espacial á sociedade actual e valorar 

de forma crítica a súa influencia sobre o medio natural. 

UNIDADE 6. Dinámica 

Obxetivos didácticos 

• Comprender como se relacionan as forzas aplicadas sobre un corpo co movemento 

deste. 

• Coñecer e aplicar as leis de Newton á resolución de problemas de movemento 

rectilíneo, circular e a sistemas de corpos enlazados. 

• Valorar a importancia dos avances tecnolóxicos no referente á seguridade no 

movemento dos vehículos autopropulsados (coches, avións, trens...). 

• Apreciar a importancia das teorías e os modelos científicos ao longo da historia e 

valorar a súa achega á comprensión do funcionamento do universo en xeral. 
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Contidos 

Conceptos 

• Primeira lei de Newton ou lei da inercia.  

• Segunda lei de Newton ou lei fundamental da dinámica.  

• Momento lineal ou cantidade de movemento.  

• Terceira lei de Newton ou principio de acción e reacción.  

• Impulso dunha forza.  

• Teorema do impulso.  

• Teorema de conservación da cantidade de movemento.  

• Forzas normais.  

• Forzas de rozamento.  

• Tensión dunha corda.  

• Forza centrípeta.  

Procedementos 

• Localización da forza de reacción correspondente a unha forza de acción 

determinada.  

• Aplicación do teorema do impulso á resolución de problemas de dinámica.  

• Aplicación do teorema de conservación da cantidade de movemento á resolución 

de problemas de dinámica.  

• Resolución de exercicios e problemas de dinámica dun corpo.  

• Resolución de exercicios e problemas de corpos enlazados.  

• Resolución de exercicios e problemas de dinámica do movemento circular.  

Valores 

• Valoración da importancia do modelo xeocéntrico e do heliocéntrico na 

comprensión do Universo.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Enunciar as tres leis de Newton e poñer un exemplo no que se cumpra cada unha 

destas leis. 
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• Determinar a velocidade dunha bóla de billar despois de chocar cunha segunda 

bóla, a partir da velocidade final desta segunda bóla e das velocidades iniciais de 

ambas as bólas. 

• Determinar o impulso dunha forza a partir do incremento de velocidade que 

produce no corpo ao que se aplica, así como o tempo durante o que actúa esta 

forza. 

• Explicar os conceptos de forza normal e forza de rozamento, e determinar baixo 

que condicións estas forzas actúan sobre un corpo. 

• Calcular o tempo que un corpo tarda en chegar ao final dun plano inclinado con 

rozamento se se deixa caer desde o punto máis alto do plano sen velocidade 

inicial. 

• Resolver problemas de dinámica de corpos enlazados. 

• Resolver problemas de dinámica do movemento circular. 

• Organizar un coloquio sobre a importancia das teorías e os modelos científicos na 

comprensión do Universo ao longo da historia, para fomentar no alumno/a a 

apertura ante novas ideas. 

UNIDADE 7. Traballo e enerxía 

Obxectivos didácticos 

• Interpretar e aplicarlle á resolución de problemas o teorema das forzas vivas e o 

principio de conservación da enerxía. 

• Comprender os procesos de transformación, almacenamento e recuperación de 

enerxía. 

• Recoñecer os problemas que xorden como consecuencia do uso de enerxías non-

renovables e a xeración de residuos. 

• Adquirir hábitos que permitan o aforro de enerxía e a redución da contaminación. 

• Calcular o traballo dunha forza e a potencia desenvolvida. 

Contidos 

Conceptos 

• Enerxía.  

• Formas da enerxía.  

• Traballo mecánico.  

• Enerxía cinética.  
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• Enerxía potencial gravitacional.  

• Forzas conservativas e disipativas.  

• Principio de conservación da enerxía mecánica.  

• Potencia.  

• Potencia mecánica.  

• Máquinas mecánicas: panca, polea e torno.  

• Enerxía potencial electrostática.  

• Potencial eléctrico.  

• Diferenza de potencial.  

Procedementos 

• Interpretación gráfica do traballo.  

• Cálculo do traballo dunha forza variable.  

• Resolución de exercicios e problemas de traballo e enerxía.  

• Resolución de exercicios e problemas mediante a aplicación do principio de 

conservación da enerxía mecánica.  

• Representación de superficies equipotenciais.  

Valores 

• Valoración da necesidade de aforrar enerxía e reducir a contaminación no noso 

contorno inmediato.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Explicar o significado de traballo mecánico e a súa relación coa enerxía, e calcular 

o traballo dunha forza en distintas situacións: unha forza constante, un sistema 

de forzas e unha forza variable. 

• Calcular a enerxía cinética dun corpo en movemento e a enerxía potencial 

gravitacional dun corpo situado a certa altura. Aplicar o teorema das forzas vivas 

para aplicar o incremento de velocidade dun corpo sobre o que actúa unha forza. 

• Resolver problemas de dinámica aplicando o principio de conservación da enerxía 

mecánica. 

• Relacionar mediante fórmulas matemáticas as seguintes magnitudes: enerxía 

potencial electrostática, potencial eléctrico, diferenza de potencial e traballo. 
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• Confeccionar unha lista de aparatos e utensilios de uso habitual (lavadora, secador 

de pelo, equipo musical) e consultar as súas especificacións técnicas para indicar 

a potencia desenvolvida por cada un deles. 

• Formar grupos de traballo e debater os seguintes temas: 

— A necesidade da enerxía para o funcionamento da sociedade actual e a 

utilización das fontes de enerxía. 

— Os elementos que deberían incorporarse á propia localidade para fomentar o 

aforro enerxético e reducir a contaminación. 

 UNIDADE 8. Enerxía térmica 

Obxectivos didácticos 

• Comprender as modificacións que se producen en todo tipo de substancias como 

consecuencia da perda ou a ganancia de calor. 

• Entender o significado dos principios da termodinámica e a súa aplicación ao 

rendemento das máquinas térmicas. 

• Valorar criticamente as vantaxes e os inconvenientes do desenvolvemento 

tecnolóxico nos medios de transporte. 

• Recoñecer a necesidade de adoptar medidas concretas para limitar o uso de 

combustibles fósiles, reducir a emisión de gases contaminantes e calcular outras fontes 

de enerxía limpas e renovables. 

Contidos 

Conceptos 

• Enerxía interna.  

• Temperatura.  

• Escala de temperatura.  

• Calor.  

• Interpretación microscópica da calor e a temperatura mediante a teoría cinético-

molecular da materia.  

• Formas de transferencia da calor: condución, convección e radiación.  

• Calor específica e capacidade calorífica.  

• Cambios de estado de agregación: fusión e vaporización.  

• Dilatación térmica.  
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• Equilibrio térmico.  

• Equivalente mecánico da calor.  

• Primeiro principio da termodinámica.  

• Segundo principio da termodinámica.  

• Máquinas térmicas.  

Procedementos 

• Utilización do termómetro.  

• Representación de temperaturas sobre unha escala.  

• Cambio de escalas de temperatura.  

• Utilización do calorímetro.  

• Cálculo da calor intercambiada entre dous corpos a diferentes temperaturas.  

• Cálculo da calor absorbida ou cedida nun cambio de estado.  

• Distinción entre os diferentes estados de agregación da materia.  

• Cálculos de dilatación de materiais.  

• Resolución de exercicios e problemas de absorción e cesión de calor.  

Valores 

• Recoñecemento da necesidade de adoptar medidas concretas para limitar o 

consumo de combustibles fósiles e reducir a emisión de gases contaminantes.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Explicar os conceptos de enerxía interna, temperatura e calor. Interpretalos desde 

un punto de vista microscópico. 

• Expresar unha mesma temperatura nas escalas termométricas Celsius, Kelvin e 

Fahrenheit. 

• Comprobar se o alumno/a é capaz de diferenciar as distintas formas de 

transferencia da calor. 

• Calcular a calor transferida entre dous corpos e a temperatura de equilibrio cando 

ambos se poñen en contacto. 

• Debuxar un esquema no que se observen os tres estados de agregación da 

materia e os nomes que reciben todos os cambios dun estado a outro. 
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• Efectuar un experimento sinxelo cun arame metálico ou unha agulla que demostre 

que os corpos se dilatan cando absorben calor e se contraen ao arrefriar. 

• Enunciar o primeiro e o segundo principios da termodinámica e explicar, de acordo 

con estes principios, de que maneira se transforma o traballo en calor, e 

viceversa. 

• Calcular o rendemento dunha máquina térmica e o traballo que realiza en cada 

ciclo se extrae 24 000 X do foco quente e subministra 8 000 X ao foco frío. 

• Formar grupos de traballo e debater os seguintes temas: 

— Aspectos positivos e negativos do desenvolvemento tecnolóxico nos medios 

de transporte. 

— Medidas que deberían tomarse para reducir o consumo de combustibles 

fósiles e a emisión de gases contaminantes á atmosfera.  

UNIDADE 9. Corrente eléctrica 

Obxectivos didácticos 

• Entender o significado físico das magnitudes e as unidades que se definen para o 

estudo e o control da corrente eléctrica. 

• Coñecer as leis físicas que rexen nos circuítos eléctricos e avaliar a produción e o 

consumo de enerxía. 

• Coñecer e poñer en práctica as medidas de seguridade básicas na manipulación 

de aparatos e instalacións eléctricas de tipo doméstico. 

• Adquirir conciencia da necesidade de moderación no consumo da enerxía 

doméstica. 

Contidos 

Conceptos 

• Corrente eléctrica.  

• Intensidade de corrente eléctrica.  

• Circuíto eléctrico.  

• Elementos dun circuíto eléctrico.  

• Resistencia eléctrica.  

• Lei de Ohm.  

• Resistividade.  

• Resistencia equivalente.  
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• Enerxía da corrente eléctrica.  

• Potencia eléctrica.  

• Efecto Joule.  

• Xeradores e receptores eléctricos.  

• Motor eléctrico.  

• Forza electromotriz.  

• Resistencia interna do xerador.  

• Forza contraelectromotriz.  

• Resistencia interna do motor.  

• Condensadores.  

• Lei de Ohm xeneralizada.  

• Amperímetro. Voltímetro.  

Procedementos 

• Interpretación e representación de circuítos eléctricos mediante esquemas.  

• Montaxe de circuítos eléctricos.  

• Conexión de elementos a un circuíto eléctrico.  

• Aplicación da lei de Ohm a un circuíto.  

• Utilización do amperímetro, o voltímetro e o polímetro.  

• Asociación de resistencias en serie e en paralelo.  

• Realización de balances de enerxía  nun circuíto eléctrico.  

• Aplicación da lei de Ohm xeneralizada a un circuíto.  

• Resolución de exercicios e problemas de corrente eléctrica.  

Valores 

• Precaución no uso da electricidade.  

• Manipulación de instalacións e aparatos eléctricos respectando as normas 

elementais de seguridade.  

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficas.  

Avaliación 

• Calcular a carga eléctrica que atravesa durante certo tempo unha sección dun 

condutor polo que circula unha determinada intensidade de corrente. 
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• Dado un circuíto eléctrico formado por un xerador, unha bombilla e uns cables, 

identificar os seus elementos. 

• Debuxar un circuíto eléctrico con dúas resistencias conectadas en serie e outro 

circuíto con dúas resistencias conectadas en paralelo. Sinalar os elementos de 

cada un dos circuítos. 

• Aplicar a lei de Ohm a un circuíto eléctrico para determinar a intensidade de 

corrente e a diferenza de potencial en cada un dos seus elementos. 

• Determinar a resistencia eléctrica dun fío condutor do que se coñecen a súa 

resistividade, a súa lonxitude e a súa sección. 

• Montar un circuíto eléctrico sinxelo, medir a intensidade no circuíto e a diferenza de 

potencial en bornes da resistencia utilizando un amperímetro e un voltímetro. 

Variar a tensión subministrada polo xerador e comprobar que se cumpre a lei de 

Ohm. 

• Calcular a resistencia equivalente a varias asociacións de resistencias: en serie, en 

paralelo e mixtas. 

• Efectuar exercicios de cálculo de enerxía e potencia dunha corrente eléctrica. 

• Calcular a potencia disipada por efecto Joule en cada unha das resistencias dun 

circuíto. 

• Explicar a utilidade dos xeradores e os receptores eléctricos e establecer unha 

clasificación de ambos. 

• Definir os conceptos de forza electromotriz e forza contraelectromotriz. Relacionar 

estes conceptos coa potencia da corrente eléctrica e coa diferenza de potencial 

en bornes do xerador ou do motor. 

• Efectuar un balance de enerxía nun circuíto eléctrico formado por un xerador, un 

motor e unha resistencia externa, e deducir do balance enerxético a intensidade 

de corrente no circuíto. 

• Calcular diferentes magnitudes dun circuíto eléctrico aplicando a lei de Ohm 

xeneralizada. 

• Expoñer na clase a conveniencia de respectar as normas elementais de seguridade 

na manipulación de aparatos eléctricos e na montaxe de circuítos. 

UNIDADE 10. A materia 

Obxectivos didácticos 

• Clasificar a materia de acordo coa súa composición e estrutura interna. 
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• Coñecer os postulados da teoría atómica e explicar mediante esta os procesos 

químicos utilizando e comprendendo as magnitudes que se definen para iso. 

• Interpretar a información sobre a composición de produtos domésticos de manexo 

diario. 

• Valorar criticamente o efecto ambiental da emisión de residuos por parte dos 

particulares e da industria e os procesos de reciclaxe e depuración. 

Contidos 

Conceptos 

• Mesturas homoxéneas e heteroxéneas. 

• Substancias puras: elementos e compostos. 

• Propiedades intensivas e extensivas. 

• Leis clásicas das reaccións químicas: lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton. 

• Teoría atómica de Dalton. 

• Lei de Gay-Lussac ou dous volumes de combinación. 

• Principio de Avogadro. 

• Masa atómica e molecular. Mol. 

• Leis dos gases: lei de Boyle-Mariotte, lei de Charles-Gay-Lussac, lei completa dos 

gases. 

• Ecuación de estado dos gases ideais. 

• Volume molar dos gases. 

• Presión parcial dun gas. 

• Lei de Dalton das presións parciais. 

• Teoría cinético-molecular dos gases 

• Clases de mesturas: homoxéneas, heteroxéneas, coloides, suspensións e 

emulsións. 

• Técnicas de separación de mesturas: decantación, filtración, cristalización, 

destilación, extracción con disolvente e cromatografía. 

• Disolucións. 

• Concentración das disolucións: porcentaxe en masa, porcentaxe en volume, 

molaridade, molalidade e fracción molar. 

• Solubilidade.  

• Disolución saturada. 
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• Propiedades coligativas das disolucións: presión de vapor, puntos de ebulición e de 

conxelación, presión osmótica. 

Procedementos 

• Clasificación das substancias materiais. 

• Aplicación das leis clásicas das reaccións químicas (lei de Lavoisier, lei de Proust, 

lei de Dalton). 

• Interpretación das leis ponderais segundo a teoría atómica de Dalton. 

• Aplicación da lei dos volumes de combinación. 

• Realización de cálculos sobre a masa molecular e a masa molar dun composto 

calquera. 

• Resolución de problemas nos que se deba utilizar a lei de conservación da masa e 

a lei das proporcións definidas e se teña que empregar a masa molar dun 

composto. 

• Aplicación da lei de Dalton das presións parciais. 

• Realización de experiencias: material, montaxe, desenvolvemento e observación 

do proceso. 

• Expresión da concentración dunha disolución: porcentaxe en masa, porcentaxe en 

volume, molaridade, molalidade, fracción molar. 

• Interpretación das informacións do contorno expresadas en porcentaxes de volume 

ou en masa. 

• Expresión da solubilidade dunha substancia nun disolvente. 

• Aplicación das leis dos gases: lei de Boyle-Mariotte, lei de Charles-Gay-Lussac, lei 

completa dos gases e ecuación de estado dos gases ideais. 

• Determinación das propiedades coligativas: diminución da presión de vapor, 

aumento da temperatura de ebulición, diminución da temperatura de conxelación 

e presión osmótica dunha disolución. 

• Resolución de problemas sobre a transformación dunha expresión da 

concentración dunha disolución noutras; sobre a maneira de calcular a masa 

molecular dunha substancia a partir de reaccións gasosas e das leis dos gases, e 

sobre a maneira de calcular a masa molecular dunha substancia a partir das 

propiedades coligativas da disolución, concretamente a partir do descenso 

crioscópico e do ascenso ebuloscópico. 
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Valores 

• Valoración da importancia do concepto de molécula para o avance que representa 

na comprensión dos procesos químicos. 

• Valoración crítica das informacións do contorno. 

• Valoración da orde e a limpeza no lugar de traballo e do material do laboratorio. 

• Valoración dos avances científicos, tanto teóricos coma prácticos, e a súa 

influencia na tecnoloxía e na sociedade. 

• Valoración da importancia da orde, a claridade e a limpeza na presentación de 

informes, táboas e gráficos. 

• Valoración crítica dos efectos ambientais das depuradoras de augas. 

Avaliación 

• Realizar un experimento sinxelo que poña de manifesto a diferenza que hai entre 

mestura homoxénea e mestura heteroxénea. 

• Identificar os elementos, os compostos, as mesturas homoxéneas e as mesturas 

heteroxéneas dunha serie de substancias. 

• Relacionar as leis clásicas coa teoría atómica de Dalton e expoñer as conclusións 

nunha posta en común na que se destaque por que esta teoría non explica a lei 

dos volumes de combinación. 

• Resolver un problema no que haxa que aplicar algunha das leis clásicas das 

reaccións químicas. 

• Calcular a masa molecular e molar dunha serie de substancias e explicar o método 

empregado. 

• Resolver un problema no que se teña que calcular a masa molecular e a masa 

molar dunha substancia e o número de moles, de moléculas e de átomos que 

contén. 

• Comentar en grupos de tres ou catro membros de que maneira influíu a aplicación 

do método científico na aparición da teoría atómica de Dalton. 

• Realizar experimentos sinxelos que permitan separar mesturas homoxéneas e 

heteroxéneas. 

• Describir o proceso de separación dunha mestura. 

• Participar nun coloquio sobre a evolución histórica dos conceptos elemento, 

composto, mestura homoxénea e mestura heteroxénea. 
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• Definir masa molecular, volume molar, mol, disolución, solubilidade e 

concentración. 

• Expresar a concentración dunha disolución na unidade máis adecuada: porcentaxe 

en volume, porcentaxe en masa, molaridade, molalidade, fracción molar..., con 

cambio de unidades se é necesario. 

• Expresar a concentración dunha disolución na unidade que se solicite, a partir 

doutras unidades, da densidade, das masas molares...  

• Preparar unha disolución no laboratorio e expresar a súa concentración en 

porcentaxe en masa e en molaridade. Revisar o estado do material e do 

laboratorio despois de usalos. 

• Buscar exemplos de diferentes tipos de disolucións presentes na vida cotiá e 

elaborar unha relación de todos os exemplos nunha posta en común. 

• A partir de datos subministrados polo profesor/a, elaborar unha representación 

gráfica da solubilidade en auga dun composto segundo a súa temperatura, e 

extraer conclusións. 

• Calcular a masa molar dunha substancia a partir do valor dalgunha das 

propiedades coligativas.  

• Buscar información sobre a progresiva deterioración do medio natural e a forma 

como se podería evitar ou, polo menos, paliar cunha reciclaxe adecuada. Poñer 

en común o material recollido e realizar un coloquio sobre o tema. Desta 

maneira, o profesor/a poderá avaliar a responsabilidade na realización de 

traballos en grupo, o recoñecemento da importancia de preservar o medio natural 

e o interese pola interpretación científica da realidade. 

UNIDADE 11. Estrutura do átomo. Sistema periódico 

Obxectivos didácticos 

• Comprender a estrutura íntima da materia e coñecer os diferentes modelos 

atómicos que foron propostos ata chegar á actual teoría cuántica. 

• Elaborar configuracións electrónicas dalgúns átomos sinxelos. 

• Apreciar o valor da Táboa Periódica dos elementos no traballo científico. 

• Valorar criticamente como inflúen os avances científicos na tecnoloxía. 
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Contidos 

Conceptos 

• O electrón. 

• Modelo atómico de Thomson. 

• O protón. 

• Modelo atómico de Rutherford. 

• O neutrón. 

• Isótopos. 

• Magnitudes atómicas: número atómico, número másico, masa atómica e masa 

isotópica. 

• Características dunha onda electromagnética: o espectro electromagnético. 

• Espectros atómicos de emisión. 

• Teoría cuántica de Planck. 

• Efecto fotoeléctrico. 

• Modelo atómico de Bohr. 

• Modelo mecano-cuántico do átomo. 

• Números cuánticos: n, l, ml e ms. 

• Configuracións electrónicas. 

• Táboa Periódica dos elementos. 

• Estrutura electrónica e Táboa Periódica. 

• Propiedades periódicas: radio atómico, radio iónico, enerxía de ionización, 

afinidade electrónica, electronegatividade e carácter metálico. 

Procedementos 

• Interpretación das experiencias atómicas: modelo atómico de Thomson e modelo 

atómico de Rutherford. 

• Determinación do número atómico, o número de masa e o número de neutróns de 

calquera isótopo. 

• Determinación da masa atómica dun elemento. 

• Interpretación da enerxía irradiada por un corpo a partir da teoría cuántica de 

Planck. 

• Interpretación cuántica do efecto fotoeléctrico. 

• Determinación do número e o tipo de orbital e do número de electróns que 

corresponde a cada nivel atómico. 
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• Elaboración da configuración electrónica dun átomo ou ión. 

• Clasificación periódica dos elementos. 

• Relación entre a estrutura electrónica dun elemento e a súa situación na Táboa 

Periódica. 

• Determinación do crecemento e decrecemento do radio atómico, o radio iónico, a 

enerxía de ionización, a afinidade electrónica e a electronegatividade ao longo 

dos grupos e os períodos da Táboa Periódica, e do carácter metálico ou non-

metálico dos elementos. 

• Resolución de problemas nos que se relaciona a masa atómica, a abundancia 

isotópica e a masa isotópica dun elemento. 

• Resolución de problemas sobre o efecto fotoeléctrico. 

Valores  

• Valoración crítica das aplicacións dos avances científicos na tecnoloxía. 

• Apreciación da capacidade humana de decisión no uso adecuado ou inadecuado 

dos avances científicos. 

• Recoñecemento e valoración dos modelos científicos e da súa contribución á 

resolución de problemas no mundo actual.. 

Avaliación 

• Describir a evolución da estrutura atómica segundo os diferentes modelos atómicos 

elaborados polos científicos. 

• Realizar unha pequena investigación bibliográfica sobre os termos electrón, protón 

e neutrón, e explicar o motivo polo que recibiron estes nomes as tres partículas 

subatómicas. 

• Identificar as fases do método científico na elaboración do modelo de Thomson e 

na elaboración do modelo de Rutherford. 

• Diferenciar claramente os conceptos de elemento químico e isótopo. 

• Escribir o número atómico, o número de masa, o número de neutróns, o número de 

protóns e o número de electróns a partir do símbolo dun isótopo determinado.  

• Calcular a masa atómica dun elemento a partir das masas dos seus isótopos e das 

súas abundancias relativas.  

• Describir como o modelo atómico de Bohr explica o espectro de emisión do 

hidróxeno. 
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• Participar nun coloquio na clase sobre as razóns que obrigaron aos científicos a 

elaborar novos modelos atómicos. Desta maneira, o profesor/a poderá avaliar a 

apertura dos alumnos ante as novas ideas, a apreciación da aplicación do 

método científico e o respecto polas achegas dos outros. 

• Elaborar a configuración electrónica de diversos átomos e identificar a fila e a 

columna da Táboa Periódica que lles corresponden.  

• Comparar dous elementos calquera da Táboa Periódica situados no mesmo grupo 

ou no mesmo período e determinar cal dos dous ten maior radio atómico, máis 

enerxía de ionización, máis afinidade electrónica e máis electronegatividade. 

• Formar grupos de traballo e realizar unha investigación sobre unha reacción 

nuclear en cadea que se leve a cabo nunha central nuclear de fisión ou nunha 

reacción nuclear de fusión que estea en estudo. Presentar a ecuación química da 

reacción, a enerxía desprendida, os produtos e a súa posible contaminación... 

Deste xeito, o profesor/a poderá avaliar a capacidade de traballo en grupo, o 

respecto polo medio natural e o interese polos problemas que lle afectan. 

UNIDADE 12. Formulación e nomenclatura inorgánicas 

Obxectivos didácticos 

• Comprender o significado e a importancia da formulación e a nomenclatura 

química. 

• Nomear e formular os compostos inorgánicos máis comúns de acordo coas normas 

da IUPAC. 

• Comprender e determinar a composición centesimal e a fórmula empírica e a 

molecular dun composto. 

• Valorar a importancia dunha etiquetaxe completa, real e cunha terminoloxía 

universal de todos os produtos de consumo e o seu coñecemento por parte do 

consumidor. 

Contidos 

Conceptos 

• Fórmulas dunha substancia química: fórmula empírica, fórmula molecular, fórmula 

desenvolvida e fórmula estereoquímica. 

• Compostos inorgánicos. 

• Número de oxidación dos elementos. 
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• Carga iónica. 

• Elementos. 

• Ións monoatómicos. 

• Combinacións binarias. 

• Nomenclatura sistemática, nomenclatura de Stock e nome clásico dos compostos 

químicos. Combinacións binarias con hidróxeno: hidrácidos, hidróxeno con outros 

non-metais e hidruros metálicos. 

• Hidróxidos. 

• Oxiácidos. 

• Oxianións. 

• Sales, sales ternarios e sales ácidos. 

Procedementos 

• Elección da fórmula adecuada para representar un composto químico. 

• Determinación do número de oxidación dun elemento nun composto. 

• Nomenclatura e formulación de elementos e ións monoatómicos. 

• Formulación de compostos binarios. 

• Nomenclatura de compostos binarios: sistemática, de Stock e nome clásico. 

• Formulación e nomenclatura de hidrácidos, combinacións binarias de hidróxeno 

con outros non-metais e hidruros metálicos. 

• Formulación e nomenclatura de hidróxidos. 

• Formulación e nomenclatura de oxiácidos e oxianións. 

• Nomenclatura sistemática funcional de oxiácidos e oxianións. 

• Formulación e nomenclatura de sales ternarios e sales ácidos. 

• Nomenclatura sistemática dos sales.  

• Resolución de problemas sobre composición centesimal, fórmulas empíricas e 

fórmulas moleculares.  

Valores  

• Valoración da existencia dunha única linguaxe dentro da Química. 

• Interese polo uso correcto da notación científica. 

• Recoñecemento da importancia dos novos materiais e valoración crítica das súas 

aplicacións. 

• Valoración crítica do efecto dalgunhas actividades industriais que deterioran o 

medio natural. 
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Avaliación 

• Observar unha serie de fórmulas e clasificalas en empíricas, moleculares, 

desenvolvidas e estereoquímicas. 

• Relacionar algúns números de oxidación dos elementos co grupo da Táboa 

Periódica ao que pertencen. 

• Determinar o número de oxidación dun elemento nunha fórmula química dada.  

• Formular e nomear unha serie de especies químicas: elementos, ións 

monoatómicos, compostos binarios, hidrácidos, hidróxidos, oxiácidos, oxianións, 

sales ternarios e sales ácidos.  

• Nomear cinco ácidos e diferenciar os hidrácidos e os oxiácidos. 

• Formular cinco compostos binarios e, entre eles, dúas combinacións binarias con 

hidróxeno. 

• Identificar e nomear unha serie de especies químicas. 

• Buscar dúas especies químicas de uso cotián e sinalar o seu nome común, a súa 

fórmula química, o seu nome segundo a nomenclatura sistemática ou a de Stock 

e algunhas das súas características físicas e químicas. 

• Calcular a composición centesimal dun composto a partir da súa fórmula empírica, 

e á inversa. Buscar a fórmula molecular dun composto a partir da súa 

composición centesimal e da súa masa molecular. 

• Realizar unha investigación bibliográfica sobre as aplicacións dos elementos dun 

grupo da Táboa Periódica e dos compostos químicos ou combinacións das cales 

formen parte. Poñer en común os datos recollidos. Desta maneira, o profesor/a 

poderá avaliar como valoran os alumnos a importancia dos produtos químicos e 

o seu interese por descubrir a importancia das reaccións químicas na sociedade 

actual. 

 UNIDADE 13. Enlace químico 

Obxectivos didácticos 

• Comprender e coñecer os tipos de enlaces químicos máis importantes e entender a 

súa relación coas estruturas atómicas dos átomos e a regra do octeto. 

• Relacionar as propiedades das substancias co tipo de enlace que presentan e 

utilizar esta relación para deducir as súas propiedades máis coñecidas. 

• Valorar eticamente o control da utilización de diversos materiais nos diversos 

labores prácticos da nosa industria. 
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Contidos 

Conceptos 

• Enlace químico: distancia de enlace, enerxía de enlace e estabilidade do enlace. 

• Estrutura de gas nobre: regra do octeto. 

• Clases de enlaces químicos. 

• Enlace iónico. 

• Formación dun composto iónico. 

• Estrutura dos compostos iónicos. 

• Número de coordinación dos ións nos compostos iónicos. 

• Enerxía de rede. 

• Enlace covalente.  

• Modelo de Lewis do enlace covalente: enlaces simples, dobres e triplos, e enlace 

covalente coordinado. 

• Teoría do enlace de valencia: enlace covalente simple, múltiple e coordinado. 

• Enlace covalente polar. 

• Moléculas polarizadas: xeometría molecular e polaridade. 

• Enlace metálico. Modelo da nube electrónica. 

• Enlaces intermoleculares: forzas de dispersión, atracción dipolo-dipolo e enlace de 

hidróxeno. 

• Tipos de substancias segundo os seus enlaces. 

Procedementos 

• Determinación da estabilidade dun enlace químico. 

• Aplicación da regra do octeto.  

• Identificación das diferentes clases de enlaces químicos. 

• Cálculo da enerxía de rede. 

• Relación entre a enerxía de rede e a estabilidade dun composto iónico. 

• Elaboración da estrutura de Lewis dun átomo, molécula ou ión. 

• Formación e representación dos enlaces covalentes segundo o modelo de Lewis e 

segundo a teoría do enlace de valencia. 

• Determinación da polaridade dunha molécula segundo a súa xeometría e a 

polaridade dos seus enlaces.  

• Descrición do enlace metálico.  
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• Relación entre as características dos compostos metálicos e os seus tipos de 

enlace. 

• Identificación dos enlaces intermoleculares.  

• Clasificación das substancias segundo os seus enlaces.  

• Resolución de problemas sobre a enerxía de formación dos compostos iónicos e 

sobre as estruturas de Lewis. 

Valores  

• Valoración da capacidade da ciencia para darlles resposta ás necesidades 

humanas. 

• Valoración crítica dos avances científicos aplicados ao campo dos novos materiais. 

• Interese e responsabilidade nos traballos en grupo.  

Avaliación 

• Xustificar o motivo polo cal os átomos forman enlaces e por que os gases nobres 

constitúen unha excepción. 

• Escribir a reacción de formación por etapas dun ou máis compostos iónicos e 

calcular a súa enerxía reticular.  

• Analizar diversas moléculas covalentes e elaborar as súas estruturas de Lewis e os 

seus enlaces segundo a teoría do enlace de valencia. Por exemplo, da auga, o 

ión hidroxilo, o amoníaco, o etileno, o dióxido de nitróxeno... 

• Citar tres exemplos de enlaces covalentes polarizados, e sinalar o sentido da 

polarización, e tres exemplos de enlaces covalentes non-polarizados. Deseguido, 

nomear dúas moléculas apolares e dúas moléculas polares, formadas por dous 

tipos de átomos diferentes como mínimo. 

• Elaborar un pequeno informe no que se explique por que os metais teñen 

estruturas compactas e nomear algunhas diferenzas respecto das estruturas 

formadas por enlaces iónicos e, sobre todo, por enlaces covalentes. 

• Formular e nomear dous compostos covalentes que só presenten enlace covalente 

e dous compostos covalentes que presenten, ademais, forzas intermoleculares. 

Indicar as súas semellanzas e as súas diferenzas. 

• Poñer en común sobre o tema seguinte: Importancia da existencia do enlace de 

hidróxeno para a vida na Terra. 

• Expoñer oralmente as diferenzas entre composto iónico, composto covalente e 

composto metálico. 
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• Clasificar unha serie de substancias segundo o tipo de enlace e enumerar as súas 

principais características (forzas de enlace, solubilidade, punto de fusión, 

condutividade eléctrica...). 

• Realizar experimentos sinxelos de laboratorio que permitan clasificar as 

substancias tendo en conta algunhas das súas propiedades fundamentais, como 

a solubilidade, o punto de fusión e a condutividade eléctrica. 

• Formar grupos de traballo e describir as características que debería ter un material 

ignífugo, un illante térmico e un illante eléctrico para cumprir as súas funcións. 

Deseguido, propoñer o tipo de enlace que debería presentar. Despois, realizar 

unha pequena investigación bibliográfica para encontrar un exemplo comercial de 

cada un e para determinar o tipo de enlace. Finalmente, poñer en común os 

resultados obtidos. Desta maneira, o profesor/a poderá avaliar se os alumnos 

relacionan o enlace das substancias coas propiedades que presenten. 

 UNIDADE 14 . Reaccións químicas 

Obxectivos didácticos 

• Interpretar as reaccións químicas como procesos de transformación dunhas 

substancias noutras. 

• Escribir, axustar e interpretar as reaccións químicas en termos atómico-

moleculares e molares. 

• Determinar mediante cálculos estequiométricos as cantidades que interveñen 

nunha reacción. 

• Analizar criticamente os procesos industriais da química actual en termos de 

biodegrabilidade dos produtos e aproveitamento e reciclaxe dos residuos. 

Contidos 

Conceptos 

• Reacción química. 

• Ecuación química. 

• Significado cualitativo dunha ecuación química. 

• Axuste das ecuacións químicas. 

• Significado cuantitativo dunha ecuación química. 

• Tipos de reaccións químicas: de síntese, de descomposición, de desprazamento e 

de dobre desprazamento.  
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• Cálculos baseados nas ecuacións químicas: con masas, con volumes de gases a 1 

atm e 0 °C e con volumes en condicións diferentes. 

• Reactivo limitante. 

• Cálculos con reactivos en disolución. 

• O rendemento nas reaccións químicas. 

• Obtención industrial de materiais: carbonato de sodio e amoníaco. 

• A chuvia ácida. 

• O efecto invernadoiro. 

Procedementos 

• Identificación dos reactivos e dos produtos dunha reacción química. 

• Determinación dos coeficientes dunha ecuación química polo método de tenteo e 

polo método do sistema de ecuacións. 

• Interpretación atómico-molecular e interpretación molar dunha ecuación química. 

• Identificación dos diferentes tipos de reaccións químicas. 

• Resolución de problemas con ecuacións químicas: cálculos con masas, con 

volumes de gases a 1 atm e 273 K e con volumes de gases en condicións 

diferentes. 

• Resolución de problemas con reactivo en exceso e con reactivos en disolución.  

• Aplicación do rendemento dunha reacción química. 

• Resolución de problemas nos que aparezan cálculos estequiométricos con reactivo 

limitante ou en disolución. 

• Identificación das etapas na síntese industrial do carbonato de calcio e do 

amoníaco. 

• Identificación das causas da deterioración do medio natural. 

• Determinación de medidas para evitar a contaminación industrial. 

Valores 

• Valoración crítica dos avances científicos e tecnolóxicos. 

• Interese pola aplicación industrial dos avances científicos e tecnolóxicos. 

• Valoración crítica dos efectos dalgunhas actividades industriais que deterioran o 

medio natural. 
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Avaliación 

• Elixir unha reacción química, por exemplo a reacción do ácido sulfúrico co hidróxido 

de sodio, identificar os reactivos e os produtos, escribir a ecuación química 

correspondente, igualar a ecuación e interpretar desde o punto de vista atómico-

molecular e desde o punto de vista molar. 

• Buscar exemplos de reaccións químicas na vida cotiá (acender un misto, aplicar 

auga osixenada a unha ferida...) e indicar o tipo de reacción de que se trata. 

• Resolver problemas que inclúen cálculos con masas, volumes en distintas 

condicións de temperatura e presión, reactivo limitante, reactivos en disolución e 

rendementos.  

• Formar grupos de traballo, elixir unha síntese química industrial, buscar bibliografía 

e elaborar un traballo que inclúa: 

— Reaccións do proceso. 

— Condicións de cada reacción e rendemento. 

— Procedencia e abundancia actual dos reactivos. 

— Usos dos produtos. Comportaron algunha mellora na calidade de vida das 

persoas? 

— Contaminación producida pola empresa: do aire, da auga, do solo, 

acústica... 

Desta maneira o profesor/a poderá avaliar a capacidade de traballo en grupo do 

alumno/a, o seu respecto polas achegas dos compañeiros e compañeiras, o seu interese 

polos problemas ambientais derivados das aplicacións tecnolóxicas da ciencia e a súa 

valoración da capacidade da ciencia para solucionar algúns problemas da humanidade. 

• Crear e realizar dúas reaccións sinxelas de laboratorio, escribir as ecuacións 

químicas correspondentes e axustar as ecuacións. Atención especial ao uso 

adecuado do material e os produtos empregados. 

UNIDADE 15. Termoquímica, cinética e equilibrio 

Obxectivos didácticos 

• Recoñecer a existencia dun intercambio de enerxía cando se produce unha 

reacción química. 

• Utilizar a teoría das colisións e a teoría do estado de transición para explicar como 

ocorren as reaccións. 
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• Enunciar o principio de Le Chatelier e aplicalo para determinar como se reaxusta 

un equilibrio cando se introducen cambios nel. 

• Valorar criticamente a utilización que fai a industria dos métodos de aproveitamento 

da calor absorbida ou desprendida nos procesos químicos. 

Contidos 

Conceptos 

• Intercambio de enerxía nas reaccións químicas. 

• Calor de reacción: reaccións endotérmicas e exotérmicas. 

• Calor de reacción a volume constante e calor de reacción a presión constante. 

• Entalpía de reacción. 

• Entalpía estándar de reacción.  

• Lei de Hess. 

• Cinética química. 

• Velocidade de reacción. 

• Teoría das colisións. 

• Teoría do estado de transición: enerxía de activación.  

• Factores que inflúen na velocidade de reacción. 

• Catalizadores e tipos de catalizadores. 

• Equilibrio químico. Estado de equilibrio. 

• Características do equilibrio. 

• A constante de equilibrio. 

• Principio de Le Chatelier. 

Procedementos 

• Relación entre a enerxía total dos reactivos e dos produtos e a absorción ou a 

cesión de enerxía ao medio. 

• Identificación das reaccións endotérmicas e exotérmicas. 

• Determinación do carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción polo signo 

da variación de entalpía. 

• Resolución de problemas con cálculos de entalpías. 

• Aplicación da lei de Hess ao cálculo de entalpías de reacción. 

• Resolución de problemas nos que se aplica a lei de Hess.  
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• Descrición dunha reacción química a partir da teoría das colisións e da teoría do 

estado de transición. 

• Identificación dos factores que inflúen na velocidade de reacción e descrición da 

súa influencia. 

• Identificación do estado de equilibrio dun sistema.  

• Cálculo e aplicación da constante de equilibrio. 

• Aplicación do principio de Le Chatelier. 

• Resolución de problemas nos que se calcula a constante de equilibrio dunha 

reacción química e nos que se utiliza para atopar concentracións no equilibrio. 

Valores 

• Actitude reflexiva ante os avances científicos e a súa posible aplicación na mellora 

da calidade de vida. 

• Valoración das achegas, positivas e negativas, dos novos produtos creados por 

medio de procesos químicos. 

• Valoración da capacidade da ciencia para dar resposta ás necesidades humanas. 

Avaliación 

• Poñer exemplos de reaccións que absorban enerxía e de reaccións que 

desprendan enerxía, identificando o tipo de enerxía e sinalando as endotérmicas 

e as exotérmicas. 

• Sinalar as diferenzas entre entalpía de reacción, entalpía estándar de reacción e 

entalpía estándar de formación.  

• Calcular a entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess. 

• Explicar como se produce unha reacción química segundo a teoría das colisións e 

segundo a teoría do estado de transición. Deseguido, comentar nun coloquio que 

factores ten en conta cada unha das teorías e por que a segunda se considera 

mellor que a primeira. 

• Explicar un proceso de combustión cotián, distinguir o combustible do comburente 

e resolver algún problema relacionado cunha combustión. 

• Escribir a ecuación termoquímica dunha reacción reversible, calcular o valor da 

constante de equilibrio para unha temperatura e presión determinadas e xustificar 

o efecto dalgunhas accións sobre o equilibrio. 

• Investigar o uso industrial dos catalizadores e dar dous exemplos de catalizadores 

que aumenten a velocidade de reacción, indicando a reacción que catalizan. 
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Ademais, poñer dous exemplos de catalizadores negativos, indicando tamén a 

reacción que inhiben. Desta maneira o profesor/a pode avaliar a curiosidade dos 

alumnos polo contorno e polos temas de actualidade relacionados coa ciencia, 

así como o espírito crítico desenvolvido fronte ás informacións pseudocientíficas 

do contorno. 

 UNIDADE 16. Compostos do carbono 

Obxectivos didácticos 

• Coñecer a estrutura electrónica do átomo de carbono e comprender as 

características propias dos seus compostos. 

• Distinguir os diversos grupos de compostos do carbono e formular e nomear 

correctamente os máis importantes. 

• Comprender a necesidade de limitar as emisións de CO2 ocasionadas polos 

combustibles fósiles e analizar as súas consecuencias. 

• Coñecer a natureza do petróleo e algúns dos produtos obtidos a partir del. 

Contidos 

Conceptos 

• O carbono e a súa presenza na natureza. 

• Enlaces do carbono: sinxelos, dobres e triplos.  

• Compostos do carbono: as súas características.  

• Fórmulas dos compostos do carbono: semidesenvolvidas ou desenvolvidas.  

• Hidrocarburos.  

• Alcanos lineais e ramificados.  

• Serie homóloga.  

• Radicais alquilo. 

• Alquenos lineais e ramificados. 

• Alquinos lineais e ramificados.  

• Hidrocarburos cíclicos.  

• Hidrocarburos aromáticos.  

• Grupos funcionais: alcohois, éteres, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, 

ésteres, aminas, amidas e nitrilos.  

• Isomería. 

• Isomería estrutural. 
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• Estereoisomería.  

• Petróleo: formación, extracción, refinación.  

• Gasolina.  

Procedementos 

• Identificación da presenza do carbono na natureza.  

• Formulación e nomenclatura de alcanos de cadea lineal e de cadea ramificada, de 

alquenos lineais e ramificados e de alquinos de cadea lineal e ramificada.  

• Identificación de hidrocarburos cíclicos e aromáticos.  

• Formulación e nomenclatura de hidrocarburos cíclicos e ramificados.  

• Formulación e nomenclatura de derivados haloxenados, compostos osixenados 

(alcoholes, éteres, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres) e 

nitroxenados (aminas, amidas e nitrilos).  

• Identificación de dous ou máis compostos isómeros e do seu tipo de isomería.  

• Descrición dunha boa gasolina para motor.  

• Resolución de problemas con determinación de fórmulas moleculares orgánicas e 

con cálculos estequiométricos baseados en reaccións dos compostos do 

carbono.  

• Valores 

• Valoración da prevención como a maneira máis útil de salvagardar a saúde, 

evitando a adquisición de hábitos nocivos que a prexudiquen.  

• Concienciación da perigosidade dalgúns hábitos nocivos.  

Avaliación 

• Enumerar as características máis importantes dos compostos do carbono: 

solubilidade, temperaturas de fusión e de ebulición, condución eléctrica, 

velocidade de reacción e tipo de enlace. 

• Elaborar a estrutura de Lewis do metano, o etano, o propano, o eteno, o propeno, o 

etino e o propino.  

• Buscar exemplos de compostos do carbono na vida cotiá, identificar o seu grupo 

funcional e clasificalos. Determinar se son naturais ou artificiais. 

• Formular e nomear diferentes moléculas orgánicas.  

• Atopar todos os isómeros posibles a partir dunha fórmula molecular dada. Por 

exemplo, C5H12 o C4H10O. Xustificar se ten sentido utilizar fórmulas empíricas ou 

moleculares neste caso. 
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• Formar grupos de traballo que realicen un estudo bibliográfico sobre a orixe e as 

aplicacións dun derivado do petróleo ou un hidrocarburo: gas natural, butano, 

gasolina, queroseno, lubrificantes. Cada grupo expoñerá unha síntese dos seus 

resultados aos seus compañeiros. 

• Calcular a fórmula molecular dun composto orgánico a partir da composición 

centesimal e da masa molecular. Debuxar unha fórmula desenvolvida que poida 

corresponderse coa fórmula molecular calculada. 

• Realizar cálculos estequiométricos a partir dunha reacción química orgánica. 
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4. TEMPORALIZACIÓN 

Unidade 1. O método científico. Magnitudes e unidades 1 semana 

Unidade 10.  A materia 3 semanas 

Unidade 11. Estrutura do átomo. Sistema periódico 2 semanas 

Unidade 12. Formulación e nomenclatura inorgánicas 2 semanas 

Unidade 13. Enlace químico 2 semanas 

Unidade 14 . Reaccións químicas 2 semanas 

Unidade 15. Termoquímica, cinética e equilibrio 2 semanas 

B
lo

qu
e 

I: 
Q

uí
m

ic
a 

Unidade 16. Compostos do carbono 3 semanas 

Unidade 2: Movemento 2 semanas 

Unidade 3. Estudo dos movementos 2 semanas 

Unidade 4. Forzas 3 semanas 

Unidade 5. Interaccións fundamentais 2 semanas 

Unidade 6. Dinámica 2 semanas 

Unidade 7. Traballo e enerxía 3 semanas 

B
lo

qu
e 

II:
 F

ís
ic

a 

Unidade 8. Enerxía térmica 2 semanas 

 Unidade 9. Corrente eléctrica 2 semanas 
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5. AVALIACIÓN 

5.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Coñecer e emprega-las magnitudes escalares e vectoriais, fundamentais e 

derivadas, máis importantes e aplica-las unidades apropiadas, utilizando factores 

de conversión cando sexa necesario. Expresar correctamente os resultados, co 

número apropiado de cifras significativas, tendo en conta os erros das medidas e a 

precisión dos datos. 

 Analiza-las magnitudes características do movemento e aplicalas á resolución de 

cuestións e problemas relativos ós movementos xerais estudados, utilizando o 

tratamento vectorial nas magnitudes lineais, interpretando os resultados e os 

diagramas obtidos.  

 Comprender que o movemento dun corpo depende das interaccións con outros. 

Identificar e representar, mediante diagramas vectoriais, as forzas reais que actúan 

sobre o corpo para aplica-los principios da dinámica. Interpretar estes últimos en 

función da cantidade de movemento. Aplica-la lei da gravitación universal para o 

estudio da atracción de masas puntuais. 

 Comprende-los conceptos de traballo e enerxía e a relación entre eles, para 

aplicalos ó caso práctico de corpos en movemento e baixo a acción do campo 

gravitatorio terrestre. Analizar cómo se realizan as transferencias enerxéticas e a 

súa relación coas demais magnitudes implicadas. 

 Coñece-las magnitudes principais que describen os fenómenos eléctricos de 

interacción e a corrente eléctrica. Recoñece-los elementos dun circuíto de corrente 

continua e os aparellos de medida máis habituais. Calcula-la resistencia 

equivalente dunha asociación. Resolver circuítos sinxelos de corrente continua. 

 Xustifica-los diferentes modelos atómicos, valorando o carácter dinámico da 

ciencia. Analiza-los espectros atómicos como resultado da interacción das ondas 

electromagnéticas coa materia. Describi-la estrutura dos átomos e relaciona-la súa 

configuración electrónica cos tipos de enlace. 

 Formular, e nomear segundo as normas IUPAC, substancias químicas inorgánicas, 

e coñece-los nomes tradicionais dos compostos de uso máis frecuente no 

laboratorio. Determina-lo número de moles, moléculas e átomos presentes nunha 
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certa cantidade de substancia. Explica-lo comportamento dos gases a partir do 

modelo da teoría cinética e aplica-la ecuación de estado dos gases ideais para 

predici-lo seu comportamento. Determinar fórmulas empíricas e moleculares. 

 Expresa-la concentración de disolucións en molaridade e molalidade. Escribir  

correctamente ecuacións químicas axustadas e aplica-la información que se obtén 

delas para calcula-la cantidade das substancias que interveñen nas reaccións 

químicas. 

 Identifica-los principais grupos funcionais nos compostos de carbono, para formular 

e nomear substancias orgánicas e describi-las súas propiedades químicas máis 

salientables. Recoñece-las distintas situacións de isomería estrutural. 

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

actividades experimentais propostas ó longo do curso. 

 Analiza-las interrelacións que nos contidos deste curso se dan entre a ciencia, a 

tecnoloxía e a sociedade.  

5.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo 

(obxectivos, contidos, metodoloxía...) e a súa finalidade é ir comprobando 

o desenvolvemento do proceso educativo, detectando logros e acertos, así 

como dificultades e lagoas que van aparecendo, ben para reforzalos ou 

para introducir as modificacións e adaptacións precisas ás necesidades de 

cada alumno. Neste sentido a avaliación é un proceso continuo que non 

debe reducirse a momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos 

rendementos finais.  

 A avaliación ha de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas 

obrigatorias con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se 

encamiña a obter os resultados propostos. A avaliación é un elemento 

máis do currículo e debe traballarse conxuntamente cos demais elementos 

curriculares. Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo 

diario por parte do alumno. Neste sentido, as faltas de asistencia a clase 

sen causa xustificada, as actitudes negativas ante a realización ou 

corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas 

encomendadas influirán negativamente na avaliación da materia. 
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 Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na aula, os traballos 

presentados, as probas de clase e os exames de avaliación. 

 Para a avaliación terase en conta: 

 Exames 

 Faranse dous tipos de exame: 

 Controis periódicos: Efectuaranse cada catro semanas aproximadamente e 

versarán sobre o que se teña traballado nesas catro semanas. Faranse en 

horas de clase e constará de preguntas teóricas e problemas. Teñen por 

obxecto marcar un ritmo de estudio e potenciar o traballo continuado do 

alumno. Puntuarán cun 30 % da nota final. 

 Exame de avaliación: Farase un por trimestre. Será materia de exame todo o 

que se teña dado ata ese día no trimestre. Puntuará cun 40 % da nota 

final.  

 Prácticas 

 A puntuación das prácticas feitas na avaliación será o resultado de valora-la 

actitude, as habilidades e o caderno do alumno. Constituirá un 20 % da 

nota final. 

 As prácticas faranse en grupos. Ó acaba-las prácticas, cada grupo entregará 

un informe cos resultados obtidos e despois elaborará un informe 

individualizado da práctica. Na nota das prácticas valorarase: 

 Motivación no traballo. (10% da nota) 

 Informe de grupo (limpeza e calidade e cantidade das medidas) (30 % da 

nota). 

 Informe individualizado: Presentación de medidas e resultados. Comentarios 

ós resultados obtidos. (60% da nota) 

 Puntualidade na entrega. (Penalízase con 1 punto por cada día de retraso) 

 Actitude 

 Será un 10 % da nota final e valorarase: 

 a actitude do alumno fronte á disciplina, 

 o respecto mutuo polos compañeiros, 

 a participación en clase. 

 o traballo continuado do alumno.  
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5.2.1. CRITERIOS DE CORRECIÓN DE EXÁMENES PARA 

FÍSICA DE 1º DE BACHARELATO 

 Nos exames haberá problemas e cuestións de teoría similares ós feitos en clase e 

propostos no libro de texto. 

 En todas as preguntas e apartados indicarase a puntuación máxima que se pode 

obter. 

 As cuestións teóricas poden ser de resposta pechada ou aberta. En calquera dos 

casos a resposta ha de estar xustificada de acordo cos contidos do curso. As 

respostas nas que non haxa xustificación non se puntuarán, independentemente de 

que sexan ou non correctas. 

 Nos problemas puntuarase o enfoque e a resolución (50 % para cada parte). 

 Ó resolver o problema é necesario explicar brevemente o que se vai a facer, de 

xeito que non queden dúbidas sobre o mesmo. Como norma xeral, non se terán en 

conta explicacións unha vez corrixido o exame. 

 No enfoque e a resolución valorarase a orde e a limpeza. Non se terán en conta 

formulacións, explicacións ou resolucións inintelixibles. 

 No caso de que se usen esquemas ou debuxos, estes deberán ser claros. 

 Na resolución daranse os resultados coas unidades e as cifras significativas 

pertinentes. 

 A puntuación máxima darase cando o enfoque e a resolución sexan correctas. 

 Cando para resolver un apartado dun problema sexa necesario o resultado dun 

apartado previo e non se obtivo, pódese supoñe-lo resultado (sempre que sexa 

razoable) para poder facelo e se vai ben puntuarase como correcto. 

 Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se non se poñen as unidades. 

 Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se non se redondea ou se 

redondea mal o resultado. 

 Descontaranse 0,2 puntos por cada error aritmético ou alxébrico na resolución do 

problema. 

5.2.2. CÁLCULO CUALIFICACIÓNS AVALIACIÓN 

A nota da avaliación será a suma ponderada das cualificacións obtidas nos exames, 

prácticas e actitude. Para o boletín de notas aplicarase o redondeo, se a primeira cifra 

decimal é igual ou superior a cinco, incrementarase a nota nunha unidade, no caso 
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contrario quedará como está. De aquí en adiante enténdese que o redondeo faise sempre 

así. 

5.2.3. RECUPERACIÓNS 

 As prácticas suspensas poderanse recuperar volvendo a facer o informe e para a 

actitude será suficiente un cambio da mesma ó longo do curso. 

 As avaliacións suspensas poderanse recuperar mediante un exame de 

recuperación onde se preguntará polos contidos e prácticas propios da avaliación 

suspensa. A nota da recuperación resulta de sumarlle ó 70 % da nota deste exame 

as cualificacións ponderadas das prácticas de esa avaliación (20 %) e da actitude 

(10 %). 

 Para o cálculo da nota final curso escollerase a mellor das cualifacións (da 

avaliación ou da recuperación).  

 Os alumnos aprobados poderán presentarse á recuperación para subir nota. 

5.2.4. CÁLCULO CUALIFICACIÓN FINAL 

Para a nota final do curso teranse en conta as notas finais das avaliacións (antes do 

redondeo e tendo en conta as probas de recuperación). O procedemento para calcular a 

nota será:   

 Alumnos que acadaron unha nota 

igual ou superior a 3,5 en todas as 

avaliacións 

 A nota final será a media aritmética 

redondeada das cualificacións de 

avaliación  

 Alumnos que non acadaron unha 

nota igual ou superior a 3,5 en 

todas as avaliacións.  

 O alumno está suspenso. A nota final 

será a media aritmética redondeada das 

cualificacións de avaliación, pero a nota 

non poderá ser maior de catro. 

5.2.5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Na convocatoria de setembro o exame versará sobre os contidos mínimos recollidos no 

punto 4.3 e para a cualificación final terase en conta a nota do exame soamente.  

O exame constará de problemas e cuestións teóricas similares ás dos exames feitos ó 

longo do curso. 
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5.3. CONTIDOS MÍNIMOS 

 Magnitudes: tipos e a súa medida. 

 Dimensións e unidades. Factores de conversión. 

 Erros na medida. 

 Expresión dos resultados: cifras significativas, notación científica e 

representacións gráficas. 

 Elementos que integran un movemento. 

 Tratamento vectorial de movementos: posición, velocidade e aceleración. 

 Movementos con traxectoria rectilínea. 

 Movemento circular: uniforme e uniformemente variado. 

 Composición de movementos. Aplicación a casos particulares: horizontal e 

parabólico. 

 A forza como interacción: as súas características. 

 Cantidade de movemento e impulso mecánico. Principio de conservación. 

 Leis de Newton da dinámica. 

 Interacción gravitatoria: Lei de Newton da gravitación universal. 

 Forzas de fricción en superficies horizontais e inclinadas. 

 Dinámica do movemento circular. 

 Traballo mecánico como produto escalar de dous vectores. 

 Traballo mecánico e enerxía. Potencia. 

 Enerxía cinética. Teorema das forzas vivas. 

 Enerxía potencial gravitatoria. 

 Conservación da enerxía mecánica. 

 Transferencias de enerxía. Calor e traballo. 

 Carga eléctrica e as súas propiedades. 

 Interacción electrostática. 

 Campo e potencial. Diferenza de potencial. 

 Condutores e illantes. Corrente eléctrica. 

 Lei de Ohm. 

 Aplicación ó estudio de circuítos. Asociacións de resistencias. 

 Enerxía eléctrica. 

 Aplicacións da corrente eléctrica. 
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 Teoría atómica de Dalton. 

 Modelo de Bohr. Características dos átomos. 

 O modelo mecanocuántico: niveis enerxéticos e distribución electrónica.  

 Interacción da radiación electromagnética coa materia: espectros atómicos. 

 Ordenación periódica dos elementos: a súa relación cos electróns externos. 

 Estabilidade enerxética e enlace químico. 

 Regra do octeto. Estruturas de Lewis. 

 Número de Avogadro. Mol.  

 Fórmulas empíricas e moleculares. 

 Ecuación de estado dos gases ideais. 

 Relacións estequiométricas de masa e volume nas reaccións químicas 

utilizando factores de conversión. Rendemento. 

 As primeiras leis da química: leis ponderais. Lei dos volumes de 

combinación. Hipótese de Avogadro. 

 Procesos con reactivo limitante. 

 Cálculos en sistemas nos que interveñen disolucións. 

 Tipos de reaccións químicas. 

 Estudio das reaccións de combustión. 

 Características dos compostos do carbono. 

 Grupos funcionais. 

 Nomenclatura e formulación IUPAC para estes compostos. 

 Isomería. 

6. ALUMNOS DE 2º DE BACHARELATO  

En 2º de bacharelato hai alumnos que non superaron a materia de física e química. 

Para estes alumnos os obxectivos e os criterios de avaliación serán os mesmos que para 

os alumnos de primeiro de bacharelato 

 Os alumnos serán examinados dos contidos mínimos e a metodoloxía de 

avaliación será diferente, xa que so se lles farán exames.  

6.1. METODOLOXÍA 

Dado que no horario de alumnos non están previstas horas de atención a estes alumnos e 

debido á dispersión xeográfica do alumnado do instituto é difícil atender a estes alumnos. 
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So se lles pode marcar un ritmo de estudio e resolverlles as dúbidas que poidan ter. 

Se houbese dispoñibilidade de horario, o xefe do departamento ou o profesor designado 

encargarase de atender unha hora semanal ós alumnos. Se non fose posible, o xefe de 

departamento tería que facer este traballo nos recreos. 

6.2. AVALIACIÓN 

Os alumnos con materias pendentes teñen dereito a dous exames de suficiencia de toda 

a materia, un ordinario no mes de maio e outro extraordinario no mes de setembro, nos 

que serán examinados da totalidade da materia. 

Ademais, os alumnos poderán facer exames parciais da materia. No primeiro trimestre 

examinaranse da parte de química (Bloque I) e no segundo trimestre da parte de física 

(Bloque II) de xeito que se poda incluír a nota no boletín de cualificacións da primeira e da 

segunda avaliación. Para facer media hai que sacar unha nota igual ou superior a 3,5 en 

cada exame e a cualificación será a media aritmética. Os alumnos que teñan unha nota 

igual ou superior a cinco aproban a materia e están exentos do exame de suficiencia, 

aínda que poden facelo para subir nota. A nota final será a mellor das dúas, a da media 

ou a do exame de suficiencia. 

Os alumnos que teñan un bloque cunha nota inferior a 3,5 terán que facer o exame de 

suficiencia. 

Bloque I: Química 

La medida 

Unidade 1. A materia e a teoría atómico-molecular. 

Unidade 2. Estados de agregación. Teoría cinética. 

Unidade 3. Disolucións. 

Unidade 4. Estrutura dos átomos. O Sistema Periódico. 

Unidade 5. O enlace químico. 

Unidade 6. Balances de materia e enerxía nas reacciones químicas. 

Unidade 7. Química do carbono. Formulación orgánica. 

Bloque II: Física 

Unidade 8. A descrición dos movementos: Cinemática. 
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Unidade 9. Movementos nunha e dúas dimensións. 

 Unidade 10. As leis da Dinámica. 

 Unidade 11. As forzas na natureza: aplicacións da Dinámica. 

 Unidade 12. Traballo e enerxía mecánica. 

 Unidade 13. O calor e os principios da Termodinámica. 

 Unidade 14. Electricidade e corrente eléctrica. 



PROXECTO CURRICULAR 

FÍSICA 

SEGUNDO DE BACHARELATO
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1. OBXECTIVOS XERAIS 

 Comprende-los principais conceptos dá física, a súa articulación en leis, teorías e 

modelos, e as limitacións destes. 

 Desenrolar as habilidades de pensamento propias do método científico e adquirir 

destrezas investigadoras básicas, tanto de carácter documental como experimental, a 

través da aplicación á física. 

 Comprender que a física é unha ciencia en evolución, polo que a súa aprendizaxe 

require unha actitude tolerante, non dogmática e aberta e flexible fronte a opinións 

diversas.  

 Valora-las contribucións de a física ó progreso da tecnoloxía e, por tanto, á mellora 

das condicións de vida da humanidade. 

 Seleccionar e aplica-los coñecementos apropiados para analizar situacións 

relacionadas coa física que se presentan na vida cotiá. 

 Avaliar informacións procedentes de distintas fontes, para se formar unha opinión 

propia e crítica, e se expresar con criterio, principalmente naqueles aspectos 

científicos e tecnolóxicos relacionados coa física. 

 Comprender que a física garda importantes relacións con outras áreas do saber, como 

as matemáticas, a química, a bioloxía ou a filosofía. 
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2. CONTIDOS CONCEPTUAIS E TEMPORALIZACIÓN 

Os contidos propostos para Física do segundo curso de Bacharelato son os que se 

indican a continuación: 

Bloque I: Interacción gravitatoria 

Unidade 1. Forzas conservativas e non conservativas 

 ¿A que chamamos traballo? 

 Tipos de enerxía: Enerxía cinética. 

 Forzas conservativas e enerxía potencial. 

 Enerxías potenciais gravitatoria e elástica. 

 Conservación da enerxía.  

 Movementos de rotación. Momento angular. 

 Dinámica de rotación: Ecuación fundamental. 

 Conservación do momento angular. 

 Enerxía cinética de rotación.  

Temporalización: 3 semanas 

Unidade 2. Campo gravitatorio: Introdución  

 Lei de gravitación universal. 

 Lei de gravitación universal: expresión vectorial. 

 Enerxía potencial gravitatoria. 

 O movemento dos satélites. 

 Satélites xeoestacionarios. 

 Velocidade de escape. 

 Leis de Kepler.  

Temporalización: 2 semanas 

Unidade 3. Campo gravitatorio: Xeneralización 
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 Concepto físico de campo. 

 Campo gravitatorio. 

 Intensidade de campo e potencial. 

 Algúns exemplos ilustrativos.  

Temporalización: 3 semanas 

Bloque II: Vibracións e ondas 

Unidade 4. Movemento harmónico simple 

 Movementos periódicos. 

 Estudo cinemático do m.a.s. 

 Determinación do período dun m.a.s. 

 Enerxía asociada a un m.a.s.  

Temporalización: 3 semanas 

Unidade 5. Movemento ondulatorio 

 O movemento ondulatorio. 

 Magnitudes do movemento ondulatorio. 

 Ecuación do movemento ondulatorio. 

 Enerxía e intensidade do movemento ondulatorio. 

 Superposición de ondas. Interferencias. 

 Ondas estacionarias. 

 Difracción. 

 Reflexión e refracción. 

 Ampliación de contidos: 

 Polarización das ondas transversais.  

Temporalización: 3 semanas 

Unidade 6. Acústica 



Física 

 

4   2º BACHARELATO 

 Ondas sonoras. 

 Calidades do son. 

 A audición. 

 Intensidade e nivel de intensidade. 

 A contaminación acústica. 

 Efecto Doppler. 

 Ampliación de contidos: 

 Interferencias das ondas sonoras.  

 Reflexión e refracción das ondas sonoras.  

 Aplicacións dos ultrasóns. 

Temporalización: 2 semanas 

Bloque III: Electromagnetismo 

Unidade 7. Campo eléctrico 

 Fenómenos de electrización. 

 Lei de Coulomb. 

 Intensidade do campo eléctrico. 

 Potencial eléctrico. 

 Teorema de Gauss. 

 Aplicacións do teorema de Gauss.  

Temporalización: 3 semanas 

Unidade 8. Electromagnetismo 

 Imáns. 

 A experiencia de Oersted. 

 Lei de Lorentz. 

 Primeira lei de Laplace. 
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 Espira indeformable no seo dun campo magnético. 

 Campos magnéticos creados por cargas móbiles. 

 Lei de Ampère do campo magnético. 

 Ampliación de contidos: 

 Campos gravitatorio, eléctrico e magnético: analoxías e diferenzas.  

Temporalización: 2 semanas 

Unidade 9. Indución electromagnética 

 Fluxo magnético. 

 Experiencias de Faraday e de Henry. 

 Lei de Faraday-Henry. 

 Autoindución. 

 A corrente alterna. 

 Transformadores.  

 Física e sociedade: 

 O transporte e a distribución de electricidade. 

 A rede eléctrica nacional.  

 Impacto medioambiental da enerxía eléctrica.  

Temporalización: 2 semanas 

Bloque IV: Ondas electromagnéticas e espectro visible 

Unidade 10. Ondas electromagnéticas 

 A síntese electromagnética. 

 Descarga oscilante dun condensador. 

 Campo magnético e descarga oscilante. 

 Natureza das ondas electromagnéticas. 

 O espectro electromagnético. 
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 Física e sociedade: A importancia das ondas electromagnéticas. 

Temporalización: 2 semanas 

Unidade 11. A luz e as súas propiedades 

 Natureza da luz. 

 Propagación rectilínea da luz. 

 Reflexión e refracción da luz. 

 A dispersión da luz. 

 Natureza transversal das ondas luminosas. 

 Estudo experimental da difracción. 

 Estudo experimental das interferencias. 

 Colorimetría. 

 Mesturas de cores.  

Temporalización: 2 semanas 

Unidade 12. Óptica xeométrica 

 Formación de imaxes nun espello plano. 

 O dioptrio plano. 

 O dioptrio esférico. 

 Espellos esféricos. 

 Sistemas ópticos centrados. 

 Lentes esféricas delgadas. 

 Construción de imaxes en lentes delgadas. 

 O ollo humano e os seus defectos. 

 Ampliación de contidos: 

 Aberracións nos sistemas ópticos. 

 Física e sociedade:  
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 Instrumentos de observación.  

Temporalización: 3 semanas 

Bloque V: A física do microcosmos 

Unidade 13. Física relativista 

 A relatividade en mecánica clásica. 

 O principio de relatividade de Galileo. 

 A velocidade da luz. 

 O principio de relatividade de Einstein. 

 As transformacións de Lorentz. 

 Consecuencias da relatividade especial de Einstein. 

 Dinámica relativista. 

 Enerxía relativista.  

Temporalización: 2 semanas 

Unidade 14. Física cuántica 

 Os orixes da física cuántica. 

 O fracaso da física clásica. 

 O efecto fotoeléctrico. 

 A enerxía está cuantizada. 

 O átomo de Bohr. 

 O establecemento da mecánica cuántica. 

 A confirmación da dualidade. 

 Ampliación de contidos:  

 O microscopio electrónico. 

 O láser. 

 A electrónica.  
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Temporalización: 3 semanas 

Unidade 15. Física atómica e nuclear 

 O descubrimento da radioactividade. 

 O núcleo atómico. 

 Procesos radioactivos. Leis de Soddy e Fajans. 

 Estabilidade nuclear. 

 Defecto de masa e enerxía de enlace. 

 Conservación da enerxía. 

 Características dos procesos radioactivos. 

 Familias radioactivas. 

 Reaccións nucleares. 

 O modelo estándar de partículas. 

 Física e sociedade: 

 Desenvolvemento científico e tecnolóxico: medicina, investigación, industria, 

agricultura e medio ambiente. 

 Efectos da enerxía nuclear sobre os seres vivos: protección radiolóxica. 

 Cara e cruz da enerxía nuclear: centrais nucleares, bombas atómicas e 

bombas de hidróxeno, residuos radioactivos.  

Temporalización: 2 semanas 
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3. TEMAS TRANSVERSAIS 

Neste curso abordarémo-los seguintes temas transversais son: Educación para o 

consumo,. Educación para a saúde, Educación para os dereitos humanos e a paz, 

Educación para a igualdade entre sexos, Educación medioambiental, Educación 

multicultural, Educación vial, Educación para a convivencia, Educación sexual e 

Educación para Europa. 

TEMAS OBXECTIVOS 

Educación para 

o consumo  

• Adquirir esquemas de decisión que consideren tódalas 

alternativas e efectos individuais e sociais de consumo. 

• Desenrolar un coñecemento dos mecanismos do mercado, así 

como dos dereitos do consumidor. 

• Crear unha conciencia crítica ante o consumo. 

Educación para 

a saúde  

• Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, dos seus 

principais anomalías e enfermidades, e a maneira de las prevé e 

las cura. 

• Desenrolar hábitos de saúde. 

Educación para 

os dereitos 

humanos e a 

paz 

• Xerar posicións de defensa da paz mediante o coñecemento de 

persoas e institucións significativas. 

• Preferi-la solución dialogada de conflitos. 

Educación para 

a igualdade 

entre sexos  

• Desenrolar a autoestima e a concepción do propio corpo como 

expresión da personalidade. 

• Analizar criticamente a realidade e corrixir xuízos sexistas. 

• Consolidar hábitos non discriminatorios. 

Educación  

medioambiental 

• Comprende-los principais problemas ambientais. 

• Adquirir responsabilidade ante o medio ambiente. 
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Educación 

multicultural 

• Esperta-lo interese por coñecer outras culturas diferentes. 

• Desenrolar actitudes de respecto e colaboración con outras 

culturas. 

Educación vial  • Esperta-la sensibilidade ante os accidentes de tráfico. 

• Adquirir condutas e hábitos de seguridade vial. 

Educación para 

a convivencia 

• Respecta-la autonomía dos demais. 

• Dialogar como forma de solucionar diferenzas. 

Educación 

sexual  

• Adquirir información suficiente e científica de tódolos aspectos 

relativos á sexualidade. 

• Consolidar actitudes de naturalidade no tratamento de temas 

relacionados coa sexualidade. 

Educación para 

Europa  

• Adquirir unha cultura de referencia europea en xeografía, 

historia, linguas, institucións, etc. 

• Desenrolar conciénciaa de identidade europea. 

Ó desenrolar os contidos de física é difícil incluír temas transversais en tódalas categorías 

citadas. Neste curso témalos transversais propostos estean asociados só a algunhas 

delas. 

Os contidos transversais enfócanse cun talante integrador; é dicir, non son ""engadidos ó 

currículo nin "materias "illadas que supoñan a elaboración de novos contidos; senón que 

serven como vía para adoptar perspectivas múltiples que abran camiño e permitan dirixir 

e ""enfocar os coñecementos de modo máis completo e eficaz. 
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4. CONTIDOS ACTITUDINAIS 

 Valoración do proceso de obtención de coñecemento a través do método científico.  

 Interese pola observación e interpretación dos fenómenos físicos observables no 

contorno.  

 Interese pola precisión na realización de medidas, expresión de conceptos e 

resultados, elaboración de informes, representación de datos e, en xeral, no 

desenvolvemento dos procedementos propios da física.  

 Respecto das normas de utilización de equipos e instrumentos de laboratorio, así 

como das súas normas de seguridade.  

 Valoración das contribucións da física á mellora da tecnoloxía e, polo tanto, das 

condicións de vida da humanidade.  

 Apertura e flexibilidade ó valorar, de forma tolerante e non dogmática, informacións e 

opinións alleas.  
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5. METODOLOXÍA 

 Exposición do tema por parte do profesor procurando: 

 Conectar os contidos novos cos coñecementos anteriores. 

 Establecer relacións cos contidos que sexan comúns a outras materias. 

 Establecer relacións entre os contidos da materia e a realidade en a que 

poden ser aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica. 

 Realizar unha metodoloxía activa na que os alumnos sexan os verdadeiros 

protagonistas da aprendizaxe. 

 Favorecer hábitos de estudo e técnicas de traballo intelectual. 

 Resolución de problemas e cuestións referentes a cada tema, ó principio por parte do 

profesor e despois o alumnado será quen de resolvelos.  

 Realización de experiencias individualmente ou en grupos para que constrúan teorías 

ou comproben expresións. 
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6.  AVALIACIÓN 

6.1. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Manexar correctamente as cifra significativas 

 Determinar e avalia-las características xerais do movemento harmónico simple.  

 Estima-las características do movemento ondulatorio e clasifica-los diferentes tipos de 

ondas en función dos distintos criterios.  

 Analiza-las magnitudes que aparecen na ecuación da onda harmónica, así como as 

relacións entre elas.  

 Relaciona-los conceptos de intensidade e enerxía do movemento ondulatorio, e 

explica-la amortecemento das ondas.  

 Xustificar cualitativamente os fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 

polarización, interferencia de ondas e resonancia.  

 Contrastar experimentalmente o cumprimento da lei de Hooke, analizando as 

características do movemento oscilatorio dun resorte e determinando a constante 

elástica polos métodos estático e dinámico.  

 Avaliar experimentalmente os factores de que depende o período dun péndulo simple 

e determina-lo valor da gravidade no laboratorio, analizando os resultados obtidos.  

 Establece-la rotación dun sólido ríxido arredor dun eixe fixo e identifica-lo concepto de 

momento de inercia.  

 Estuda-la conservación do momento cinético e da enerxía no sólido ríxido.  

 Aplicar e resolver situacións nas que existan de forma combinada movementos de 

rotación e translación.  

 Coñece-las bases experimentais e teóricas da Teoría Cuántica.  

 Aplica-la teoría cuántica á resolución de problemas sinxelos que relacionen as 

magnitudes máis importantes.  

 Enunciar e analiza-los postulados de Einstein da relatividade especial, con especial 

atención ás diferenzas entre os resultados preditos pola mecánica clásica e pola 

mecánica relativista. Describi-las características do fenómeno da desintegración 
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radioactiva e leis que as rexen.  

 Aplica-las leis de desintegración e o principio de conservación da enerxía.  

 Aplica-las interaccións fundamentais para explica-la estabilidade e enerxía de enlace 

dos núcleos atómicos.  

 Establece-la diferenza entre Óptica Física e Óptica Xeométrica 

 Resumi-las diferentes teorías que ó longo da historia se propuxeron para explica-la 

natureza da luz.  

 Analizar cualitativamente vos fenómenos de interferencias e difracción.  

 Identifica-los fenómenos nos que se pon de manifesto o dobre carácter ondulatorio e 

corpuscular da luz. 

 Xustifica-la natureza cuántica da luz a partir do análise do efecto fotoeléctrico e do 

efecto Compton. 

 Describi-los fenómenos de reflexión e refracción dá luz a través do estudo de imaxes 

producidas por espellos e lentes. 

 Aplica-la ecuación do construtor de lentes para determina-la distancia focal dunha 

lente a partir dos raios de curvatura das caras. 

 Comprobar experimentalmente o mecanismo de formación de imaxes cunha lente 

delgada, identifica-los conceptos básicos da óptica xeométrica (lentes, imaxes reais e 

virtuais, focos, aumentos, etc.). 

 Calcula-la distancia focal en lentes converxentes e diverxentes, e estuda-la posición, 

natureza e tamaño da imaxe en función a distancia entre obxecto e lente. 

 Identifica-los conceptos de: 

 campo e, en especial , o campo conservativo. 

 masa e carga. 

 forza e intensidade en campos gravitatorio e eléctrico. 

 potencial en campos gravitatorio e eléctrico e a súa relación co vector 

intensidade de campo. 
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 enerxía potencial en campos gravitatorio e eléctrico e a súa relación co 

traballo.  

 Analizar, resolver e representar (se é o caso) para cargas ou masas puntuais: 

 interaccións entre masas ou cargas. 

 vector campo (gravitatorio ou eléctrico). 

 potencial e enerxía potencial. 

 Analizar e avaliar diferentes situacións problema contemplando aspectos cinemáticos, 

dinámicos e enerxéticos relativos a campos gravitatorios e eléctricos.  

     Observacións: 

1. Os campos gravitatorios estudados serán creados pola Terra, outros corpos 

celestes ou masas puntuais. Os campos eléctricos serán creados por cargas 

puntuais ou por condutores esféricos cargados. 

2. No estudo de corpos que se moven no seo dun campo gravitatorio referirémonos a 

movementos na superficie planetaria ou arredor dela. 

 Enunciar e interpreta-las leis de Kepler do movemento planetario e las aplica para 

órbitas circulares. 

 Definir e aplica-lo teorema de Gauss ó cálculo de campo creado por esferas 

condutoras. 

 Identifica-lo concepto de campo magnético 

 Analizar, resolver e representar (se é o caso) as interaccións magnéticas entre: 

 cargas en movemento 

 correntes eléctricas 

 cargas en movemento e correntes eléctricas 

 Definir e aplica-la Lei de Ampère ó cálculo de campos creados por fíos infinitos, 

espiras e bobinas. 

 Identifica-los mecanismos que dan lugar a correntes inducidas e autoinducidas 

 Identifica-los conceptos de intensidade de corrente e voltaxe alternos, así como as 
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magnitudes relacionadas: impedancia, ángulo de fase, etc. 

6.2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos, 

contidos, metodoloxía...) e a súa finalidade é ir comprobando o desenvolvemento do 

proceso educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van 

aparecendo, ben para reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións 

precisas ás necesidades de cada alumno. Neste sentido a avaliación é un proceso 

continuo que non debe reducirse a momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos 

rendementos finais.  

A avaliación ha de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas obrigatorias 

con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se encamiña a obter os 

resultados propostos. A avaliación é un elemento máis do currículo e debe traballarse 

conxuntamente cos demais elementos curriculares. Non se pode concibir a superación da 

materia sen un traballo diario por parte do alumno. Neste sentido, as faltas de asistencia a 

clase sen causa xustificada, as actitudes negativas ante a realización ou corrección de 

exercicios, a non presentación a tempo das tarefas encomendadas influirán 

negativamente na avaliación da materia. 

Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, as 

probas de clase e os exames de avaliación.  

Para a avaliación teranse en conta: 

A) Exames 

Faranse dous tipos de exame: 

 Controis periódicos: Efectuaranse cada catro semanas aproximadamente e versarán 

sobre o que se teña traballado nese período. Faranse en horas de clase e constará de 

preguntas teóricas e problemas. Teñen por obxecto marcar un ritmo de estudo e 

potencia-lo traballo continuado do alumno. Puntuarán un 30 % da nota final. 

 Exame de avaliación: Farase un por trimestre: Será un exame imitando o de 

selectividade (preguntas de teoría, problemas e cuestións sobre as prácticas) e a súa 

duración será de 70 minutos. Será materia de exame todo o que se teña dado ata ese 

día no trimestre. Puntuará un 40 % da nota final. 
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B) Prácticas 

A puntuación das prácticas feitas na avaliación será o resultado de valora-la actitude, as 

habilidades e o caderno do alumno. Constituirá un 20 % a nota final. 

As prácticas faranse individualmente ou en grupos. Ó remata-las prácticas entregarase un 

informe cos resultados obtidos e despois elaborarán un informe individualizado da 

práctica. a nota das prácticas valorarase: 

 Motivación no traballo. (10% da nota) 

 Informe de grupo (limpeza e calidade e cantidade das medidas) (30 % da nota) 

 Informe individualizado: Presentación de medidas e resultados. Comentarios ós 

resultados obtidos. (60% da nota) 

 Puntualidade a entrega. (Penalízase con 1 punto por cada día de retraso) 

C) Actitude 

Valorarase a actitude do alumno fronte á materia, o respecto mutuo polos compañeiros, a 

participación en clase e o traballo continuado do alumno. Será o 10 % da nota final. 

6.2.1. CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE EXAMES PARA FÍSICA DE 2º DE 

BACHARELATO 

 Nos exames haberá problemas e cuestións de teoría similares ós feitos en clase e 

propostos no libro de texto. 

 Nas preguntas e apartados indicarase a puntuación máxima que se pode obter. 

 As cuestións teóricas poden ser de resposta pechada ou aberta. En calquera dos 

dous casos a resposta ha de estar xustificada de acordo cos contidos do curso. As 

respostas, correctas ou non, nas que non haxa xustificación non se puntuarán. 

 Nos problemas puntuarase o enfoque e a resolución (50 % para cada parte). 

 No enfoque do problema é necesario explica-lo que se vai facer, de forma que non 

queden lugar a dúbidas sobre o mesmo. Como norma xeral, non se terán en conta 

explicacións unha vez corrixido o exame. 

 No enfoque e na resolución valorarase orde e limpeza. Non se terán en conta 

enfoques ou resolucións inintelixibles. 
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 Cando se usen esquemas ou debuxos, deberán ser claros. 

 Na resolución daranse os resultados coas unidades e cifras significativas 

pertinentes. 

 A puntuación máxima darase cando o enfoque e a resolución sexan correctos. 

 Cando para resolver un apartado dun problema é necesario o resultado dun 

apartado previo e non se obtivo, pódese supo-lo resultado (sempre que sexa 

razoable) para podelo facer e se vai ben puntuarase como correcto. 

 Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se non se poñen as unidades. 

 Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se o resultado non se redondea ou 

se redondea mal. 

 Descontaranse 0,2 puntos por cada erro aritmético ou alxébrico na resolución do 

problema. 

6.2.2. CÁLCULO CUALIFICACIÓNS AVALIACIÓN 

A cualificación da avaliación será a suma ponderada das notas correspondentes ós 

exames, prácticas e actitude. Para o boletín de notas aplicarase o redondeo, se a 

primeira cifra decimal da cualificación é igual ou superior a cinco, incrementarase 

nunha unidade, no caso contrario quedará igual. De aquí en diante, cada vez que 

se fale de redondeo enténdese que é deste xeito. 

6.2.3. RECUPERACIÓNS 

As prácticas suspensas poderanse recuperar volvendo a facer o informe e para a 

actitude será suficiente un cambio da mesma ó longo do curso. 

As avaliacións suspensas poderanse recuperar mediante un exame de 

recuperación onde se preguntará polos contidos e prácticas propios da avaliación 

suspensa. A nota da recuperación resulta de sumarlle ó 70 % da nota deste exame 

as cualificacións ponderadas das prácticas desa avaliación (20 %) e da actitude (10 

%). 

Para a nota final de curso escollerase a mellor das notas (da avaliación ou da 

recuperación) 

Os alumnos que queiran poderán presentarse á recuperación para subir nota. 
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6.2.4. CÁLCULO CUALIFICACIÓN FINAL 

Para a nota final do teranse en conta as cualificacións finais das avaliacións (antes 

do redondeo e tendo en conta as probas de recuperación).  

O procedemento para calcular a nota será:  

 Alumnos que acadaron unha nota 

igual ou superior a 3,5 en todas as 

avaliacións 

 A nota final será a media aritmética 

redondeada das cualificacións de 

avaliación  

 Alumnos que non acadaron unha 

nota igual ou superior a 3,5 en 

todas as avaliacións.  

 O alumno está suspenso. A nota final 

será a media aritmética redondeada 

das cualificacións de avaliación, pero 

a nota non poderá ser maior de catro. 

 

6.2.5. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 Na convocatoria de setembro o exame versará sobre os contidos mínimos 

recollidos no punto 6.3 e para a cualificación final terase en conta a nota do 

exame. 

 exame constará de problemas e cuestións teóricas similares ás dos exames 

feitos ó longo do curso. 

6.3. CONTIDOS MÍNIMOS PARA O CURSO DE FÍSICA 

Os contidos mínimos son os correspondentes ós bloques dos temas que entran en 

selectividade segundo as recomendacións do grupo de traballo de física.  

 Características xerais do movemento harmónico simple. Resolución de problemas 

relativos a móbiles que posúan movemento harmónico simple. 

 Características do movemento ondulatorio e clasificación dos diferentes tipos de 

ondas en función dos distintos criterios. 

 Ecuación da onda harmónica. Aplicación á resolución de problemas sobre ondas 

unidimensionais harmónicas. 

 Intensidade e enerxía do movemento ondulatorio. Amortecemento de ondas. 



Física 

 

20   2º BACHARELATO 

 Xustificación cualitativa dos fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 

polarización, interferencia de ondas e resonancia. 

 Lei de Hooke. Determinación da constante elástica polos métodos estático e 

dinámico. 

 péndulo simple. Determina-lo valor da gravidade no laboratorio.  

 Teoría Cuántica. Aplicación da teoría cuántica a de problemas sinxelos que 

relacionen as magnitudes máis importantes. 

 Teoría da Relatividade Especial de Einstein. (Prestarase especial atención ás 

diferenzas entre os resultados preditos pola mecánica clásica e pola mecánica 

relativista).  

 Desintegración radioactiva. Aplicación das leis de desintegración e o principio de 

conservación da enerxía. 

 Interaccións fundamentais. Aplicación das interaccións fundamentais para explica-

la estabilidade e enerxía de enlace dos núcleos atómicos. 

 Diferenzas entre Óptica Física e Óptica Xeométrica. 

 Resumo das diferentes teorías que ó longo da historia se propuxeron para explica-

la natureza da luz. 

 Análise cualitativo dos fenómenos de interferencias e difracción. 

 Fenómenos nos que se pon de manifesto o dobre carácter ondulatorio e 

corpuscular da luz. 

 Xustificación da natureza cuántica da luz a partir do análise do efecto fotoeléctrico 

e do efecto Compton. Aplicación da ecuación do efecto fotoeléctrico para a 

resolución de problemas. 

 Descrición dos fenómenos de reflexión e refracción dá luz a través do estudo de 

imaxes producidas por espellos e lentes. 

 Cálculo da distancia focal en espellos cóncavos e convexos, e estudo da posición, 

natureza e tamaño da imaxe en función da distancia entre obxecto e espello. 

 Ecuación do construtor de lentes. 
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 Cálculo da distancia focal en lentes converxentes e diverxentes, e estudo da 

posición, natureza e tamaño da imaxe en función da distancia entre obxecto e 

lente. 

 Concepto de campo. Campo conservativo. 

 Masa e carga. Forza e intensidade en campos gravitatorio e eléctrico. Potencial en 

campos gravitatorio e eléctrico e a súa relación co vector intensidade de campo. 

Enerxía potencial en campos gravitatorio e eléctrico e a súa relación co traballo. 

 Análise, resolución e representación para cargas ou masas puntuais de: 

 Interaccións entre masas ou cargas.  

 Vector campo (gravitatorio ou eléctrico). 

 Potencial e enerxía potencial. 

 Análise e avaliación de diferentes situacións problema contemplando aspectos 

cinemáticos, dinámicos e enerxéticos relativos a campos gravitatorios e eléctricos.  

      Observacións:  

1. Os campos gravitatorios estudados serán creados pola Terra, outros corpos 

celestes ou masas puntuais. Os campos eléctricos serán creados por cargas 

puntuais ou por condutores esféricos cargados. 

2. No estudo de corpos que se moven no seo dun campo gravitatorio referirémonos a 

movementos na superficie planetaria ou arredor dela. 

 Leis de Kepler do movemento planetario. Aplicación a órbitas circulares. 

 Teorema de Gauss. Aplicación ó cálculo de campo creado por esferas condutoras. 

 Campo magnético. 

 Análise, resolución e representación das interaccións magnéticas entre: 

 cargas en movemento. 

 correntes eléctricas. 

 cargas en movemento e correntes eléctricas. 

 Lei de Ampere. Aplicación ó cálculo de campos creados por fíos infindos, espiras e 
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bobinas. 

 Correntes inducidas e autoinducidas. 

 Intensidade de corrente e voltaxe alternos,  impedancia, reactancia e ángulo de 

fase. Resolución de problemas nos que aparezan circuítos con resistencias, 

condensadores e bobinas en serie.  



PROXECTO CURRICULAR 

QUÍMICA 

SEGUNDO DE BACHARELATO 
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1. QUÍMICA NOS OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

O R. D. 275/1994 do 29 de xullo de 1994 polo que se establece o currículo de bacharelato 

na Comunidade Autónoma de Galicia remite á Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de 

ordenación xeral do sistema educativo para establecer os obxectivos xerais do 

bacharelato. 

Esta Lei afirma que "O Bacharelato proporcionará ós alumnos unha madurez intelectual e 

humana e os coñecementos e habilidades que lles permitan desempeñar as súas función 

sociais con responsabilidade e competencia". 

O referido R.D. sinala na introdución que "As materias comúns deben proporcionarlle ó 

alumnado unha formación xeral, mentres que as materias propias da modalidade 

dotarano dunha formación máis especializada, preparándoo e orientándoo cara a estudios 

superiores ou cara á actividade profesional". 

Tamén destaca a contribución da química á consecución dos obxectivos xerais do 

bacharelato. Así, esta materia contribuirá a: 

o Analizar e variar criticamente as realidades mundo e posibilidades de intervención nel, 

partindo da súa comprensión. 

o Dominar a metodoloxía científica como instrumento necesario que permita a valoración 

desta realidade. Este modo particular de analizar a realidade, que busca o 

coñecemento por medio da observación, da análise e do deseño de estratexias para a 

construción de modelos e teorías favorece a actitude reflexiva e crítica e o 

rexeitamento de argumentos dogmáticos e autoritarios. 

o Recoñecer a importancia dos modelos e das teorías na construción do coñecemento 

científico, apreciando a influencia que sobre elas exerceron as ideas dominantes na 

sociedade na que se desenvolveron e viceversa. 

o Valorar de forma responsable e crítica as aplicacións tecnolóxicas da química ás 

realidades do mundo actual. 

Dado que é unha materia cunha construción científica fortemente formalizada, a 

interacción entre a estrutura da disciplina e a estrutura cognoscitiva do alumnado influirá 

positivamente na reestruturación e enriquecemento dos esquemas de coñecemento dos 

alumnos. 
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Así mesmo concordamos co Real Decreto en que a estruturación disciplinar do 

bacharelato non é óbice para que nas distintas materias estean presentes, na medida do 

posible, contidos transversais que son interesantes na formación dos cidadáns e cidadás, 

como os referidos á educación cívica e moral, a educación para a paz, para a saúde e a 

calidade de vida, para a igualdade entre sexos, para o lecer, para a educación ambiental, 

para a educación do consumidor, etc. 

O Decreto 231/2002, do 6 de xuño, modifica o Decreto 275/1994 nalgúns aspectos nos 

que non se inclúen os obxectivos xerais do bacharelato. 
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2. QUÍMICA DE SEGUNDO DE BACHARELATONesta etapa da Educación 

Secundaria, que corresponde á idade dos 17-18 anos, a materia de química debe cumprir 

unha dobre función: ser orientadora das futuras opcións que o alumno poida tomar e 

preparatoria para o desenvolvemento dos estudios posteriores.  

2.1. OBXECTIVOS XERAIS 

o O proceso de ensinanza aprendizaxe da química ten que contribuír a desenvolver no 

alumnado as capacidades seguintes: 

o Comprender os conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes da química e 

aplicalos á interpretación científica de distintos fenómenos da realidade diaria. 

o Utilizar as estratexias e procedementos que a química proporciona para realizar 

investigacións sinxelas e analizar algunha das súas aplicacións. 

o Comprender o carácter integrador da química a través das súas relacións con outras 

ciencias, como a física, a bioloxía, a xeoloxía ou a medicina. 

o Comprender que a evolución dos coñecementos químicos está condicionada pola 

interacción coa tecnoloxía e ligada ás necesidades da sociedade, e cómo a súa 

aprendizaxe require dunha actitude flexible e aberta fronte a distintas opinións.  

o Aplicar estratexias propias do método científico para avaliar informacións procedentes 

de distintas fontes e establecer opinións propias e críticas respecto de problemas 

científicos e tecnolóxicos actuais relacionados coa química.  

o Valorar as contribucións da química ó progreso da tecnoloxía e, polo tanto, á mellora 

das condicións de vida da humanidade. 

Seleccionar e aplicar os coñecementos apropiados para analizar situacións relacionadas 

coa química que se presentan na vida cotiá.  

2.2. TEMAS TRANSVERSAIS 

Na materia de química non só se tratará de conseguir os obxectivos curriculares, senón 

tamén contribuír á consecución duns obxectivos que lle podemos chamar obxectivos para 

a vida; obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido ó entrar na idade 

adulta. 

Nesta materia os temas transversais que se tratarán son: 
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o Educación cívica e moral, a que contribúen os seguintes contidos actitudinais:  

o Coñecemento e valoración das propias capacidades e limitacións.  

o Constancia no traballo e na busca de solucións. 

o Adquisición de bos hábitos e orde na presentación dos traballos. 

o Valoración da importancia da aplicación responsable dos coñecementos da química na 

mellora das condicións de vida. 

o Educación ambiental e calidade de vida, ó analizar problemas científicos e 

tecnolóxicos relacionados coa química e as súas incidencias sobre o medio ambiente. 

o Educación para o consumidor ó desenvolver: 

O interese por investigar a presenza de certos contaminantes na auga e nos 

alimentos polo uso de certos produtos orgánicos na agricultura e a nivel 

doméstico, creando unha conciencia de consumidor responsable. 

A educación na necesidade de respectar as instrucións e as normas de 

seguridade de certos produtos de uso frecuente no fogar. 

o Educación para a saúde, valorando os efectos que teñen sobre a saúde os 

contaminantes medioambientais, os hábitos alimenticios e o uso de certas 

substancias, desenvolvendo a capacidade de tomar decisións ante as drogas.  

2.3. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, CONTIDOS SECUENCIADOS E 

TEMPORALIZACIÓN 

Seguindo as directrices que aparecen no D.O.G. do 15 de xullo de 2002, desenvolvese o 

currículo a través de nove temas e un apéndice. 

Tema 0: Cálculos numéricos elementais en química 

Tema 1: Estrutura da materia 

Tema 2: Enlace químico 

Tema 3: Termoquímica 

Tema 4: Cinética química 

Tema 5: Equilibrio químico 

Tema 6: Reaccións de transferencia de protóns 
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Tema 7: Reaccións de transferencia de electróns 

Tema 8: Química do carbono 

Apéndice 1: Nomenclatura dos compostos orgánicos 

A continuación desenvólvense os obxectivos específicos, os contidos conceptuais, 

procedimentais e actitudinais, e a temporalización para cada tema: 

Tema 0. Cálculos numéricos elementais en química 

Obxectivos 

o Situar ó alumnado nun contexto axeitado para comezar o estudio desta materia. 

o Repasar algúns cálculos básicos, xa estudados en cursos anteriores, fundamentais no 

estudio da química. 

Conceptos 

1. Substancias químicas simples e compostas 

2. Masa atómica. Masa molecular. Mol 

3. Composición centesimal dun composto 

4. Determinación da fórmula dun composto por análise elemental 

5. Mesturas 

6. Formas de expresar a composición das disolucións 

7. Leis dos gases ideais 

8. Reacción química e ecuación química 

9. Cálculos estequiométricos 

Prácticas de laboratorio 

o Preparación de disolucións 

o Estequiometría 

Procedementos 

o Utilización de técnicas de resolución de problemas sobre cálculos básicos propiciando 

unha presentación ordenada: interpretación e presentación, desenvolvemento e 

análise de resultados. 

o Preparación de disolucións no laboratorio a partir de reactivos líquidos e sólidos. 
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o Realización experimental dunha reacción química e comprobación da estequiometría 

dun proceso. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema.  

Actitudes 

o Interese pola realización correcta de cálculos analíticos ou gráficos, na confección de 

informes, respectando as normas de utilización de datos e de erros nos operacionais e 

valorando a importancia da pulcritude en todas as fases de realización. 

o Valoración da importancia do dominio dos cálculos básicos na aprendizaxe da 

química. 

o Interese polo traballo no laboratorio. 

Temporalización: 2 semanas. 

Tema 1: Estrutura da materia 

Obxectivos 

o Coñece-las orixes e evolución das teorías atómicas ata chegar ó que se propón desde 

a mecánica cuántica. 

o Recoñece-la descontinuidade que existe na enerxía, similar á existente na materia. 

o Interpreta-las informacións que se poden obter do estudio dos espectros atómicos. 

o Coñece-lo significado dos orbitais atómicos, niveis de enerxía e números cuánticos. 

o Comprende-las limitacións que teñen as distintas teorías. 

o Utiliza-las ideas do modelo mecanocuántico do átomo na elaboración de 

configuracións electrónicas dos elementos químicos e relacionar estas coa colocación 

dos elementos na táboa periódica. 

o Interpreta-la información que se pode obter da colocación dos elementos na táboa 

periódica relacionándoa coa variación periódica dalgunhas propiedades. 

Conceptos 

1. Orixes da teoría cuántica 

1.1. Os espectros atómicos 

1.2. Hipótese de Planck  

1.3. Efecto fotoeléctrico 
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2. Modelo atómico de Bohr-Sommerfeld 

3. Introdución á mecánica cuántica 

3.1. Hipótese de De Broglie 

3.2. Principio de incerteza de Heisenberg 

3.3. Modelo mecano ondulatorio 

4. Números cuánticos e orbitais atómicos 

5. Configuracións electrónicas 

5.1. Principio de exclusión de Pauli 

5.2. Enerxía dos orbitais atómicos 

5.3. Principio de máxima multiplicidade de Hund 

6. O sistema periódico: clasificación periódica dos elementos 

7. Variación periódica das propiedades dos elementos 

7.1. Radio atómico 

7.2. Radio iónico  

7.3. Enerxía de ionización ou potencial de ionización 

7.4. Afinidade electrónica ou electroafinidade 

7.5. Electronegatividade 

7.6. Carácter metálico e poder redutor 

8. Estudio dos grupos: alcalinos, alcalinotérreos, térreos, carbonoideos, nitroxenoideos, 

anfíxenos e halóxenos. 

Práctica de laboratorio 

o Ensaios á chama 

Procedementos 

o Realización de diagramas, esquemas e debuxos para a representación e análise das 

estruturas electrónicas de átomos. 

o Debuxar diagramas de niveis e describir os saltos entre eles.  

o Realización de exercicios numéricos de aplicación do modelo de Bohr, a hipótese de 

Planck e a hipótese de De Broglie. 

o Identificación e interpretación da información sistemática contida na táboa periódica, 

correlacionando estes datos coas propiedades dos átomos dos distintos elementos. 
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o Resolución de cuestións sobre os contidos. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema. 

Actitudes 

o Recoñecer a importancia das teorías e modelos atómicos no coñecemento da materia. 

o Interese pola interpretación da realidade a través de heurísticos, de modelos e de 

teorías científicas, así como polos resultados do seu contraste con feitos 

experimentais. 

o Adquirir unha postura crítica cara ás teorías que será a responsable da súa evolución. 

o Valoración da importancia do coñecemento da estrutura da materia para comprender 

as propiedades físicas e químicas das substancias. 

Temporalización: 3 semanas 

Tema 2: Enlace químico 

Obxectivos 

o Comprende-lo concepto de enlace como resultado da estabilidade enerxética dos 

átomos unidos por el e da estabilidade da configuración electrónica. 

o Coñece-las características básicas dos distintos tipos de enlace. 

o Ser quen de facer predicións sobre o tipo de enlace que unirá os diferentes tipos de 

átomos. 

o Utiliza-lo ciclo de Born-Haber no calculo de enerxías reticulares. 

o Emprega-las representacións de Lewis na representación do enlace en moléculas 

sinxelas. 

o Coñece-las teorías que explican os distintos tipos de enlace. 

o Ser quen de xustificar a estrutura de substancias químicas sinxelas polo modelo de 

enlace que asocia os átomos de cada substancia. 

o Aprender a facer predicións das propiedades das substancias baseándose no 

coñecemento das interaccións que existen entre as súas partículas. 

o Comprende-la influencia das forzas intermoleculares na propiedades macroscópicas 

das distintas substancias. 
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Conceptos 

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

2. Clasificación dos enlaces químicos 

3. Enlace iónico 

3.1. Aspectos enerxéticos do enlace iónico. Ciclo de Born-Haber 

3.2. Aspectos estruturais do enlace iónico. Redes cristalinas 

3.3. Propiedades dos compostos iónicos 

4. Enlace covalente 

4.1. Enerxía de enlace e lonxitude de enlace 

4.2. Estruturas de Lewis 

4.3. Excepcións á regra do octeto 

4.4. Polaridade do enlace 

4.5. Polaridade da molécula en relación coa polaridade dos enlaces 

4.6. Xeometría das moléculas. TRPECV 

4.7. Teoría do enlace de valencia. Hibridación de orbitais 

4.8. Propiedades dos compostos covalentes 

5. Enlace metálico 

6. Forzas intermoleculares 

6.1. Forzas de Van der Waals 

6.2. Enlace de hidróxeno 

6.3. Forzas intermoleculares e propiedades físicas das substancias 

7. Estudio dos principais compostos do hidróxeno, osíxeno, nitróxeno e xofre 

Práctica de laboratorio 

o - Propiedades físicas e enlace 

Procedementos 

o Realización de diagramas, esquemas e debuxos para a representación e análise das 

estruturas electrónicas de átomos, moléculas e metais. 

o Construír ciclos de Born-Haber para o cálculo de enerxías de rede. 



Química 

 

10  2º  BACHARELATO 

o Utilización dos modelos de enlace para facer predicións sobre a xeometría e 

polaridade de moléculas sinxelas a partir da estrutura electrónica dos átomos dos seus 

átomos. 

o Realización de predicións sobre as propiedades de distintas substancias baseándose 

no enlace e contrastación con resultados experimentais. 

o Resolución de cuestións sobre os contidos do tema.  

o Realización de táboas nas que se comparen as propiedades das distintas substancias 

segundo o tipo de enlace de cada unha. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema. 

Actitudes 

o Observa-lo principio básico da diminución enerxética como causa principal da 

formación dos enlaces. 

o Familiarizarse co emprego de conceptos teóricos para explicar a formación das 

substancias e as súas características básicas. 

o Valora-las teorías e modelos como ferramentas útiles en casos concretos e adquirir 

unha postura crítica cara ás súas insuficiencias. 

o Recoñece-las contribucións das novas tecnoloxías á química.  

Temporalización: 4 semanas. 

Tema 3: Termoquímica 

Obxectivos 

o Comprender cales son os aspectos das reaccións químicas estudados pola 

termodinámica química e o significado das variables utilizadas no seu estudio. 

o Coñece-los principios básicos da termodinámica. 

o Avalia-las transformacións ou transferencias de enerxía que acompañan as reaccións 

químicas. 

o Caracteriza-las funcións termodinámicas que permiten diferenciar procesos e facer 

predicións das súas evolucións. 

o Estima-las posibilidades de utilización tecnolóxica da enerxía dos procesos e as súas 

incidencias ambientais. 
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o Aprender a realizar determinacións calorimétricas de calores de reacción.  

o Ser quen de facer predicións da espontaneidade de procesos sinxelos. 

Conceptos 

1. Introdución á termodinámica 

2. Primeiro principio da termodinámica. 

3. Calor de reacción a volume constante e a presión constante. Concepto de entalpía 

4. Ecuacións termoquímicas 

5. Entalpía normal de formación 

6. Lei de Hess 

7. A entalpía de enlace e a entalpía de reacción 

8. Determinación das calores de reacción por medidas calorimétricas 

9. Espontaneidade dos procesos químicos 

10. Segundo principio da termodinámica 

11. Entropía e desorde 

12. Entropía de reacción 

13. Enerxía libre e espontaneidade das reaccións químicas 

14. A combustión e o medio ambiente 

Práctica de laboratorio 

o Calorimetría e lei de Hess 

Procedementos 

o Resolución de exercicios e cuestións sobre os contidos. 

o Formulación de hipóteses sobre a evolución de reaccións químicas sinxelas a partir 

das variables que as caracterizan. 

o Formulación de ecuacións termoquímicas sinxelas realizando o cálculo de entalpías de 

reacción e, mediante a formulación de rutas alternativas en varios pasos, confirmación 

da lei de Hess mediante cálculos oportunos. 

o Realización experimental de reaccións químicas con cuantificación calorimétrica das 

transferencias de enerxía que as acompañan. 
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o Representación esquemática e manipulación de modelos icónicos para identificar 

ordenamentos en estados termodinámicos e para explicar os cambios entrópicos 

dalgún proceso sinxelo. 

o Elaboración de comunicacións e de murais, tanto do emprego actual das combustións 

na mellora das condicións de vida, como sobre as súas incidencias no contorno, 

propoñendo e realizando accións para optimizar os procesos e minimizar as 

repercusións medioambientais. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema. 

Actitudes 

o Interese pola observación e pola interpretación dos fluxos de enerxía nos fenómenos 

do contorno, e pola súa confrontación con modelos experimentais 

o Valoración das aplicacións tecnolóxicas da termodinámica na mellora das condicións 

de vida e como resposta ós requirimentos da sociedade actual. 

o Toma de conciencia e compromiso no emprego idóneo de combustibles e na adopción 

de medidas que minimicen as alteracións ambientais e as incidencias na saúde. 

o Interese pola correcta planificación e pola axeitada realización experimental das 

reaccións químicas, así como pola formulación de conclusións baseadas nos datos 

recollidos. 

o Actitude inquisitiva diante de fenómenos tidos por obvios e interese pola acción 

colectiva de construción do coñecemento científico. 

Temporalización: 3 semanas. 

Tema 4: Cinética química 

Obxectivos 

o Comprender que a ecuación química é unha representación simplificadora e ideal 

dunha realidade moito mais complexa. 

o Interpretar axeitadamente o concepto de velocidade de reacción.  

o Diferencia-lo concepto de orde de reacción do de molecularidade. 

o Coñece-lo proceso do mecanismo de reacción para casos sinxelos e relacionalo coa 

molecularidade. 

o Identifica-los factores que modifican a velocidade dunha reacción.  
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o Coñece-las implicacións da velocidade asociada ás transformacións químicas no 

emprego industrial destas. 

o Coñece-la importancia dos catalizadores na produción a escala industrial. 

Conceptos 

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

2. Ecuacións cinéticas. Orde de reacción. 

3. Mecanismo de reacción. Molecularidade 

4. Teoría das reaccións químicas 

5. Factores dos que depende a velocidade dunha reacción. Catalizadores 

Practica de laboratorio 

o Factores que inflúen na velocidade da reacción 

Procedementos 

o Resolución de cuestións sobre os contidos do tema. 

o Elaboración de informes sobre a evolución experimental dunha reacción química e, 

tomando datos da propiedade de seguimento fronte ó tempo ou de 

concentración/tempo, realización da estimación gráfica e/ou analítica da súa 

velocidade. 

o Deseño e realización de reaccións químicas a diferentes velocidades, mediante a 

modificación das súas condicións (variables de estado, concentracións e 

catalizadores). 

o Interpreta-las etapas que compoñen o mecanismo dunha reacción. 

o Realización de murais sobre o emprego de catalizadores en procesos industriais. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema. 

Actitudes 

o Valoración das teorías cineticoquímicas como busca interpretativa da realidade e para 

propoñer solucións ou respostas tecnolóxicas ás demandas da humanidade. 

o Interese polo estudio cinético dunha reacción na comprensión do que ocorre nela 

cando transcorre. 
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o Cooperación e correspondencia na limpeza, coidado e almacenaxe axeitados dos 

materiais empregados nas experimentacións. 

Temporalización: 1 semana. 

Tema 5: Equilibrio químico 

Obxectivos 

o Comprende-las características dos equilibrios químicos e cal e a propensión natural 

que leva a un proceso a alcanzar este estado. 

o Coñece-lo significado da constante de equilibrio, a súa aplicación no estudio das 

reaccións e a relación entre ambas. 

o Ser capaz de calcular as concentracións no equilibrio e facer predicións da súa 

evolución fronte a modificacións de distintos factores. 

o Comprende-la importancia da diferenza de solubilidade das substancias e de estimar 

os factores que lle afectan. 

o Coñece-la terminoloxía asociada ós equilibrios de solubilidade e utilizala no estudio 

cualitativo e cuantitativo destes. 

Conceptos 

1. Concepto de equilibrio químico 

2. Lei de acción de masas e constante de equilibrio 

3. Relación entre Kc e Kp 

4. Cociente de reacción 

5. Composición no equilibrio 

6. Grao de disociación 

7. Factores que modifican o equilibrio. Principio de Le Chatelier 

8. Termodinámica e equilibrio: relación entre Kp e ΔG 

9. Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido. Solubilidade e produto de solubilidade 

10. Condicións de precipitación 

11. Disolución de precipitados 
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Prácticas de laboratorio 

o Influencia da temperatura sobre o equilibrio químico 

o Formación dun precipitado e separación deste por filtración 

o Disolución de precipitados 

Procedementos 

o Resolución de exercicios e cuestións sobre os contidos. 

o Realización experimental dunha reacción na que se alcance un estado de equilibrio e 

modificación de este. 

o Formulación de hipóteses sobre a evolución dalgún equilibrio químico o modificar os 

factores que o condicionan, contrastando as predicións documental e 

experimentalmente. 

o Cálculo de magnitudes e constantes relacionadas con reaccións que alcanzan un 

estado de equilibrio. 

o Elaboración de táboas clasificadoras e comparativas de sales segundo as súas 

diferenzas de solubilidade, e comparación destes comportamentos cos que ocorren no 

contorno. 

o Elaboración de informes e de murais sobre solubilizacións e precipitacións químicas 

no medio ambiente e nos organismos, interpretando a importancia e as repercusións 

destes fenómenos. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema. 

Actitudes 

o Interese pola correcta planificación e pola axeitada realización experimental das 

reaccións químicas, así como pola formulación de conclusións baseadas nos datos 

recollidos. 

o Valoración da importancia do estudio dos equilibrios de solubilidade na construción do 

coñecemento químico das substancias. 

Temporalización: 4 semanas. 
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Tema 6: Reaccións de transferencia de protóns 

Obxectivos 

o Coñece-la terminoloxía asociada ós equilibrios ácido-base e utilizala no estudio 

cualitativo e cuantitativo deles. 

o Coñece-la evolución dos termos ácido e base desde a súa introdución empírica ata 

alcanzar a idea de reacción proteolítica. 

o Ser quen de predicir o carácter ácido-base das disolucións de sales. 

o Comprende-la importancia das valoracións ácido-base como técnica analítica. 

o Identificar procesos do contorno nos que estean presentes os equilibrios ácido-base e 

valora-las súas repercusións sobre as condicións de vida e o medio. 

Conceptos 

1. Introdución histórica ó concepto de ácido e base 

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

3. Produto iónico da auga 

4. Notación de pH e pOH 

5. Forza de ácidos e bases fronte á auga. Grao de ionización 

6. Estudio cualitativo da hidrólise 

7. Reaccións entre ácidos e bases 

8. Disolucións reguladoras 

9. Indicadores ácido-base 

10.Volumetrías de neutralización ácido-base: valoración dun ácido forte cunha base forte 

Prácticas de laboratorio 

o Uso de indicadores para determinar o carácter ácido-base dalgunhas disolucións 

o Comprobación cualitativa da acción dunha disolución reguladora 

o Valoración dun ácido forte cunha base forte 



Química 

 

2º BACHARELATO  17 

Procedementos 

o Elaboración de táboas clasificadoras e comparativas de substancias segundo as súas 

diferenzas experimentais, e comparación destes comportamentos cos que ocorren no 

contorno. 

o Resolución de cuestións sobre os contidos do tema. 

o Cálculo de magnitudes e constantes relacionadas con reaccións que alcanzan un 

estado de equilibrio ácido-base. 

o Predición dos valores de pH de disolucións de sales que impliquen unha hidrólise e 

contraste dos cálculos con medidas experimentais. 

o Cálculo de concentracións e de volumes requiridos para unha neutralización e 

realización experimental da volumetría con indicación colorimétrica do punto final. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema.  

Actitudes 

o Interese pola interpretación de fenómenos ácido base e pola identificación das súas 

repercusións sobre a saúde e o medio ambiente. 

o Actitude reflexiva e crítica sobre a utilización rigorosa de termos químicos, tanto nos 

medios de comunicación e na publicidade como nas conversacións ou debates. 

o Valoración da importancia do estudio dos equilibrios ácido-base na construción do 

coñecemento químico das substancias. 

o Cooperación no uso axeitado de instrumentos, materiais e reactivos químicos, 

interesándose polo coñecemento e polo cumprimento das normas de emprego e de 

seguridade. 

Temporalización: 4 semanas 

Tema 7. Reaccións de transferencia de electróns 

Obxectivos 

o Coñece-la terminoloxía asociada ós distintos tipos de equilibrio e utilizala no estudio 

cualitativo e cuantitativo deles. 

o Identifica-los procesos de oxidación-redución como procesos de transferencia de 

electróns. 
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o Adquirir habilidade no axuste de ecuación que representen procesos redox. 

o Comprende-la reversibilidade da produción de corrente eléctrica a expensas dunha 

reacción química e viceversa. 

o Ser quen de describir as partes que compoñen os sistemas electroquímicos sinxelos e 

as reaccións que ocorren neles. 

o Comprende-la cuantificación da capacidade de ceder e captar electróns como un 

potencial de redacción que permite facer predicións das evolucións de reaccións redox 

elementais e calcular a forza electromotriz. 

o Comprende-las leis de Faraday e as súas aplicacións. 

Conceptos 

1. Concepto de oxidación e redución. Substancias oxidantes e redutoras 

2. Números de oxidación 

3. Axuste de reaccións redox polo método ión-electrón 

4. Estequiometría das reaccións redox 

5. Estudio da célula galvánica. Tipos de eléctrodos 

6. Potencial normal de eléctrodo. Potencial dunha pila 

7. Relación entre E e ΔG. Espontaneidade dos procesos redox 

8. Electrólise: estudio da cuba electrolítica 

9. Aspectos cuantitativos da electrólise. Leis de Faraday 

10. Principais aplicacións industriais da electrólise 

11. Pilas e impacto ambiental 

12. Corrosión 

Prácticas de laboratorio 

o Construción dunha célula galvánica 

o Construción dunha célula electrolítica 

Procedementos 

o Resolución de cuestións sobre os conceptos. 
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o Elaboración de táboas clasificadoras e comparativas de substancias segundo as súas 

diferenzas experimentais, e comparación destes comportamentos cos que ocorren no 

contorno. 

o Formulación e axuste de diferentes reaccións de oxidación-redución e cálculo dos 

equivalentes electroquímicos dos axentes. 

o Deseño e realización de células voltaicas, calculando o seu potencial e cuantificación 

experimental do mesmo. 

o Elaboración de comunicacións e murais e, posteriormente, realización de debates 

sobre o emprego dos recubrimentos electrolíticos e das medidas contra a corrosión. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema.  

Actitudes 

o Valoración da importancia do estudio dos equilibrios redox na construción do 

coñecemento químico das substancias. 

o Cooperación no uso axeitado de instrumentos, materiais e reactivos químicos, 

interesándose polo coñecemento e cumprimento das normas de emprego e de 

seguridade. 

o Valoración da transcendencia das aplicacións tecnolóxicas da electroquímica nas 

melloras das condicións de vida na sociedade actual. 

o Sensibilización e compromiso diante do proceso de recollida selectiva de pilas e de 

acumuladores de refugo, avaliando a capacidade destes dispositivos para producir 

graves contaminacións e alteracións no medio ambiente, especialmente no contorno 

galego. 

Temporalización: 4 semanas. 

Tema 8. Química do carbono 

Obxectivos 

o Comprender como as propiedades do átomo de carbono e doutros elementos 

integrantes dos compostos orgánicos fan posible a existencia dun grande número de 

compostos orgánicos. 

o Ser quen de representar compostos orgánicos dos distintos grupos e as súas 

transformacións. 
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o Coñece-los efectos que inflúen na evolución de reaccións orgánicas sinxelas.  

o Avalía-las estratexias para deseñar estruturas e procesos de síntese de novos 

compostos. 

o Ser quen de identificar algúns polímeros de carbono seu contorno e de interpretar o 

interese científico, industrial, económico e social destes compostos. 

o Valora-los posibles impactos no medio ambiente debidos á produción e a eliminación 

de algúns produtos orgánicos. 

Conceptos 

1. Introdución histórica 

2. O enlace nos compostos orgánicos 

3. Representación das moléculas orgánicas 

4. Isomería 

5. Reactividade dos compostos orgánicos 

5.1. Desprazamentos electrónicos 

5.2. Ruptura de enlaces e intermedios de reacción 

6. Tipos de reaccións orgánicas 

6.1. Reaccións de substitución 

6.2. Reaccións de adición 

6.3. Reaccións de eliminación 

6.4. Outros tipos de reaccións 

7. Principais aplicacións da química do carbono na industria química 

8. A química do carbono e o medio ambiente 

Prácticas de laboratorio 

o Nitración do benceno 

o Oxidación do metanol 

o Esterificación 

o Obtención dun polímero 

Procedementos 

o Resolución de cuestións sobre os contidos. 
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o Manipulación de modelos icónicos e analóxicos para a representación de moléculas 

sinxelas e para a identificación dos seus posibles isómeros. 

o Deseño e realización experimental dalgunha ruta de síntese sinxela dun composto 

orgánico elemental. 

o Observación experimental dalgunha transformación biolóxica, espontánea ou inducida 

nalgún composto ou produto orgánico. 

o Realización experimental de reaccións orgánicas sinxelas e interpretación do ocorrido. 

o Elaboración de informes e comunicacións sobre a eliminación dos residuos urbanos e, 

observando un vertedoiro de lixo ou unha planta de procesado ou de reciclaxe, 

avaliación das repercusións sobre o medio e as persoas. 

o Elaboración dun mapa conceptual do tema. 

Actitudes 

o Interese pola importancia da química do carbono. 

o Valoración da transcendencia do coñecemento das transformacións dos compostos do 

carbono nos seres vivos, xulgando obxectivamente a intervención nelas. 

o Valoración das aplicacións de polímeros e de macromoléculas na mellora das 

condicións de vida das persoas e das súas influencias na Sociedade e no medio 

ambiente. 

o Actitude reflexiva e crítica diante das aplicacións tecnolóxicas dos coñecementos da 

química na síntese de novos materiais. 

o Cooperación e correspondencia na utilización axeitada dos produtos, na reciclaxe e na 

eliminación dos residuos urbanos, cara á conservación da saúde e do medio, 

especialmente en Galicia. 

Temporalización: 3 semanas.  

2.4. ACTITUDES, VALORES E NORMAS 

o Valoración da importancia do método científico e dos hábitos de traballo científico para 

buscar as explicacións posibles á realidade, obter coñecemento e dar resposta a 

problemas. 

o Interese pola interpretación da realidade a través de modelos e teorías científicas. 
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o Interese pola precisión na realización de experiencias, expresión de conceptos e 

resultados, elaboración de informes, representación de datos e, en xeral, polo 

desenvolvemento dos procedementos propios da química. 

o Valoración das contribucións da química ó desenvolvemento da sociedade e á mellora 

das condicións de vida en distintos ámbitos, como a medicina, a industria ou o medio. 

o Actitude reflexiva e crítica e toma de conciencia sobre as actuacións que poidan 

afectar ó medio. 

o Respecto no uso de instrumentos, materiais e reactivos químicos, e interese polo 

cumprimento das súas normas de emprego e de seguridade. 

o Apertura e flexibilidade ó valorar, de xeito tolerante, información e opinións alleas. 

2.5. METODOLOXÍA 

Partindo dos principios da aprendizaxe significativa, adoptaranse as seguintes estratexias 

didácticas: 

o Exposición do tema por parte do profesor procurando: 

o Conectar os novos contidos cos coñecementos anteriores. 

o Establecer relacións cos contidos que sexan comúns a outras materias. 

o Establecer relacións entre os contidos da materia e a realidade na que poden ser 

aplicados, favorecendo unha ensinanza práctica. 

o Realizar unha metodoloxía activa na que os alumnos sexan os verdadeiros 

protagonistas da aprendizaxe. 

o Favorece-los hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual. 

o Resolución de problemas e cuestións referentes a cada tema, ó principio por parte do 

profesor  e despois o alumnado serán quen de resolvelos.  

o Realización de experiencias individuais ou en grupos para que constrúan teorías ou 

comproben expresións. 

2.6. CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN 

o Realizar cálculos básicos (disolucións, estequiometría, gases, etc.) mediante a 

elaboración de estratexias que lles permitan chegar á solución correcta. 
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o Analiza-las contribucións teóricas e os feitos experimentais que levaron a enunciar o 

modelo atómico de Bohr, e discuti-las limitacións e correccións deste. 

o Coñece-las bases do modelo atómico mecano ondulatorio e as súas consecuencias. 

o Utiliza-lo modelo atómico mecano cuántico para elaborar configuracións electrónicas 

de elementos químicos e interpreta-la variación periódica dalgunhas propiedades 

atómicas. 

o Comprende-lo concepto de enerxía reticular e aplicar o ciclo enerxético de Born- 

Haber para predici-lo seu valor. 

o Discuti-la influencia da enerxía reticular nas propiedades dos compostos iónicos.  

o Interpreta-la enerxía de enlace, orde de enlace, polaridade e xeometría de substancias 

covalentes. 

o Establece-las estruturas de Lewis de compostos covalentes de interese e aplicar o 

concepto de hibridación en casos sinxelos. 

o Xustifica-las propiedades xerais dos metais a partir deste tipo de enlace. 

o Analiza-las características das forzas intermoleculares e a súa influencia nas 

propiedades das substancias. 

o Aplica-lo primeiro principio da termodinámica ás reaccións químicas. 

o Defini-lo concepto de entalpía e analizar as diferenzas entre os procesos exotérmicos 

e endotérmicos. 

o Aplica-la lei de Hess a diferentes procesos químicos. 

o Analiza-los conceptos de enerxía interna, entalpía, entropía e enerxía libre. 

o Aplica-los principios da termodinámica ás reaccións químicas e predicir a súa 

espontaneidade. 

o Analiza-las características cinéticas dos procesos químicos, a partir do concepto de 

velocidade de reacción e das teorías que explican como progresan as reaccións 

químicas. 

o Explica-los factores que inflúen na velocidade de reacción. 

o Analiza-las características do equilibrio químico e aplica-la lei de acción de masas a 

equilibrios homoxéneos sinxelos. 
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o Establece-lo concepto de constante de equilibrio e relacionar Kc e Kp en sistemas 

gasosos. 

o Aplica-lo principio de Le Chatelier para valora-la influencia de diferentes factores sobre 

o equilibrio químico. 

o Aplica-la lei de acción de masas a equilibrios heteroxéneos sólido-líquido e establece-

las relacións entre solubilidade e produto de solubilidade. 

o Explica-los conceptos de acidez e basicidade segundo as teorías de Arrhenius e 

Brönsted-Lowry e analiza-las diferenzas e relacións entre elas. 

o Aplica-los conceptos de pH, fortaleza relativa de ácidos e bases, neutralización e 

hidrólise de sales. 

o Analiza-las características e constituíntes das reaccións de oxidación-redución e 

aplica-lo método do ión-electrón para o seu axuste. 

o Distinguir entre célula galvánica e cuba electrolítica. 

o Calcula-lo potencial dunha pila e relacionar E e ΔG. 

o Aplica-las leis de Faraday. 

o Identificar procesos redox que teñen lugar na natureza e na industria. 

o Relaciona-los tipos de enlace dos compostos do carbono co tipo de hibridación. 

o Recoñece-los diferentes tipos de estereoisomería. 

o Coñece-las características principais das reaccións de adición, substitución e 

eliminación, e aplicalas para describir a reactividade básica dos grupos funcionais 

máis comúns. 

o Formular compostos orgánicos con grupos funcionais comúns. 

o Aplica-los coñecementos da química á realización axeitada das actividades 

experimentais propostas ó longo do curso. 

o Analizar as interrelacións que nos contidos deste curso se dan entre a ciencia, a 

tecnoloxía e a sociedade. 
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2.7. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos, 

contidos, metodoloxía...) e a súa finalidade é ir comprobando o desenvolvemento do 

proceso educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van 

aparecendo, ben para reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións 

precisas ás necesidades de cada alumno. Neste sentido a avaliación é un proceso 

continuo que non debe reducirse a momentos illados ou puntuais, nin confundirse cos 

rendementos finais.  

A avaliación ha de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das etapas obrigatorias 

con fin de saber se o proceso de ensinanza-aprendizaxe se encamiña a obter os 

resultados propostos. A avaliación é un elemento máis do currículo e debe traballarse 

conxuntamente cos demais elementos curriculares. Non se pode concibir a superación da 

materia sen un traballo diario por parte do alumno. Neste sentido, as faltas de asistencia a 

clase sen causa xustificada, as actitudes negativas ante a realización ou corrección de 

exercicios, a non presentación a tempo das tarefas encomendadas influirán 

negativamente na avaliación da materia. 

o Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, 

as probas de clase e os exames de avaliación.  

2.8. OBSERVACIÓN DO TRABALLO DIARIO DO ALUMNADO 

O profesor estará atento ás dificultades, erros, progresos, ..., do traballo de cada alumno 

tendo en conta a súa asistencia e puntualidade, a súa actitude, a realización das tarefas 

diarias, os controis periódicos, etc. A nota deste apartado contará un 10 % na nota final da 

avaliación. 

2.9. EXAMES 

Faranse dous tipos de probas 

o Controis periódicos: Efectuaranse cada catro semanas aproximadamente e versarán 

sobre o que se teña traballado nese período. Faranse en horas de clase e constará de 

preguntas teóricas (40 % da nota) e problemas (60 % da nota). Teñen por obxecto 

marcar un ritmo de estudio e potenciar o traballo continuado do alumno. Puntuarán 

cun 30 % da nota final. 
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o Exame de avaliación: Farase un por trimestre, será un exame imitando o de 

selectividade (preguntas de teoría, problemas e cuestións sobre as prácticas) e a súa 

duración será de 70 minutos. Será materia de exame todo o que se teña dado ata ese 

día no trimestre. Puntuará cun 40 % da nota final. 

2.10. Criterios de corrección de exame para química de 2º de 

bacharelato 

o Nos exames haberá problemas e cuestións de teoría similares ós feitos na aula e nos 

apuntes. 

o En tódalas preguntas e apartados indicarase a puntuación máxima que se pode obter. 

o As cuestións teóricas poden ser de resposta pechada ou aberta. En calquera dos dous 

casos a resposta estará xustificada de acordo cos contidos do curso. A respostas sen 

xustificación non se puntuarán, independentemente de que sexan ou non correctas.  

o Nos problemas puntuarase o enfoque e a resolución (50 % para cada parte).  

o Na resolución do problema é necesario explicar o que se vai facer, de xeito que no 

queden dúbidas sobre o mesmo. Como norma xeral, no se terán en conta explicacións 

unha vez corrixido o exame. 

o Nas respostas valorarase a orde e a limpeza. Non se terán en conta explicacións ou 

resolucións inintelixibles.  

o No caso de usar esquemas ou debuxos, estes deberán ser claros. 

o Na resolución daranse os resultados pedidos coas unidades e cifras significativas 

pertinentes. 

o A puntuación máxima darase cando o prantexamento e a resolución sexan correctas. 

o Cando para resolver un apartado dun problema é necesario o resultado dun apartado 

previo e non se obtivo, pódese supoñer o resultado (sempre que sexa razoable) para 

poder facelo e se vai ben puntuarase como correcto ese apartado. 

o Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se non se poñen as unidades. 

o Descontaranse 0,1 puntos da nota do apartado se non se redondea ou se redondea 

mal. 
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o Descontaranse 0,2 puntos por cada error aritmético ou alxébrico na resolución do 

problema. 

2.11. PRÁCTICAS 

A puntuación das prácticas feitas na avaliación será o resultado de valorar a actitude, as 

habilidades e o caderno do alumno. Constituirá un 20 % da nota final. 

As prácticas faranse individualmente ou en grupos, dependendo da práctica e do número 

de alumnos. Ó acabar as prácticas cada grupo entregará un informe cos resultados 

obtidos e despois elaborarán un informe individualizado da práctica. Na nota das prácticas 

valorarase: 

o Motivación no traballo. (10% de la nota) 

o Informe de grupo (limpeza e calidade e cantidade das medidas) (30 % da nota) 

o Informe individualizado, onde se presentarán as medidas e resultados e s comentarios 

ós resultados obtidos. (60% de la nota) 

o Puntualidade na entrega. (Penalízase con 1 punto por cada día de retraso). 

2.12. CÁLCULO CUALIFICACIÓNS AVALIACIÓN 

A nota da avaliación será a suma ponderada das cualificacións obtidas nos exames, 

prácticas e actitude. Para o boletín de notas aplicarase o redondeo, se a primeira cifra 

decimal é igual ou superior a cinco, incrementarase a nota nunha unidade, no caso 

contrario quedará como está. De aquí en adiante enténdese que o redondeo se fai 

sempre así 

2.13. RECUPERACIÓNS 

o As prácticas suspensas poderanse recuperar volvendo a facer o informe e para a 

actitude será suficiente un cambio da mesma ó longo do curso. 

o As avaliacións suspensas poderanse recuperar mediante un exame de recuperación 

onde se preguntará polos contidos e prácticas propios da avaliación suspensa. A nota 

da recuperación resulta de sumarlle ó 70 % da nota deste exame as cualificacións 

ponderadas das prácticas de esa avaliación (20 %) e da actitude (10 %).  

o Para o cálculo da nota final curso escollerase a mellor das cualifacións (da avaliación 

ou da recuperación).  
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o Os alumnos aprobados poderán presentarse á recuperación para subir nota. 

2.14. CÁLCULO CUALIFICACIÓN FINAL 

Para a nota final do curso teranse en conta as notas finais das avaliacións (antes do 

redondeo e tendo en conta as probas de recuperación). O procedemento para calcular a 

nota será: 

Alumnos que acadaron 

unha nota igual ou 

superior a 3,5 en todas as 

avaliacións 

Para calcular a nota final farase a media aritmética das 

cualificacións de avaliación (sen redondear) e aplicarase o 

redondeo. Aqueles alumnos que acaden unha nota igual ou 

superior a cinco, aproban a materia en xuño. 

Alumnos que non 

acadaron unha nota igual 

ou superior a 3,5 en todas 

as avaliacións.  

O alumno está suspenso. A nota final será a media 

aritmética redondeada das cualificacións de avaliación sen 

redondear, pero a nota non poderá ser maior de catro. 

2.15. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

Na convocatoria de setembro o exame versará sobre os contidos mínimos recollidos no 

punto 4.3 e para a cualificación final terase en conta a nota do exame soamente.  

O exame constará de problemas e cuestións teóricas similares ás dos exames feitos ó 

longo do curso. 

2.16. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O nivel dos escolares de segundo de Bacharelato non é homoxéneo. O profesor 

favorecerá o feito de que todos os alumnos progresen no proceso de ensinanza-

aprendizaxe ó ritmo apropiado. As medidas propostas para a atención á diversidade son: 

o reforzo educativo e as adaptacións curriculares. 

O reforzo educativo é unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a 

elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia de contidos, ás formas e 

instrumentos de avaliación, á organización da aula, etc. 

As medidas de reforzo educativo serán elaboradas e levadas a cabo no contexto escolar 

polo profesor que imparte a materia, non necesita autorización para realizalas e os 

destinatarios serán aqueles alumnos que coa modificación deses elementos non 

prescritivos do currículo poden seguir o proceso ordinario de ensinanza-aprendizaxe. 
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As adaptacións curriculares son modificacións que afectan a elementos prescritos do 

currículo: obxectivos, contidos e criterios de avaliación. Estas adaptacións teñen  como 

destinatarios ós alumnos sobredotados e os que teñen dificultades graves de visión, 

audición ou motricidade. A realización das adaptacións faraas o profesor que imparta a 

materia coa colaboración do departamento e os profesionais de orientación 

psicopedagóxica. Necesítase a autorización da inspección educativa e terá a duración 

mínima dun curso. 

2.17. CONTIDOS MÍNIMOS 

Tema 0, Cálculos numéricos elementais en química: Mol. Composición centesimal dun 

composto. Determinación da fórmula dun composto por análise elemental: fórmula mais 

sinxela (empírica); fórmula molecular. Disolucións: molaridade, molalidade, fracción molar. 

Ecuación de estado. Lei de Dalton das presións parciais. Reacción química. Ecuación 

química e cálculos estequiométricos.  

Tema 1, Estructura da materia: Modelo atómico de Bohr-Sommerfield: Dualidade 

onda-partícula. Hipótese de De Broglie. Determinismo e indeterminismo. Principio de 

incerteza. Modelo mecánico-ondulatorio aplicado o átomo de hidróxeno.  Números 

cuánticos e o seu significado.  Orbitais atómicos. Átomos polielectrónicos: estudio 

comparativo entre o átomo de hidróxeno e os átomos polielectrónicos. Número cuántico 

de spin. Configuracións electrónicas. Propiedades periódicas dos elementos.  

Tema 2, Enlace químico: Enlace iónico. Aspecto enerxético do enlace iónico. Ciclo de 

Born-Haber. Enerxía de rede. Cristais iónicos. Propiedades dos compostos iónicos. 

Enlace covalente. Estruturas electrón-punto de Lewis. Xeometría das moléculas. 

Concepto de electronegatividade. Momento dipolar. Hibridación de orbitais. Forzas 

intermoleculares: tipos.  

Tema 3, Termoquímica: Sistema, variables e estado de sistema. Calor, traballo e enerxía 

interna. Primeiro principio da termodinámica. Entalpía normal de formación. Lei de Hess. 

Espontaneidade dos procesos químicos. Entropía. Enerxía libre de Gibbs.  

Tema 4, Cinética química: Velocidade de reacción: velocidade media e velocidade 

instantánea. Factores que inflúen na velocidade dunha reacción química. Ecuación 

experimental da velocidade, constante De�� velocidade e orde de reacción. Enerxía de 

activación. Catálise. 
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Tema 5, Equilibrio químico: Reaccións reversibles. Constantes de equilibrio: Kc e Kp. 

Cálculo de Kp a partir de datos termodinámicos. Cálculo da composición de equilibrio. 

Solubilidade. Concepto de saturación. Produto de solubilidade e relación entre a 

solubilidade e o produto de solubilidade. Principio de Le Chatelier. Estudio cualitativo da 

modificación do estado de equilibrio por variación da: concentración dos reactivos, presión 

e temperatura. Desprazamento do equilibrio de solubilidade: efecto do  ión común; 

disolución de precipitados. 

Tema 6, Reaccións de transferencia de protóns: Ácidos e bases, definicións segundo 

as teorías de Arrhenius e Brönsted-Lowry. Equilibrios ácido-base en disolución acuosa. 

Produto iónico da auga e concepto de pH, pOH y pK. Neutralización e indicadores. 

Propiedades ácido-base das disolucións de sales (hidrólise).  

Tema 7, Reaccións de transferencia de electróns: Reaccións de transferencia de 

electróns, concepto de oxidación-redución. Substancias oxidantes e redutoras. Axustes de 

reaccións redox. Potenciais de eléctrodo. Celas voltaicas e electrolíticas.  

Tema 8, Química do carbono: Isomería:  Hidrocarburos: definición, clasificación, 

nomenclatura e isomería. Grupos funcionais.  Isomería estrutural: de cadea, de posición e 

de función. Estereoisomería: conformacións, enantiómeros e diastereoisómeros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Á hora de proceder a estruturar en unidades didácticas a distribución e a 

concreción de obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada un dos 

cursos, a editorial rodeira aplicou unha serie de criterios, de maneira que 

permitan unha ensinanza integrada. 

Así, as secuencias de aprendizaxe están organizadas segundo estes criterios: 

 

 Adecuación. Todo contido de aprendizaxe está intimamente ligado aos 

coñecementos previos do alumno. 

 Continuidade. Os contidos vanse asumindo ao longo dun curso, ciclo 

ou etapa. 

 Progresión. O estudo en forma helicoidal dun contido facilita a 

progresión. Os contidos, tras asimilalos, son retomados constantemente 

ao longo do proceso educativo, para que non sexan esquecidos. Unhas 

veces cambia a súa tipoloxía (por exemplo, se se empregaron como 

procedementos, retómanse como valores); outras veces retómanse 

como contidos interdisciplinarios noutras áreas. 

 Interdisciplinariedade. Iso supón que os contidos aprendidos nunha 

área serven para avanzar noutras e que os contidos correspondentes a 

un eixe vertebrador dunha área serven para aprender os contidos 

doutros eixes vertebradores da propia área, é dicir, que permiten darlle 

unidade á aprendizaxe entre diversas áreas. 

 Priorización. Pártese sempre dun contido que actúa como eixe 

organizador e, ao redor del, vanse integrando outros contidos. 

 Integración e equilibrio. Os contidos seleccionados deben cubrir todas 

as capacidades que se enuncian nos obxectivos e os criterios de 

avaliación. Así mesmo, búscase a harmonía e o equilibrio no tratamento 

de conceptos, procedementos e valores. E, moi especialmente, deben 

traballarse os valores transversais. 

 Interrelación e globalización. Á hora de programar, tivéronse en conta 

os contidos que son comúns a dúas ou máis áreas, de forma que, ao ser 

abordados, se obteña unha visión completa. Así mesmo, preséntanse os 

contidos no seu aspecto máis xeral, para poder analizar os aspectos 
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máis concretos ao longo das unidades didácticas, ata chegar a obter 

unha visión global. 

Con todos estes criterios, a materia estrutúrase en unidades e tamén se 

secuencian os eixes vertebradores da materia, de maneira que permitan unha 

ensinanza integrada en orde horizontal, ou ben lle posibiliten ao profesor o 

tratamento dun só eixe en orde vertical. 

 

 Unidades do Libro do Alumno 

1. La sociedad de la información y la tecnología 

2. Hardware 

3. Sistemas operativos 

4. Internet 

5. Aplicaciones del procesador de texto 

6. Hojas de cálculo 

7. Aplicaciones de la hoja de cálculo al ámbito científico 

8. Derive 

9.  Tratamiento digital de imágenes 

10. Presentaciones digitales 

11. Bases de datos 

12. Iniciación a la programación en Visual Basic 

13. Programación estructurada 
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2. METODOLOXÍA 

Partindo dos principios da aprendizaxe significativa, adoptaranse as seguintes 

estratexias didácticas: 

 Exposición do tema por parte do profesor procurando: 

• Conecta-los novos contidos cos coñecementos anteriores. 

• Establecer relacións cos contidos que sexan comúns a outras 

materias. 

• Establecer relacións entre os contidos da materia e a 

realidade na que poden ser aplicados, favorecendo unha 

ensinanza práctica. 

 Realizar unha metodoloxía activa na que os alumnos sexan os 

verdadeiros protagonistas da aprendizaxe. 

 Favorece-los hábitos de estudio e técnicas de traballo intelectual.  

 Realización de traballos individuais e en para elaborar os materiais e 

difundilos 

2.1. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

O nivel dos escolares de primeiro de Bacharelato non é homoxénea. O profesor 

favorecerá o feito de que todos os alumnos progresen no proceso de 

ensinanza-aprendizaxe ó ritmo apropiado. As medidas propostas para a 

atención á diversidade son: 

 Reforzo educativo, é unha medida ordinaria de atención á diversidade 

que afecta a elementos non prescritivos do currículo, é dicir, á secuencia 

de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á organización da 

aula, etc. As medidas de reforzo educativo serán elaboradas e levadas a 

cabo no contexto escolar polo profesor que imparte a materia, non 

necesita autorización para realizalas e os destinatarios serán aqueles 

alumnos que coa modificación deses elementos non prescritivos do 

currículo poden seguir o proceso ordinario de ensinanza-aprendizaxe. 

 Adaptacións curriculares, son modificacións que afectan a elementos 

prescritos do currículo: obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

Estas adaptacións teñen como destinatarios ós alumnos sobredotados e 

os que teñen dificultades graves de visión, audición ou motricidade. O 
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profesor que imparta a materia, coa colaboración do Departamento de 

Orientación, fará as adaptacións curriculares. Necesítase a autorización 

da inspección educativa e terá a duración mínima dun curso. 
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3. PROGRAMACIÓN DAS UNIDADES 

UNIDADE 01 

OBXECTIVOS 

 Adquirir unha visión xeral da evolución histórica das tecnoloxías da 

información. 

 Identificar e analizar problemas cotiáns que poden resolverse con axuda 

das TIC. 

 Valorar as posibilidades, achegas e riscos da sociedade da información. 

 Coñecer distintas profesións e actividades directamente relacionadas 

coas tecnoloxías da información. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identifica e resolve problemas cotiáns con axuda das TIC. 

 Analiza e valora algunhas das influencias das tecnoloxías da información 

na sociedade actual. 

 Identifica diferentes dispositivos multimedia e explica a utilidade de cada 

un deles. 

 Utiliza axeitadamente a terminoloxía habitual relacionada coa materia. 

 Le, comprende e resume textos representativos relacionados coas TIC e 

as súas implicacións. 

CONTIDOS 

As tecnoloxías da información 

 Evolución das tecnoloxías da información. 

 Curiosidade por coñecer a evolución histórica das tecnoloxías da 

información. 

Novos desenvolvementos das tecnoloxías da información e a 

comunicación 

 Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. 

 Recoñecemento e valoración do potencial comunicativo que ofrece a 

tecnoloxía multimedia. 
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 Interese nos avances que se realizan continuamente na tecnoloxía 

multimedia, así como na aprendizaxe de novas aplicacións. 

 Valoración crítica das posibilidades, vantaxes e inconvenientes que 

ofrece a manipulación de imaxes e sons mediante a tecnoloxía 

multimedia. 

Posibilidades e riscos das tecnoloxías da información 

 Lectura e análise de textos representativos relacionados coas 

tecnoloxías da información e as súas implicacións. 

 Interese en comunicar as ideas do xeito máis claro e sinxelo que sexa 

posible e coa axuda de distintas técnicas. 

Aplicacións científicas das TIC 

 Lectura e copia de información de documentos pdf 

Informática distribuída 

Aplicacións sociais das TIC 

UNIDADE 02 

OBXECTIVOS 

 Identificar os principais compoñentes do ordenador, así como doutros 

dispositivos con prestacións de ordenador, e describir a función de cada 

un deles. 

 Explicar o modo no que o ordenador manipula e almacena a 

información, así como o esquema de circulación desta a través dos seus 

compoñentes. 

 Conectar e configurar os periféricos máis habituais: teclado, monitor, 

impresora, modem, etc. 

 Comparar as características e prestacións de distintos ordenadores. 

 Coñecer o concepto de rede local e os distintos elementos que a 

constitúen. 

 Describir o hardware e o software necesario para montar unha rede local 

con acceso a internet. 

 Presentar e describir os distintos tipos de conexións a internet: RTC, 

RDSI, ADSL e conexión vía satélite. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identifica os distintos elementos físicos que compoñen o ordenador e 

diferenza as súas funcións. 

 Interpreta as características que se utilizan habitualmente para definir un 

ordenador e valóraas axeitadamente. 

 Coñece a configuración mínima necesaria para o funcionamento dun 

ordenador persoal. 

 Conecta e configura correctamente distintos periféricos: impresora, 

modem, teclado, etc. 

 Identifica os elementos e compoñentes necesarios para a montaxe 

dunha rede local de ordenadores, provista de acceso a internet. 

 Emprega os procedementos necesarios para realizar unha conexión 

entre varios ordenadores e conectar un ordenador a internet. 

 Coñece e respecta as normas e criterios establecidos para o uso dos 

ordenadores e demais recursos da aula de informática. 

CONTIDOS 

Datos e información 

 Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da información. 

 Transformación de números do sistema decimal ao binario e viceversa. 

Arquitectura de ordenadores 

 Identificación física e instalación funcional dos compoñentes do 

ordenador e os seus periféricos. 

 Interese en manipular de xeito correcto o ordenador persoal e os seus 

periféricos. 

Dispositivos con arquitectura de ordenador 

 Teléfono móbil. Reprodutores multimedia. PDA. Navegadores GPS. 

Videoconsolas. 

Placa base, chipset e microprocesador 

 O reloxo e a velocidade do ordenador. 

Memoria 



Tecnoloxías da información e da comunicación 

8  1º BACHARELATO 

 Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. 

Memoria RAM CMOS. 

 Recompilación, estudo, valoración e resumo de información técnica. 

 Comparación das características e prestacións de distintos ordenadores. 

Conectores e portos de comunicación 

 Tarxetas de expansión. Rañuras de expansión e controladores. 

 Identificación de cada un dos compoñentes do ordenador (placa base, 

microprocesador, memoria RAM, buses, rañuras de expansión, etc.) e 

comprensión do seu funcionamento. 

Dispositivos de entrada e saída 

 Curiosidade por coñecer a composición interna do ordenador e o seu 

funcionamento, así como o dos periféricos. 

Dispositivos de almacenamento 

 Discos magnéticos. Discos ópticos. Discos magneto-ópticos. 

Dispositivos de almacenamento baseados en memoria flash. 

 Coidado na utilización e mantemento dos equipos informáticos e no uso 

dos soportes lóxicos. 

Dispositivos de comunicación. Redes 

 Redes locais. Topoloxía dunha rede. Cableado. Redes inarámicas. 

Conexión a unha rede externa (liña telefónica, cable, satélite, ondas 

radioeléctricas, conexión móbil) 

 Instalación e configuración de redes locais, formadas por tres ou máis 

ordenadores, unha ou dúas impresoras e unha conexión a internet. 

UNIDADE 03 

OBXECTIVOS 

 Explicar as principais tarefas e funcións que leva a cabo un sistema 

operativo. 

 Aprender o manexo básico do sistema operativo: acender e apagar o 

ordenador, arrancar e saír das aplicacións, manexo de ventás, montar e 

desmontar unidades, etc. 
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 Utilizar distintos accesorios do sistema operativo: caderno de notas, 

calculadora, gravadora, etc. 

 Utilizar as ferramentas de xestión de arquivos do sistema operativo 

(Explorador de Windows, Nautilus, etcétera ) para realizar as operacións 

habituais de mantemento de arquivos (copiar, borrar, mover, 

renomear,...), de carpetas (crear, borrar, mover,...) e de discos (dar 

formato, copiar,...). 

 Modificar a configuración do sistema operativo e a do propio ordenador 

mediante as ferramentas que proporciona o propio sistema operativo. 

 Coñecer e utilizar as distintas posibilidades de personalización que 

ofrece o sistema operativo. 

 Traballar simultaneamente con varias aplicacións e transferir información 

entre elas. 

 Habituarse ao uso das axudas do sistema operativo e das aplicacións. 

 Coñecer e utilizar algunhas das posibilidades que ofrece unha rede 

local. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Realiza as operacións máis habituais no sistema operativo: arranca 

aplicacións, abre e pecha ventás, etcétera. 

 Coñece e emprega algún dos accesorios e utilidades do sistema 

operativo. 

 Realiza correctamente as operacións habituais de mantemento de 

ficheiros, carpetas e discos: crear, seleccionar, copiar, borrar, cambiar o 

nome, mover, etcétera. 

 Escribe correctamente a ruta de acceso a calquera ficheiro ou carpeta. 

 Traballa simultaneamente con varias aplicacións, e intercambia 

información entre elas. 

 Utiliza, cando o necesita, o sistema de axuda do sistema operativo e das 

aplicacións. 

 Coñece e utiliza algunhas das posibilidades que ofrece unha rede local. 

 Respecta os demais usuarios, evitando modificar a configuración do 

sistema operativo e a dos periféricos. 
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CONTIDOS 

Funcións do sistema operativo 

 Sistemas operativos GNU/Linux. Sistemas operativos Windows. 

 Recoñecer a importancia de coñecer o manexo do sistema operativo, 

como paso previo ao uso doutros programas. 

Interface gráfico de usuario 

 Escritorio. Intérprete de comandos. 

 Arranque e apagado do ordenador. Posta en marcha e saída do sistema 

operativo. 

 Operacións básicas no escritorio: inicio de aplicacións, adición de 

elementos, traballo con varios escritorios, etcétera. 

Manexo do sistema operativo 

 Ventás. Menús. Elementos de interacción. 

 Uso dalgunhas das utilidades e accesorios do sistema operativo: 

calculadora, notas, reprodutor multimedia, etcétera. 

Estrutura física e lóxica de almacenamento 

 Nomenclatura das unidades lóxicas. Sistemas de arquivos. Organización 

e administración de arquivos. Ferramentas de xestión de arquivos. 

 Utilización correcta da ruta de acceso a calquera ficheiro ou carpeta. 

Usuarios no sistema operativo 

Configuración e personalización do S.O 

 Personalización do sistema operativo: configuración da hora, idioma, 

fontes, salvapantallas, etc. 

Configuración de dispositivos 

 Instalación de impresoras. Configuración dunha tarxeta de rede. 

Configuración dunha rede. 

Instalación e desinstalación de aplicacións 

Mantemento e protección do ordenador 
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 Almacenamento, administración e recuperación de arquivos e carpetas 

en distintos soportes: discos duros, disquetes, CD, etc. 

 Uso responsable do ordenador. 

Traballo en rede 

 Utilización de redes locais: compartindo periféricos, programas e 

ficheiros. 

 Interese por coñecer e utilizar as posibilidades que ofrecen as redes 

locais. 

UNIDADE 04 

OBXECTIVOS 

 Afondar na aprendizaxe do manexo dun ou varios navegadores web e 

aproveitar as facilidades que ofrecen para cargar, imprimir, gardar e 

descargar páxinas web ou elementos contidos nelas. 

 Desenvolver capacidades de busca, interpretación, discriminación e 

valoración da información obtida a través de internet. 

 Adquirir unha visión xeral sobre a web 2.0. 

 Facer uso dalgúns dos servizos máis habituais da web 2.0: RSS, 

Podcast, aplicacións en liña, cartografía, etc. 

 Coñecer e utilizar as ferramentas para integrarse en redes sociais, 

colaborando ao crecemento destas e participando en producións 

colectivas. 

 Responsabilizar o alumnado sobre a necesidade de empregar os 

servizos de internet dentro dun marco legal e ético. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Valora a importancia que están a adquirir as comunicacións telemáticas 

hoxe en día e coñece as súas posibles repercusións. 

 Localiza información na rede e carga, imprime e garda páxinas Web ou 

elementos (texto, gráficos, sons, etc.) contidos nelas. 

 Participa na edición cooperativa e colaborativa de páxinas ou sitios web 

en liña. 
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 Expresa opinións, debáteas e contrástaas coas doutros usuarios dun 

sitio web que ofreza a devandita posibilidade. 

 Publica e comparte fotos e vídeos en internet. 

 Consulta e difunde noticias mediante os servizos RSS e Podcast. 

 Fai uso de distintas aplicacións en liña para a creación e edición de 

distintos tipos de documentos. 

 Utiliza algunhas das posibilidades do servizo de cartografía de Google 

Maps. 

 É responsable na difusión e uso dos contidos obtidos ou introducidos en 

internet. 

CONTIDOS 

Conceptos básicos na web social 

 Servizos da web 2.0. Servidores de servizos na web 2.0. 

 Localización, carga e almacenamento de distintos tipos de informacións 

(páxinas completas, textos, imaxes, sons, videos, etc.) na web. 

 Valoración da necesidade social de que se coñezan e reclamen os 

dereitos como usuarios ou consumidores dos servizos que ofrece 

internet. 

Wikis e blogs 

 Descrición dun wiki. Participación na Wikipedia. 

 Descrición dun blog. Participación nun blog. 

 Responsabilidade na difusión e o uso das informacións obtidas ou 

introducidas en internet. 

 Interese pola busca obxectiva de información ante informacións 

antagónicas procedentes de distintas fontes. 

Publicar e compartir fotos e vídeos 

 Servizos para publicar fotos. Publicar fotos en Flickr. Banco de imaxes. 

Servizos para publicar vídeos. Publicar vídeos en YouTube. 

RSS e Podcast 

 Acceso aos servizos RSS. 

 Descarga de Podcast. Creación e publicación de Podcast. 
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Xeolocalización e Xeorreferenciación 

 Cartografía de Google Maps. Traballar cos mapas de Google Maps. 

 Xeorreferenciación en imaxes. 

Ensino-aprendizaxe a distancia: LCMS 

Aplicacións en liña 

 Google Docs. Zona clic. Descartes. 

Redes P2P 

 Voz sobre IP. Intercambio de arquivos. 

 Respecto pola utilización dos medios informáticos dentro dun marco 

legal e ético. 

UNIDADE 05 

OBXECTIVOS 

 Afondar na aprendizaxe do procesador de texto, como ferramenta 

habitual para a creación, modificación e reprodución de documentos. 

 Utilizar algunhas das posibilidades avanzadas que ofrecen os 

procesadores de texto: estilos, índices de contidos, encabezados e pés 

de páxina, táboas, etc. 

 Elaborar documentos que conteñan obxectos: imaxes, gráficos, textos 

artísticos, etcétera. 

 Elaborar documentos cuxo deseño se basee no emprego de táboas. 

 Elaborar documentos que conteñan expresións científicas. 

 Utilizar formatos de documento recoñecibles por distintas aplicacións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identifica e fai uso as principais posibilidades dos procesadores de texto. 

 Deseña documentos utilizando sangrías, tabuladores, aliñacións, 

cabeceiras e pés de páxina, tipo, tamaño e estilo de letra, etc. 

 Elabora documentos que conteñen elementos de distinta natureza: texto, 

gráficos, táboas, imaxes, etcétera. 

 Imprime documentos completos, así como algunhas as súas páxinas. 

 Xera un documento PDF por distintos procedementos. 
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 Mostra predisposición cara ao uso do procesador de textos como 

ferramenta habitual de traballo. 

CONTIDOS 

Intercambio de información 

 Transferencia de texto dende un documento PDF. Transferencia de 

datos e gráficos dende unha folla de cálculo. 

 Pegado especial. Vincular obxectos. 

Documentos con índice de contidos 

 Utilización de estilos. Creación dun índice de contidos. Encabezados e 

pés de páxina diferentes en páxinas pares e impares. 

 Interese por aplicar os coñecementos adquiridos nos seus traballos, 

tanto académicos como doutro tipo. 

Documentos con estilo xornalístico 

 Escritura en columnas. Inserir e distribuír texto ao redor dunha imaxe. 

 Utilización de procesador de texto na realización de traballos individuais 

ou colectivos nas diferentes áreas. 

Documentos con táboas 

 Deseño e modificación de táboas. 

Elaborar panfletos ou folletos publicitarios 

 Inserir textos artísticos. 

 Visualización previa e impresión de documentos. 

Apuntamentos persoais 

 Captura de imaxes dende a pantalla. Creación de debuxos nos 

documentos. 

 Valoración da informática como medio de expresión nos traballos 

persoais. 

Documentos científicos 

 

Xerar un documento PDF 
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 Dende OpenOffice. Con PDFCreator. 

UNIDADE 06 

OBXECTIVOS 

 Presentar algunhas das aplicacións máis habituais das follas de cálculo: 

simulacións, tratamentos estatísticos, representacións gráficas, 

contabilidade, etcétera. 

 Crear e utilizar follas de cálculo que permitan resolver problemas 

sinxelos propios da modalidade: media dun conxunto de datos, valores 

que toma unha variable cando se modifica outra, etc. 

 Coñecer e utilizar algunhas das posibilidades que ofrece a folla de 

cálculo: operacións con rangos de celas, emprego de fórmulas, deseño 

da folla, etc. 

 Transformar e presentar a información numérica en forma de gráficos de 

distintos tipos. 

 Imprimir total ou parcialmente a información contida nunha folla de 

cálculo. 

 Intercambiar información entre as distintas aplicacións de Office e 

OpenOffice. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Mostra interese por coñecer e utilizar as posibilidades que ofrecen as 

follas de cálculo: simulacións, cálculos estatísticos, presupostos, etc. 

 Identifica problemas que poden ser resoltos coa axuda dunha folla de 

cálculo. 

 Crea, almacena e recupera follas de cálculo que conteñen fórmulas 

sinxelas. 

 Introduce, corta, copia, borra e move información nunha folla de cálculo. 

 Utiliza funcións numéricas sinxelas. 

 Mellora o aspecto dunha folla de cálculo, engadindo liñas, cores, 

sombreadas: cambiando o formato dos números, o tipo de aliñación; etc. 

 Imprime a información contida nunha folla de cálculo. 

 Xera gráficos a partir dos datos dunha folla de cálculo. 
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 Intercambia información entre as distintas aplicacións de Office e 

OpenOffice. 

CONTIDOS 

Ámbito de traballo 

 Estrutura dunha folla de cálculo. Filas, columnas e celas. 

 Valoración das posibilidades que ofrece a folla de cálculo en distintas 

áreas do coñecemento: ciencias experimentais, economía, matemáticas, 

etc. 

Introdución de datos 

 Datos e fórmulas. Prioridades dos operadores nas fórmulas. Direccións 

absolutas e relativas das celas. Modificación e edición de datos. 

 Utilización de fórmulas. Uso axeitado das parénteses e dos operadores. 

 Gusto pola planificación e a organización necesarias para realizar 

calquera traballo. 

Rangos 

 Realización de operacións básicas con rangos: copiar, mover, borrar e 

cortar. 

 Nomear rangos. Encher un rango de celas. Copiar fórmulas nun rango. 

Funcións 

 Concepto, sintaxe e utilidade. Funcións matemáticas. Funcións estatísticas. 

Funcións financeiras. Funcións de data e hora. Funcións lóxicas. Funcións 

de busca. Funcións de texto. 

 Introdución de funcións cun asistente. 

 Utilización de funcións (de data, financeiras, matemáticas, ...) para 

axilizar os cálculos. 

Referencias a celas 

 Referencias absolutas, relativas e mixtas. 

 

Edición dunha folla de cálculo 
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 Interese por empregar as facilidades que incorporan as follas de cálculo 

para mellorar o aspecto dos traballos realizados con elas. 

Visualización e impresión da folla 

 Vista preliminar. Configurar páxinas. 

Gráficos 

 Os seus tipos. 

 Xeración de distintos tipos de gráficos (de barras, de sectores, de liñas, 

etc.) a partir dunha colección de datos. 

Cálculo dun valor 

 Busca de obxectivos. 

 Utilización da folla de cálculo como ferramenta para a resolución de 

problemas. 

UNIDADE 07 

OBXECTIVOS 

 Utilizar algunhas das posibilidades avanzadas que ofrece a folla de 

cálculo. 

 Empregar a folla de cálculo para o tratamento de información numérica e 

a análise de pautas de comportamento. 

 Crear e utilizar follas de cálculo que permitan resolver problemas propios 

da modalidade: lanzamento de proxectís, experimentos aleatorios, 

enerxía de enlace por nucleón, combinatoria, movemento dun satélite 

artificial, lei dos grandes números, etc. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Crea follas de cálculo que permiten resolver problemas sinxelos propios 

da modalidade de Bacharelato elixida. 

 Establece hipótese, comproba propiedades e obtén conclusións dos 

fenómenos por medio de modelos creados cunha folla de cálculo. 

 Discrimina qué instrumento informático de cálculo é o máis adecuado 

para resolver un determinado problema científico. 

CONTIDOS 
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Sistemas de numeración 

 Disposición favorable á utilización das ferramentas informáticas na 

resolución de problemas científicos e técnicos. 

Aplicación da folla de cálculo ao ámbito da Física 

 Campo gravitatorio. Estudo do lanzamento oblicuo de proxectís. 

Movemento dun satélite artificial. Enerxía de enlace por nucleón. 

 Representación de funcións e estudo destas empregando para iso as 

facilidades que ofrece a folla de cálculo. 

Aplicación da folla de cálculo ao ámbito da Estatística 

 Funcións estatísticas. Táboa de frecuencias dunha variable discreta. 

Estudo dunha variable discreta cualitativa. Distribucións bidimensionais. 

Regresión. Lei dos grandes números. Experimentos aleatorios. 

 Realización do estudo estatístico dun conxunto de datos experimentais, 

empregando as facilidades que ofrece a folla de cálculo 

 Deseño, creación e uso de follas de cálculo que permitan estudar 

distintos temas, calcular valores dalgunhas magnitudes ou demostrar 

algunhas leis do ámbito científico e tecnolóxico. 

Aritmética mercantil 

 Valoración da necesidade de seguir un método ordenado no deseño de 

follas de cálculo e outros proxectos informáticos que permitan resolver 

problemas propios da modalidade. 

UNIDADE 08 

OBXECTIVOS 

 Realizar operacións aritméticas sinxelas con DERIVE. 

 Simplificar, expandir, factorizar e achar o valor de polinomios con 

DERIVE. 

 Utilizar instrumentos informáticos para o estudo gráfico de funcións: 

interporlación e regresión, estudo de funcións explícitas, etc. 

 Representar funcións dunha e dúas variables a partir das 

correspondentes expresións introducidas en DERIVE. 
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 Resolver ecuacións, inecuacións e sistemas de ecuacións lineais con 

DERIVE. 

 Utilizar as facilidades que ofrece DERIVE para a realización de cálculos 

diferenciais e integrais: cálculo de derivadas sinxelas, cálculo da 

derivada nun punto, cálculo de derivadas sucesivas, cálculo de integrais 

indefinidas, cálculo de integrais definidas, etc. 

 Introducir e calcular límites con DERIVE. 

 Empregar as posibilidades que ofrece DERIVE para realizar operacións 

estatísticas: calculo dos principais parámetros estatísticos dunha 

distribución unidimensional, estudo dunha variable estatística 

bidimensional, etc. 

 Utilizar instrumentos informáticos para o estudo gráfico de funcións: 

interpolación e regresión, estudo de funcións explícitas, etc. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Introduce, simplifica, edita, almacena, recupera, copia e imprime 

expresións en DERIVE 

 Introduce, simplifica, expande e factoriza polinomios en DERIVE. 

 Realiza o estudo gráfico de funcións coa axuda de distintas aplicacións 

informáticas: folla de cálculo, programas estatísticos, asistentes 

matemáticos, programas específicos para a representación de funcións, 

etc. 

 Representa funcións dunha e dúas variables a partir das 

correspondentes expresións introducidas en DERIVE. 

 Utiliza as facilidades que ofrece DERIVE para a realización de cálculos 

diferenciais e integrais, así como para o cálculo de límites. 

 Coñece e utiliza as facilidades que ofrece DERIVE para realizar 

operacións estatísticas. 

CONTIDOS 

Traballo con expresións aritméticas 

 Simplificar expresións. Cálculo dun valor aproximado. Inserción de 

textos. Follas. 
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 Introdución, simplificación, edición, almacenamento, recuperación, copia 

e impresión de expresións en DERIVE. 

 Predisposición cara ao uso dos asistentes matemáticos como 

ferramenta de traballo noutras áreas do coñecemento. 

Polinomios 

 Introdución, simplificación, expansión e factorización de polinomios en 

DERIVE. 

 Calculo do valor dun polinomio. 

Funcións 

 Representación de funcións no plano. Representación de funcións no 

espazo. 

Ecuacións 

 Ceros dunha expresión polinómica. Ecuación con varias variables. 

Sistema de ecuacións lineais. 

 Inecuacións. Representación de inecuacións. 

Cálculo diferencial 

 Cálculo de derivadas. 

 Cálculo da derivada nun punto. 

 Cálculo de derivadas sucesivas. 

Cálculo integral 

 Integrais indefinidas. Integrais definidas. 

Límites e sumatorios 

 Cálculo de límites. 

 Cálculo de sumatorios. 

Estatística 

 Cálculo de parámetros en distribucións unidimensionais. 

 Estudo dunha variable estatística bidimensional. 

 Disposición favorable á utilización das ferramentas informáticas na 

resolución de problemas científicos e técnicos. 
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UNIDADE 09 

OBXECTIVOS 

 Definir os principais conceptos relacionados coas imaxes dixitais: pixel, 

obxecto, profundidade de cor, tamaño, resolución, relación de aspecto, 

etc. 

 Explicar o manexo básico dalgúns editores gráficos. 

 Elaborar imaxes e gráficos con distintas aplicacións. 

 Aprender o manexo dun programa visualizador de imaxes. 

 Describir e poñer en práctica as distintas formas de introducir imaxes no 

ordenador: escanear, creación cun editor gráfico, capturas de pantalla, 

transferencia dende unha cámara dixital, etc. 

 Retocar imaxes empregando aplicacións de retoque fotográfico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Realiza con medios informáticos debuxos ou deseños baseados en 

especificacións dadas. 

 Sabe utilizar un visualizador de imaxes. 

 Obtén imaxes dixitais por distintos procedementos: escanear, captura de 

pantalla, fotografía dixital, etc. 

 Manipula imaxes dixitais modificando o seu tamaño, axustando a súa 

resolución ou convertendo o seu formato. 

 Retoca imaxes modificando a luminosidade e a cor. 

 Modifica imaxes traballando con seleccións, máscaras e capas. 

 Fai composicións a partir de dous ou máis imaxes. 

 Incorpora textos nas imaxes. 

 Modifica imaxes aplicando distintos filtros e estilos de capa. 

CONTIDOS 

Imaxes gráficas 

 Tipos de imaxes. Elementos dunha imaxe. Calidade dunha imaxe dixital. 

Tamaño de imaxe e tamaño de arquivo. Tamaño de imaxe e relación de 

aspecto. Formato de arquivos gráficos. 

Software para visualizar e editar imaxes 
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 Editores gráficos. Visualizadores de imaxes. GIMP. Photoshop. 

 Visualización de imaxes de distinta procedencia coa axuda de 

programas especialmente deseñados para iso. 

Obtención de imaxes dixitais 

 Dixitalización de imaxes. Capturas de pantalla. Creación cun editor. 

Transferir fotografías ao ordenador. Propiedades dunha imaxe 

fotográfica. 

Manipular imaxes fotográficas 

 Modificar o tamaño. Cambiar o tamaño do lenzo. Axustar a resolución 

para impresión. Conversión de formato. 

Modificar a luminosidade e a cor 

 Sistemas de cor. Converter unha imaxe en escala de grises. Equilibrar 

as cores. Modificar o brillo e o contraste. Modificar o ton e a saturación 

das cores. Modificar as curvas de cor. 

Traballar con seleccións, máscaras e capas 

 Seleccionar parte dunha imaxe. Enmarcar unha fotografía. Traballar con 

capas. Traballar con máscaras. 

Composición de fotografías 

 Recortar. Transferir o recorte. Escalar e colocar a imaxe da nova capa. 

Nomear e/ou ancorar a capa de selección. Aplicar perspectiva a unha 

capa e diminuír a súa opacidade. 

Traballar con textos 

 Agregar texto ás imaxes. Capas de texto. Edición dun texto. 

Aplicar filtros e estilos de capa 

 Exemplos de filtros. 

UNIDADE 10 

OBXECTIVOS 
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 Deseñar, crear e modificar diapositivas que conteñen distintos 

elementos: textos, imaxes, sons, vídeos, táboas, etc. 

 Manter unha presentación de diapositivas xa creada: ordenar, modificar, 

eliminar, agregar, etc. 

 Levar a cabo unha presentación de diapositivas ante un auditorio. 

 Integrar aplicacións ofimáticas e de edición multimedia na elaboración 

dun proxecto. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Deseña e crea diapositivas de distintos tipos e inclúe nelas elementos de 

distinta natureza: títulos, imaxes, vídeos, táboas, etc. 

 Realiza as operacións básicas de mantemento dunha presentación de 

diapositivas. 

 Inclúe elementos interactivos. 

 Incorpora efectos de animación e transicións. 

 Leva a cabo unha presentación de diapositivas ante un auditorio. 

CONTIDOS 

Ferramentas de presentación 

 Ámbito de traballo de OpenOffice.org Impress e de PowerPoint. 

 Modos de visualización. 

 Interese por coñecer as posibilidades que ofrecen os medios 

informáticos para espertar o interese e facilitar a comprensión sobre un 

tema. 

Deseño de diapositivas 

 Deseño de presentacións de diapositivas e almacenamento para a súa 

utilización posterior. 

 Modificación de presentacións xa creadas: eliminar diapositivas, crear 

novas diapositivas, modificar obxectos (textos, táboas, esquemas,...) 

 Integración das presentacións dixitais con elementos que proceden 

doutras aplicacións ofimáticas. 

 Valoración de calidades como a claridade, a simplicidade, a orde, a 

creatividade, a estética, etc., na elaboración de presentacións. 
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Elementos interactivos 

 Hiperenlaces. Botóns de acción. 

Preparación e realización da presentación 

 Transicións. Efectos de animación. 

 Realización de presentacións de diapositivas ante un auditorio. 

 Valoración das posibilidades que ofrecen os medios informáticos para a 

preparación e desenvolvemento de exposicións en público. 

UNIDADE 11 

OBXECTIVOS 

 Consultar bases de datos xa creadas. 

 Recompilar, introducir e manter os datos dunha base de datos composta 

de, polo menos, 100 rexistros. 

 Deseñar bases de datos para o almacenamento de informacións de 

distinta natureza. 

 Utilizar a linguaxe de consulta básica propia de diferentes bases de 

datos. 

 Crear e activar consultas nunha base de datos. 

 Crear e imprimir informes a partir da información contida nunha base de 

datos. 

 Intercambiar, compartir e combinar información entre a base de datos e 

outras aplicacións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Identifica os distintos modos de presentación da información dunha base 

de datos. 

 Realiza operacións sinxelas cos rexistros dunha base de datos: 

introdución de novos rexistros, modificación ou eliminación de datos, etc. 

 Ordena, segundo distintos criterios, os rexistros dunha base de datos. 

 Deseña a estrutura dunha base de datos sinxela. 

 Realiza as operacións máis habituais de mantemento (altas, baixas, 

modificacións, etc.) dunha base de datos. 
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 Realiza consultas, cunha ou varias condicións, nunha base de datos xa 

creada. 

 Define e xera formularios. 

 Crea e imprime informes a partir da información que extrae dunha base 

de datos. 

 Consulta bases de datos documentais. 

 Obtén a información necesaria para resolver problemas propios da 

modalidade, mediante consultas a bases de datos específicas. 

 Intercambia información entre a base de datos e outras aplicacións. 

CONTIDOS 

Xestores de bases de datos relacionais 

 Access. OpenOffice.org Basee. Ámbito de traballo. Obxectos dunha 

base de datos. 

 Interese na creación de bases de datos sinxelas, para almacenar e 

xestionar os datos propios: direccións e teléfonos, libros, discos, etc. 

 Respecto pola utilización dos medios informáticos dentro dun marco 

legal e ético. 

Táboas. Gardar e modificar a información 

 Rexistros e campos. Tipos de campos. Formatos. 

 Deseño da estrutura dunha base de datos e introdución dos rexistros. 

 Realización das operacións de mantemento dunha base de datos: 

engadir, modificar, borrar e ordenar rexistros. 

 Filtrado de rexistros. 

Relación de táboas 

 Modificar relación entre táboas. Folla de datos secundaria. 

 Intercambio de información entre unha base de datos e outras 

aplicacións. 

Consultas 

 Activar unha consulta. Consultas en varias táboas. Operadores de 

comparación. Comodíns. Consultas con criterios múltiples. 
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 Creación de consultas e obtención dos rexistros dunha base de datos 

que cumpran unha ou máis condicións. 

Formularios 

 Activación. Creación. Estrutura dun formulario. 

Informes 

 Creación e impresión de informes. Estrutura dun informe. 

Modificar o deseño de formularios e informes 

 Controis. 

Uso dunha base de datos documental: Abies 

 Ámbito de traballo. Usuarios de Abies. 

 Catalogación dun libro. 

Busca de información 

 Consultas en Abies. Consultas nun catálogo on-line. 

 Disposición favorable cara á utilización de bases de datos públicas, para 

localizar e consultar información nelas. 

 Valoración da importancia e a necesidade das bases de datos para 

xestionar e manipular gran cantidade de información 

UNIDADE 12 

OBXECTIVOS 

 Adquirir rigor lóxico na estruturación dun problema. 

 Deseñar algoritmos para a resolución de problemas sinxelos. 

 Clasificar as linguaxes de programación en catro grandes grupos (de 

baixo nivel, de alto nivel, de cuarta xeración e orientados a obxectos). 

Definir as principais características de cada un destes grupos e citar 

exemplos de linguaxes incluídas en cada un deles. 

 Distinguir entre os diferentes arquivos que aparecen como resultado da 

creación dun programa: programa fonte, código obxecto e arquivo 

executable. 
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 Coñecer as fases a seguir para elaborar un programa no ámbito de 

programación de Visual Basic: análise do problema, busca do algoritmo, 

escritura do programa, obtención do programa executable, corrección de 

erros. 

 Coñecer os elementos principais dun programa en Visual Basic: 

Formularios, eventos, obxectos, funcións, instrucións. 

 Coñecer os principais tipos de datos cos que se pode traballar en Visual 

Basic. 

 Coñecer as instrucións básicas de saída e entrada de información en 

Visual Basic, así como os operadores aritméticos básicos (suma, resta, 

multiplicación e división) 

 Elaborar programas en Visual Basic que resolvan problemas sinxelos. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Deseña algoritmos para a resolución de problemas sinxelos e 

represéntaos mediante os seus correspondentes diagramas de fluxo. 

 Coñece os elementos principais dun programa escrito en Visual Basic, 

así como os principais tipos de datos cos que se pode traballar nesta 

linguaxe. 

 Elabora programas sinxelos en Visual Basic, corrixe os posibles erros e 

obtén o correspondente programa executable. 

 Respecta e fai bo uso dos medios e ferramentas que se poñen á súa 

disposición: manuais, software, consumibles, etc. 

CONTIDOS 

Linguaxes de programación 

 Algoritmos e programas. 

 Linguaxes de programación. 

Creación dun programa 

 Fases na creación dun programa. Conversión a un programa 

executable. Depuración de erros. Código fonte. 

 Representación de algoritmos mediante organigramas e tradución dos 

devanditos organigramas á linguaxe Visual Basic. 
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Ámbito de traballo de Visual Basic 

 Obxectos, eventos, mensaxes e procedementos. Proxectos e 

formularios. 

Elementos da ventá de Visual Basic 

 Ámbito de traballo do editor de Visual Basic de Office. 

Como se programa en Visual Basic 

 Control de erros. Modificar e agregar procedementos a eventos. 

 Depuración de programas e corrección de erros. 

Controis 

 Propiedades dos obxectos. 

Eventos nun programa 

 Creación dun arquivo executable. 

 Compilación, montaxe e execución de programas sinxelos en Visual 

Basic. 

 Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e que 

inclúan as funcións tratadas ao longo do tema. 

UNIDADE 13 

OBXECTIVOS 

 Coñecer as estruturas básicas de control: Estrutura secuencial, estrutura 

selectiva e estrutura repetitiva. 

 Coñecer as instrucións selectivas (sentenza If ) así como os operadores 

relacionais (maior que, menor que, etc.) e os operadores lóxicos (e, Ou, 

NON) en Visual Basic. 

 Coñecer as estruturas If e Select Case, que permiten a creación de 

bucles en Visual Basic. 

 Elaborar programas en Visual Basic que resolvan problemas sinxelos e 

que conteñan estruturas aniñadas. 

 Coñecer a utilidade das sentenzas For...Next, Do,... Loop, Do 

While...Loop, Do Until...Loop, e elaborar programas sinxelos que as 

inclúan. 
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 Escribir programas en Visual Basic que fagan uso das casas de 

verificación; por exemplo, un programa capaz de analizar a divisibilidade 

dun número. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Elabora programas sinxelos que faciliten a execución de certas tarefas 

susceptibles de ser automatizadas. 

 Coñece e aplica na confección de programas as estruturas básicas de 

control. 

 Elabora programas en Visual Basic que conteñen estruturas aniñadas. 

CONTIDOS 

Tipos de datos e declaración de variables 

 Declaración de constantes. Utilización de constantes e variables con 

controis. 

Operacións aritméticas e de asignación 

 Operadores aritméticos. Asignación de valores. 

Programación estruturada. Estruturas selectivas 

 Estruturas básicas de control. Sentenza If. Operadores relacionais. 

Operadores lóxicos. Estrutura If. Estrutura Select Case. 

 Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e que 

inclúan estruturas selectivas. 

Estruturas repetitivas 

 Control Lista. Sentenza For... Next. Sentenzas Do... Loop. 

 Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e que 

inclúan estruturas repetitivas. 

Aniñación de estruturas 

 Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e que 

inclúan estruturas aniñadas. 

 Actitude aberta ante as diferentes solucións dadas a un problema e as 

razóns que inflúen na súa elección. 
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Matrices 

 Declaración de matrices. Matrices dinámicas. Asignación de valores. 

Bucles para percorrer unha matriz. 

 Cálculos estatísticos. 

 Interese por elaborar sinxelos programas que faciliten a execución de 

certas tarefas tales como cálculos estatísticos, porcentaxes, resolución 

de ecuacións e outras que sexan susceptibles de ser automatizadas. 

Botóns de opción e marcos 

Casas de verificación 
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4. TEMPORALIZACIÓN 

1. La sociedad de la información y la tecnología 2 semana 

2. Hardware 2 semanas 

3. Sistemas operativos 3 semanas 

4. Internet 2 semanas 

5. Aplicaciones del procesador de texto 2 semanas 

6. Hojas de cálculo 2 semanas 

7. Aplicaciones de la hoja de cálculo al ámbito científico 2 semanas 

8. Derive 2semanas 

9. Tratamiento digital de imágenes 3 semanas 

10. Presentaciones digitales 3 semanas 

11. Bases de datos 2 semanas 

12. Iniciación a la programación en Visual Basic 3 semanas 

13. Programación estructurada 2 semanas 
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5. AVALIACIÓN 

5.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do 

currículo (obxectivos, contidos, metodoloxía...) e a súa finalidade é ir 

comprobando o desenvolvemento do proceso educativo, detectando 

logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van aparecendo, 

ben para reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións 

precisas ás necesidades de cada alumno. Neste sentido a avaliación é 

un proceso continuo que non debe reducirse a momentos illados ou 

puntuais, nin confundirse cos rendementos finais.  

 A avaliación ha de ser cualitativa e formativa, seguindo o proceso das 

etapas obrigatorias con fin de saber se o proceso de ensinanza-

aprendizaxe se encamiña a obter os resultados propostos. A avaliación 

é un elemento máis do currículo e debe traballarse conxuntamente cos 

demais elementos curriculares. Non se pode concibir a superación da 

materia sen un traballo diario por parte do alumno. Neste sentido, as 

faltas de asistencia a clase sen causa xustificada, as actitudes negativas 

ante a realización ou corrección de exercicios, a non presentación a 

tempo das tarefas encomendadas influirán negativamente na avaliación 

da materia. 

 Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na aula, os traballos 

presentados, as probas de clase e os exames de avaliación. 

 Para a avaliación terase en conta: 

o Post no blog. O alumnado terá que facer un post semanal sobre 

un tema do seu interese. 

o Artigos para a revista do centro, Vaidaí. Textos de máis 

profunidade que os post. O obxectivo é sacar un número por 

trimestre. 

o El pais de los estudiantes. Los alumnos han de elaborar material 

para publicar un número. 

o Elaboración de presentacións para publicar na pantalla da entrada 

do centro. Unha por trimestre. 
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o Participación en campañas que se fagan no centro. Elaboración 

de murais, presentacións e material multimedia adicado a 

diferentes campañas. 

o Elaboración de vídeos.  

5.1.1. CÁLCULO CUALIFICACIÓNS 

Nos textos valorarase que estean ben escritos e documentados, que sexan 

orixinais e que traten temas de interese. 

No material multimedia a cantidade, calidade e orixinalidade dos mesmo. 

Valorarase tamén a puntualidade na entrega e o número de traballos. 

5.1.2. RECUPERACIÓNS 

Ó ser unha materia práctica a recuperación consistirá en facer o traballo 

pendente. Non obstante, aqueles alumnos que non fagan os traballos poderán 

recuperar a materia facendo un exame das unidades que entraron na 

avaliación. Na 1ª avaliación, da unidade 1 á unidade 5, na 2ª da unidade 6 á 

unidade 9 e na 3ª das catro últimas.. 

5.1.3. CÁLCULO CUALIFICACIÓN FINAL 

Para a nota final do curso teranse en conta as notas finais das avaliacións 

(antes do redondeo e tendo en conta as probas de recuperación). O 

procedemento para calcular a nota será:   

 Alumnos que acadaron unha 

nota igual ou superior a 3,5 en 

todas as avaliacións 

 A nota final será a media aritmética 

redondeada das cualificacións de 

avaliación  

 Alumnos que non acadaron 

unha nota igual ou superior a 

3,5 en todas as avaliacións.  

 O alumno está suspenso. A nota 

final será a media aritmética 

redondeada das cualificacións de 

avaliación, pero a nota non poderá 

ser maior de catro. 
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5.1.4. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 

SETEMBRO 

Na convocatoria de setembro o exame versará sobre os contidos mínimos 

recollidos no punto 5.2 e para a cualificación final terase en conta a nota do 

exame soamente.  

No exame o alumno terá que respostar a preguntas sobre o contido do libro. 

5.2. CONTIDOS MÍNIMOS 

o As tecnoloxías da información e a súa evolución. 

o Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. 

o Aplicacións científicas das TIC 

o Informática distribuída 

o Aplicacións sociais das TIC 

o Datos e información 

o Codificación binaria. Sistemas de numeración. Medidas da 

información. 

o Transformación de números do sistema decimal ao binario e 

viceversa. 

o Arquitectura de ordenadores 

o Identificación física e instalación funcional dos compoñentes do 

ordenador e os seus periféricos. 

o Dispositivos con arquitectura de ordenador 

o Teléfono móbil. Reprodutores multimedia. PDA. Navegadores GPS. 

Videoconsolas. 

o Placa base, chipset e microprocesador 

o O reloxo e a velocidade do ordenador. 

o Memoria 

o Memoria RAM. Memoria caché. Memoria virtual. Memoria ROM-Bios. 

Memoria RAM CMOS. 

o Comparación das características e prestacións de distintos 

ordenadores. 

o Conectores e portos de comunicación 

o Tarxetas de expansión. Rañuras de expansión e controladores. 
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o Identificación de cada un dos compoñentes do ordenador (placa 

base, microprocesador, memoria RAM, buses, rañuras de expansión, 

etc.) e comprensión do seu funcionamento. 

o Dispositivos de entrada e saída 

o Dispositivos de almacenamento 

o Discos magnéticos. Discos ópticos. Discos magneto-ópticos. 

Dispositivos de almacenamento baseados en memoria flash. 

o  Dispositivos de comunicación. Redes 

o Redes locais. Topoloxía dunha rede. Cableado. Redes inarámicas. 

Conexión a unha rede externa (liña telefónica, cable, satélite, ondas 

radioeléctricas, conexión móbil) 

o Instalación e configuración de redes locais, formadas por tres ou 

máis ordenadores, unha ou dúas impresoras e unha conexión a 

internet. 

o Funcións do sistema operativo 

o Sistemas operativos GNU/Linux. Sistemas operativos Windows. 

o Conceptos básicos na web social 

o Servizos da web 2.0. Servidores de servizos na web 2.0. 

o Wikis e blogs 

o Descrición dun wiki.  

o Descrición dun blog. 

o Publicar e compartir fotos e vídeos 

o Servizos para publicar fotos. 

o RSS e Podcast 

o Acceso aos servizos RSS. 

o Xeolocalización e Xeorreferenciación 

o Ensino-aprendizaxe a distancia: LCMS 

o Intercambio de información 

o Ámbito de traballo 

o Estrutura dunha folla de cálculo. Filas, columnas e celas. 

o Datos e fórmulas. Prioridades dos operadores nas fórmulas. 

Direccións absolutas e relativas das celas. Modificación e edición de 

datos. 
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o Utilización de fórmulas. Uso axeitado das parénteses e dos 

operadores. 

o Gráficos 

o Os seus tipos. 

o Definir os principais conceptos relacionados coas imaxes dixitais: 

pixel, obxecto, profundidade de cor, tamaño, resolución, relación de 

aspecto, etc. 

o Describir as distintas formas de introducir imaxes no ordenador: 

escanear, creación cun editor gráfico, capturas de pantalla, transferencia 

dende unha cámara dixital, etc. 

o Imaxes gráficas 

o Tipos de imaxes. Elementos dunha imaxe. Calidade dunha imaxe dixital. 

Tamaño de imaxe e tamaño de arquivo. Tamaño de imaxe e relación de 

aspecto. Formato de arquivos gráficos. 

o Software para visualizar e editar imaxes 

o  Editores gráficos. Visualizadores de imaxes. GIMP. Photoshop. 

o •Propiedades dunha imaxe fotográfica. 

o Ferramentas de presentación 

o Ámbito de traballo de OpenOffice.org Impress e de PowerPoint. 

o Modos de visualización. 

o Xestores de bases de datos relacionais 

o Access. OpenOffice.org  Obxectos dunha base de datos. 

o Táboas. Gardar e modificar a información 

o Rexistros e campos. Tipos de campos. Formatos. 

o Deseño da estrutura dunha base de datos e introdución dos rexistros. 

o Realización das operacións de mantemento dunha base de datos: 

engadir, modificar, borrar e ordenar rexistros. 

o Filtrado de rexistros. 

o Linguaxes de programación 

o Algoritmos e programas.. 

o Creación dun programa 

o Fases na creación dun programa. Conversión a un programa 

executable. Depuración de erros. Código fonte. 
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o Representación de algoritmos mediante organigramas e tradución 

dos devanditos organigramas á linguaxe Visual Basic. 

o Ámbito de traballo de Visual Basic 

o Obxectos, eventos, mensaxes e procedementos. Proxectos e 

formularios. 

o Elementos da ventá de Visual Basic 

o Tipos de datos e declaración de variables 

o Declaración de constantes. Utilización de constantes e variables con 

controis. 

o Operacións aritméticas e de asignación 

o Operadores aritméticos. Asignación de valores. 

o Programación estruturada. Estruturas selectivas 

o Estruturas básicas de control. Sentenza If. Operadores relacionais. 

Operadores lóxicos. Estrutura If. Estrutura Select Case. 

o Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e 

que inclúan estruturas selectivas. 

o Estruturas repetitivas 

o Control Lista. Sentenza For... Next. Sentenzas Do... Loop. 

o Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e 

que inclúan estruturas repetitivas. 

o Aniñación de estruturas 

o Creación de programas que permitan resolver problemas sinxelos e 

que inclúan estruturas aniñadas. 

o Matrices 

o Declaración de matrices. Matrices dinámicas. Asignación de valores. 

Bucles para percorrer unha matriz. 
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