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1.- Obxectvos, contidos, competencias
unidade..

e criterios de avaliación para cada

Unidade 1. A ciencia, a materia e a súa medida

OBXECTIVOS
•

Aprender a diferenciar actividades científicas de pseudocientíficas.

•

Saber diferenciar entre
características da materia.

•

Ser capaces de aplicar o método científico á observación de fenómenos
sinxelos.

•

Coñecer o Sistema Internacional de unidades e saber facer cambios de
unidades cos distintos múltiplos e submúltiplos.

•

Coñecer a importancia que ten utilizar as unidades do Sistema
Internacional a escala global.

•

Identificar as magnitudes fundamentais e as derivadas.

•

Utilizar as representacións gráficas como unha ferramenta habitual
do traballo científico.

•

Saber expresar graficamente distintas observacións.

•

Aprender a traballar no laboratorio con orde e limpeza.

propiedades

xerais

e

propiedades

CONTIDOS
•

A ciencia.

•

A materia e as súas propiedades.

•

O Sistema Internacional de unidades.

•

Magnitudes fundamentais e derivadas.

•

Aproximación ao método científico. As etapas do método científico.

•

Ordenación e clasificación de datos.

•

Representación de gráficas.

COMPETENCIAS
Competencia matemática
Na medida. Desenvólvense os contidos propios do Sistema Internacional
de unidades cos múltiplos e submúltiplos. As actividades deste epígrafe reforzan
as competencias matemáticas de cursos anteriores.
No proceso de cambio de unidades a través de factores de conversión cun
repaso
de
fundamentos
matemáticos,
o
uso
da
calculadora
e a notación científica.
Na ordenación e clasificación de datos, trabállase con táboas e gráficas.

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
Nesta unidade desenvólvese sobre todo a importancia do método científico, non só
como un método para traballar, senón como un sistema que garante que as leis e os
feitos que teñen a súa base de estudo desta forma garanten a súa seriedade. De
feito, faise fincapé no mal tratamento de conceptos científicos para vender ideas
falsas: publicidade enganosa, videntes, etc.
Tratamento da información e competencia dixital
Propoñeranse algunhas páxinas web interesantes.
Competencia social e cidadá
Desenvolvendo o espírito crítico e a capacidade de análise e observación da ciencia
contribúese a conseguir esta competencia. Formando cidadáns informados.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.

Diferenciar ciencia e pseudociencia.

2.
Distinguir entre propiedades xerais e propiedades características da
materia.
3.

Catalogar unha magnitude como fundamental ou derivada.

4.
Saber resolver cambios de unidades e manexar o Sistema Internacional de
unidades.
5.

Explicar as distintas etapas que compoñen o método científico.

6.

Aplicar o método científico a observacións reais.

7.

Representar graficamente os datos recollidos nunha táboa.

8.

Analizar e interpretar gráficas.

Unidade 2. A electricidade

OBXECTIVOS
•

Coñecer a natureza eléctrica da materia, así como as experiencias que a
poñen de manifesto.

•

Saber mediante que mecanismos se pode electrizar un corpo.

•

Diferenciar entre materiais condutores e materiais illantes.

•

Saber os elementos que forman un circuíto eléctrico sinxelo.

•

Saber o que é a intensidade de corrente, a tensión e a resistencia eléctrica.

•

Saber realizar cálculos en circuítos eléctricos aplicando a lei de Ohm.

• Aprender a conectar varias resistencias e/ou pilas en serie, en paralelo e de
forma mixta.
•

Coñecer os factores que inflúen na resistencia eléctrica dun material.

• Coñecer e saber colocar correctamente un amperímetro e un voltímetro nun
circuíto.
• Coñecer as magnitudes de que depende o consumo enerxético nun aparello
eléctrico.

CONTIDOS
•

Electrostática.

•
Métodos experimentais para determinar a electrización da materia: péndulo
eléctrico, versorio e electroscopio.
•

Carga eléctrica. Almacenamento.

•

Condutores e illantes.

•

Corrente eléctrica.

•

Circuítos eléctricos.

•

Intensidade, tensión e resistencia eléctrica. Relación entre elas.
Lei de Ohm.

•

Cálculos en circuítos eléctricos.

•

Agrupacións de resistencias nun circuíto.

•

Agrupacións de pilas nun circuíto.

•

Aplicacións da corrente eléctrica. Efectos da corrente.

•

A electricidade na casa.

COMPETENCIAS

Competencia matemática
Nesta unidade, o apoio matemático é imprescindible. Fraccións, ecuacións e
cálculos son necesarios para resolver os problemas numéricos de resistencias
equivalentes, potencia, consumo enerxético, etc.
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
O coñecemento dos fundamentos básicos de electricidade e das aplicacións
derivadas desta fai que esta unidade contribúa de forma importante á consecución
das habilidades necesarias para interactuar co mundo físico, posibilitando a
comprensión
de
sucesos
de
xeito
que
o
alumno
se poida desenvolver de forma óptima nas aplicacións da electricidade.
Tratamento da información e competencia dixital.
Propóñense algunhas páxinas web interesantes que reforzan os contidos
traballados na unidade.
Competencia social e cidadá
Saber como se xera a electricidade e as aplicacións desta fai que o alumno se
forme en habilidades propias da vida cotiá como: conexión de lámpadas,
coñecemento dos perigos da manipulación e cálculo do consumo. Isto último
desenvolve unha actitude responsable sobre o consumo de electricidade. Ademais,
incídese no cara que é a enerxía que proporcionan as pilas, así como a necesidade
de utilizar sempre enerxías renovables.
Competencia para aprender a aprender

Ao longo de toda a unidade trabállanse as destrezas necesarias para que a
aprendizaxe sexa o máis autónoma posible. As actividades están deseñadas para
exercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, avaliar, sintetizar e
organizar os coñecementos novos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1

Coñecer a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da
materia.

2.

Explicar as diferentes formas de electrizar un corpo.

3

Saber diferenciar condutores e illantes.

4.
Explicar o que son a intensidade de corrente, a tensión e a corrente
eléctrica.
5.

Resolver problemas numéricos que relacionen as distintas magnitudes
tratadas na unidade (intensidade, tensión, resistencia eléctrica).

6.

Construír circuítos eléctricos con varias resistencias.

7.

Calcular o consumo de calquera aparello eléctrico a partir da súa potencia e
o tempo que estivo funcionando.

8.

Explicar cales son os elementos principais que forman a instalación eléctrica
típica dunha vivenda, así como as normas básicas de comportamento que
debemos seguir ao manipular aparellos eléctricos.

9.

Analizar un recibo da compañía eléctrica, diferenciando os custos derivados
do consumo de enerxía eléctrica dos que corresponden á potencia
contratada, alugueiro de equipos de medida, etc.

Unidade 3. A materia: estados físicos
OBXECTIVOS

•

Coñecer os estados físicos en que pode encontrarse a materia.

•

Coñecer as leis dos gases.

•

Identificar os diferentes cambios de estado e coñecer os seus nomes.

•

Explicar as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos tendo en conta a
teoría cinética.

•

Explicar os cambios de estado a partir da teoría cinética.

•

Coñecer como se producen os cambios de estado, sabendo que a
temperatura da substancia non varía mentres dura o cambio de estado.

• Interpretar fenómenos macroscópicos a partir da teoría cinética da
materia.
•

Diferenciar entre ebulición e evaporación, explicando as diferenzas
a partir da teoría cinética.

CONTIDOS
•

Leis dos gases.

•

Lei de Boyle.

•

Lei de Charles-Gay-Lussac.

•

Teoría cinético-molecular.

•

Cambios de estado: fusión, solidificación, ebulición e condensación.

•

A teoría cinética explica os cambios de estado.

•

Aplicación do método científico ao estudo dos gases.

COMPETENCIAS
Competencia en comunicación lingüística
traballar de forma explícita os contidos relacionados coa adquisición da
competencia lectora.
Competencia matemática
No traballo coas gráficas que representan as leis dos gases e os cambios de
estado. O cambio de unidades e o concepto de proporcionalidade (directa e
inversamente) son procedementos básicos nesta unidade.
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
A materia: como se presenta, seguindo co eixe fundamental do estudo da materia,
nesta unidade trabállanse os estados físicos en que se presenta e os cambios de
estado. Mostrando especial atención ao estudo dos gases e o seu comportamento
físico.

Resulta imprescindible entender e coñecer as propiedades da materia nos seus
distintos estados, para crear a base científica necesaria para posteriores cursos.
Competencia social e cidadá
O estudo dos gases e o seu comportamento físico é de manifesta importancia
para o coñecemento do mundo físico que rodea o alumno. Sen estes coñecementos é
imposible coñecer a vida e as interaccións desta co medio que a rodea: a
respiración, a atmosfera, a manipulación de substancias gasosas –co perigo que isto
encerra–, o estudo do medio natural… Todo isto ponse de manifesto coas seccións
Na vida cotiá que salpica no desenvolvemento da unidade, así como as actividades
relacionadas con cuestións básicas do contorno do alumno.
Competencia para aprender a aprender
Ao longo de toda a unidade trabállanse habilidades, nas actividades ou no
desenvolvemento, para que o alumno sexa capaz de continuar aprendendo de forma
autónoma de acordo cos obxectivos da unidade.

Autonomía e iniciativa persoal
O coñecemento e a información contribúen á consecución desta competencia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.

Entender que a materia pode presentarse en tres estados físicos.

2.

Coñecer e saber realizar exercicios numéricos coas leis dos gases.

3.
Coñecer os diferentes cambios de estado cos seus nomes correctamente
expresados.
4.

Interpretar gráficas que mostran os cambios de estado.

5.

Explicar os cambios
coñecementos
da teoría cinética.

6.

Explicar claramente a diferenza entre evaporación e ebulición.

7.

Elaborar táboas xustificadas polas leis dos gases.

de

estado

mediante

debuxos,

aplicando

os

8.
Resolver problemas numéricos en que sexa necesario aplicar as leis dos
gases.

Unidade 4. A materia: como se presenta
OBXECTIVOS

•

Diferenciar entre substancia pura e mestura.

•

Saber identificar unha substancia pura a partir dalgunha das súas
propiedades características.

•

Distinguir entre elementos e compostos.

•

Saber diferenciar unha mestura heteroxénea dunha mestura homoxénea
(disolución).

•

Coñecer os procedementos físicos utilizados para separar as substancias
que forman unha mestura.

•

Coñecer as disolucións e as variacións das súas propiedades coa
concentración.

•

Coñecer a teoría atómico-molecular de Dalton.

•

Entender o concepto de elemento e mestura a partir da teoría de Dalton.

•

Saber identificar e clasificar substancias próximas á realidade do alumno.

CONTIDOS
•

Substancias puras e mesturas. Elementos e compostos.

•

Mesturas homoxéneas (disolución) e mesturas heteroxéneas.

•

Separación de mesturas.

•

Concentración dunha disolución.

•

Formas de expresar a concentración dunha disolución: masa/volume, % en
masa
e % en volume.

•

A solubilidade: propiedade característica.

•

Teoría atómico-molecular de Dalton.

•

Substancias próximas á realidade do alumno.

COMPETENCIAS
Competencia matemática.
No tratamento das disolucións e as medidas de concentración, trabállase o
cambio de unidades e as proporcións. Na solubilidade, interprétanse gráficas.
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
Abordamos o estudo desta unidade coa descrición e clasificación da materia
desde o punto de vista microscópico. Partimos do máis simple para ir diversificando
a clasificación. Substancias puras e mesturas. O estudo da mesturas facémolo
partindo de exemplos próximos á realidade do alumno, detalles que pasan
inadvertidos dannos a clave para a clasificación das substancias.
A separación de mesturas, un contido puramente experimental, realízase
cunha achega de ilustración sinxela e resolutiva. Experiencias para realizar na aula
ou no laboratorio inciden e reforzan o carácter procedemental deste contido.

Competencia social e cidadá
Unha vez máis, o estudo da materia desde outro punto de vista resulta
imprescindible para a consecución desta competencia. As substancias forman parte
da vida , desde unha bebida refrescante ata o sangue.

Competencia para aprender a aprender
Ao longo de toda a unidade trabállanse habilidades, nas actividades ou no
desenvolvemento, para que o alumno sexa capaz de continuar aprendendo de forma
autónoma de acordo cos obxectivos da unidade.
Autonomía e iniciativa persoal
O coñecemento sobre a materia e como se clasifica contribúe a desenvolver no
alumno as destrezas necesarias para avaliar e emprender proxectos individuais ou
colectivos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.

Saber diferenciar unha substancia pura dunha mestura.

2.

Distinguir unha substancia pura polas súas propiedades características.

3.

Diferenciar entre elemento e composto.

4.

Separar as substancias puras que forman unha mestura mediante diferentes
procesos físicos, como a filtración e a cristalización.

5.

Realizar cálculos sinxelos coa concentración dunha disolución.

6.

Calcular a solubilidade dunha disolución.

7.

Sinalar cales son as ideas fundamentais da teoría atómico-molecular de
Dalton.

8.

Clasificar as substancias cotiás do contorno do alumno.

Unidade 5. Estructura atómica da materia
OBXECTIVOS

•

Coñecer a estrutura última da materia
por partículas cargadas electricamente.

e

a

súa

constitución

•

Coñecer os distintos modelos atómicos de constitución da materia.

• Aprender a identificar as partículas subatómicas e as súas propiedades máis
relevantes.
•

Explicar como está constituído o núcleo atómico e como se distribúen os
electróns
nos distintos niveis electrónicos.

•

Aprender os conceptos de número atómico, número másico e masa atómica.

•

Entender os conceptos de isótopo e ión.

•

Coñecer as aplicacións dos isótopos radioactivos.

CONTIDOS
•

Partículas que forman o átomo.

•

Modelos atómicos de Thomson, Rutherford, Bohr e modelo actual.

•

Átomos, isótopos e ións: número atómico, número másico e masa atómica.

•

Radioactividade.

COMPETENCIAS
Competencia en comunicación lingüística
Traballar de forma explícita os contidos relacionados coa adquisición da
competencia lectora, a través de textos

Competencia matemática
Nos exercicios relacionados co tamaño e a carga das partículas atómicas trabállase
coa notación científica e as potencias de dez. Na determinación da masa atómica,
tendo en conta a riqueza dos isótopos, trabállanse as porcentaxes.
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
Continuando co estudo da materia, agora desde o punto de vista microscópico, esta
unidade xérase a partir do desenvolvemento histórico do estudo da natureza
eléctrica da materia. Os modelos atómicos trabállanse desde unha dobre vertente:
primeiro, como contidos propios da unidade; e, segundo, como exemplo de traballo
científico. .
Tratamento da información e competencia dixita.
Propóñense
algunhas
páxinas
os contidos traballados na unidade.

web

interesantes

que

reforzan

Autonomía e iniciativa persoal
O coñecemento e a información contribúen á consecución desta competencia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.

Describir os diferentes modelos atómicos explicados na unidade.

2.

Indicar as diferenzas principais entre protón, electrón e neutrón.

3.

Dados o número atómico e o número másico, indicar o número de protóns,
electróns e neutróns dun elemento, e viceversa.

4.

Calcular a masa atómica dun elemento coñecendo a masa dos isótopos que o
forman e as súas abundancias.

5.

Coñecer os principios fundamentais da radioactividade.

Unidade 6. Elementos e compostos químicos

OBXECTIVOS

•

Distinguir entre elemento e composto químico.

•

Aprender a clasificar os elementos en metais, non metais e gases nobres.

•

Coñecer o criterio de clasificación dos elementos no sistema periódico

•

Identificar os grupos de elementos máis importantes.

•

Coñecer os símbolos dos elementos.

•

Distinguir entre bioelementos e oligoelementos.

•

Saber como se agrupan os elementos químicos na natureza.

•

Ser capaces de identificar algúns
e algúns compostos inorgánicos comúns.

compostos

orgánicos

CONTIDOS
•

Elementos e compostos.

•

Clasificación dos elementos: metais, non metais e gases nobres.

•

Sistema periódico actual.

•

Os elementos químicos máis comúns.

•

Bioelementos e oligoelementos.

•

Agrupación de elementos: átomos, moléculas e cristais.

•

Compostos inorgánicos comúns.

•

Compostos orgánicos comúns.

.

comúns

COMPETENCIAS

Competencia en comunicación lingüística
A través de textos con actividades de explotación, .
Competencia matemática
Ao estudar os elementos e compostos químicos necesarios para a vida, repasamos,
de novo, as porcentaxes.
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
Este tema é fundamental para adquirir as destrezas necesarias para entender o
mundo que nos rodea.
A partir do coñecemento de todos os elementos químicos, chégase á información de
cales son imprescindibles para a vida, así como os compostos que forman.
Tratamento da información e competencia dixital
traballar con artigos de prensa para contextualizar a información da unidade en
temas
actuais
relacionados
coa
vida
cotiá
do
alumno.
Propoñer algunhas páxinas web interesantes que reforzan os contidos traballados
na unidade.
Competencia social e cidadá
Coñecer os elementos fundamentais para a vida contribúe á adquisición de
destrezas básicas para desenvolverse nos aspectos relacionados coa nutrición e a
alimentación e, por extensión, na habilidade de toma de decisións e deseño da
propia dieta.
Competencia para aprender a aprender
Ao longo de toda a unidade trabállanse habilidades, nas actividades ou no
desenvolvemento, para que o alumno sexa capaz de continuar aprendendo de forma
autónoma de acordo cos obxectivos da unidade.
Autonomía e iniciativa persoal
O coñecemento e a información contribúen á consecución desta competencia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1.

Distinguir un elemento químico dun composto.

2.

Clasificar elementos en metais, non metais e cristais.

3.

Coñecer o nome e o símbolo dos elementos químicos máis usuais.

4.
Determinar cal é o criterio de clasificación dos elementos no sistema
periódico.
5.

Saber situar no sistema periódico os elementos máis significativos.

6.
Indicar a función principal dos elementos químicos máis abundantes no
corpo humano.
7.

Distinguir entre átomo, molécula e cristal.

8.

Catalogar un composto como orgánico ou inorgánico.

Unidade 7. Cambios químicos
OBXECTIVOS

•

Coñecer a diferenza existente entre un cambio físico e un químico.

•

Deducir información a partir dunha reacción química dada.

•

Saber utilizar a teoría das colisións para explicar os cambios químicos.

• Aprender a axustar ecuacións químicas tendo en conta a lei de conservación
da masa.
• Saber a información que podemos obter a partir dunha ecuación química
dada.
•

Realizar cálculos de masas a partir de reaccións químicas.

CONTIDOS
•

Cambio físico e cambio químico.

•

Reaccións químicas. Teoría das colisións.

•

Medida da masa..

•

Ecuación química: información que proporciona e axuste.

•

Cálculos estequiométricos sinxelos en masa e en volume.

•

Lei de conservación da masa: Lavoisier.

COMPETENCIAS

Competencia en comunicación lingüística
Traballar de forma explícita os contidos relacionados coa adquisición da
competencia lectora, a través de textos con actividades de explotación.
Competencia matemática
Nesta unidade, repásanse as proporcións e as relacións. Nos cambios de unidades
séguense utilizando os factores de conversión.
Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
O coñecemento sobre os cambios físicos e químicos axuda a predicir en que sentido
ocorrerán os cambios. A teoría das colisións achega claridade para entender a
natureza dos cambios. Desta forma constrúense as bases do estudo a fondo sobre
os cálculos nas reaccións químicas, tan necesario en cursos posteriores.
Tratamento da información e competencia dixital
Traballar con artigos de prensa para contextualizar a información da unidade en
temas
actuais
relacionados
coa
vida
cotiá
do
alumno.
Propóñense algunhas páxinas web interesantes que reforzan os contidos
traballados na unidade.
Competencia social e cidadá
O estudo das reaccións químicas reforza os coñecementos sobre as cuestións
ambientais. Contribúe a exercer a cidadanía democrática nunha sociedade actual,
podendo, grazas á información, participar na toma de decisións e responsabilizarse
fronte aos dereitos e deberes da cidadanía.
Competencia para aprender a aprender
Ao longo de toda a unidade trabállanse as destrezas necesarias para que a
aprendizaxe sexa o máis autónoma posible. As actividades están deseñadas para
exercitar habilidades como: analizar, adquirir, procesar, avaliar, sintetizar e
organizar os coñecementos novos.
Autonomía e iniciativa persoal
O coñecemento e a información contribúen á consecución desta competencia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.
Distinguir entre cambio físico e cambio químico,poñendo exemplos de ambos
os casos.
2.

Coñecer a lei de conservación da masa de Lavoisier.

3.

Escribir a ecuación química correspondente a reaccións químicas sinxelas.

4.

Axustar ecuacións químicas sinxelas.

5.

Calcular masas a partir de ecuacións químicas.

6.

Calcular volumes a partir de ecuacións químicas.

Unidade 8. Química en acción
OBXECTIVOS
•

Recoñecer a importancia que ten a química na nosa sociedade.

•

Comprender as implicacións que teñen distintas actividades humanas no
medio natural.

•

Saber cales son os problemas ambientais máis graves que afectan á Terra
neste momento.

•

Intentar encontrar solucións aos problemas mencionados no punto anterior.

•

Entender a importancia que a reciclaxe de moitos materiais ten na
sociedade actual.

•

Aprender a usar correctamente os medicamentos.

CONTIDOS
•

Reaccións
químicas
e de neutralización.

máis

importantes:

combustión,

•

Química e medio natural.

•

Industrias químicas. Medicamentos e drogas.

•

A química e o progreso (agricultura, alimentación e materiais).

ácido-base

COMPETENCIAS

Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico
Na unidade anterior destacamos o estudo das reaccións químicas. Nesta unidade
aplicaremos os contidos estudados. Tamén se obterán os coñecementos necesarios
para comprender o contorno que nos rodea, estableceranse as bases para un
mellor coñecemento do medio e, en definitiva, saber que a acción humana non
soamente ten factores negativos sobre o medio natural (aumento de efecto
invernadoiro, destrución da capa de ozono, contaminación da auga
e do aire), senón que a industria química serve, ademais, para mellorar a calidade
de vida, sobre todo na agricultura, a alimentación e no deseño e obtención de novos
materiais.
Tratamento da información e competencia dixital
Cabe destacar a importancia que ten a actualización nos temas de medio natural.
Hai páxinas web onde se poden consultar a diario os niveis de gases na atmosfera
da nosa cidade, o nivel de pole nas épocas primaverais, o nivel de contaminación
ambiental, etc.
Competencia social e cidadá
Un dos temas máis importantes de educación científica para o cidadán é o respecto
polo medio natural e a reciclaxe de residuos e materiais. Nesta unidade
desenvólvense as habilidades propias da competencia para estar informado e tomar
conciencia das medidas de respecto do medio natural que debemos tomar.
Competencia cultural e artística
Esta unidade axuda a apreciar as manifestacións culturais que respectan o medio
natural. En ocasións, é interesante coñecer as manifestacións culturais que
responden ao gozo e enriquecemento dos pobos. Posuír habilidades de pensamento,
tanto perceptivas coma comunicativas, para poder comprender e valorar as achegas
que o feito cultural realiza ao respecto do medio natural.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.

Explicar a relación existente entre a química e moitas das industrias
existentes: industria alimentaria, industria farmacéutica, etc.

2.

Analizar cales son os efectos non desexados para o medio natural dalgunhas
das actividades industriais.

3.

Comentar artigos periodísticos en que se poñan de manifesto algúns
destes problemas ambientais.

4.
Explicar a importancia que ten na sociedade actual a reciclaxe de moitos
materiais.

2.- PROCEDEMENTOS E TÉCNICAS DE AVALIACIÓN
a) Probas escritas : realizaranse ,cando menos, dúas probas deste tipo por
avaliación .
b) Valoración do caderno do laboratorio, informes, boletíns e tarefas
propostas na clase.
Para a nota numérica da avaliación contribuirán:
Un 80% o apartado a)
Un 20 % o apartado b)

3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACION E REFORZO.
Os alumnos que teñan calificación inferior a cinco puntos nunha avaliación
realizarán actividades de reforzo que unha vez avaliadas positivamente permitirán
ao alumno, xunto coa realización dun exame de recuperación, a superación de dita
avaliación.
Para aqueles alumnos que realizan recuperación, a nota final da avaliación será
unha media ponderada, na que contribúe cun 70% a nota da recuperación
(resultante do 80% do exame de recuperación e mais o 20% dos apartados
anteriores b e c) e un 30% a nota da avaliación suspensa correspondente.
Haberá asimesmo a posibilidade de facer, antes da avaliación final de Xuño
unha proba final para aqueles alumnos con algunha avaliación con nota inferior a 3
puntos, sempre que a media das tres avaliacións sexa igual ou superior a 4 puntos.
A proba extraordinaria de Setembro será global, abarcando, por tanto, a
totalidade da materia.

4.- MINIMOS ESIXIBLES PARA A OBTENCION DUNHA AVALIACION
POSITIVA

UNIDADE 1. O método científico


O Sistema Internacional de unidades.

UNIDADE 2. Os fenómenos eléctricos
•

Electrostática

•

Carga eléctrica. Almacenamento

•

Corrente eléctrica.

•

Circuítos eléctricos.

•

Intensidade, tensión e resistencia eléctrica. Relación entre elas.Lei de Ohm.

•

Cálculos en circuítos eléctricos.

UNIDADE 3. A materia: estados físicos
 Os gases e a teoría cinética
 Leis dos gases.

 Os cambios de estado.

UNIDADE 4. A materia: como se presenta
 A materia: substancias puras e mesturas.
 Mesturas homoxéneas : disolucións

 Teoría atómico molecular de Dalton

UNIDADE 5. Estructura atómica
 Particulas subatómicas.

 Número atómico, número másico e masa atómica. Isótopos.

UNIDADE 6. Elementos e compostos químicos
Sistema periódico dos elementos.
 Átomos e moléculas: masa atómica e molecular.
 Formulación e nomenclatura (Stock e IUPAC) dos óxidos, hidruros,
hidrácidos e sales, e hidróxidos.

UNIDADE 7. Cambios químicos
•

Ecuación química: información que proporciona e axuste.

•

Cálculos estequiométricos sinxelos en masa e en volume.

•

Lei de conservación da masa: Lavoisier.

UNIDADE 8. Química en acción
Reaccións
químicas
e de neutralización.

máis

importantes:

combustión,
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