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2.- Obxectivos, contidos, procedemento e competencias de cada unidade.

UNIDADE 1. Sistema periódico e enlace
PRESENTACIÓN
1. Coñecer a estrutura da materia implica

3. Convén estudar cada tipo de enlace

definir as partículas que constitúen o

químico en función das características e

átomo e a distribución no seu interior.

da configuración electrónica externa de
cada un dos elementos que interveñen

2. É importante manexar con certa soltura

na unión.

o sistema periódico dos elementos, xa
que é unha das claves para comprender
a química.

OBXECTIVOS
• Relacionar número atómico e número

• Comprender as propiedades periódicas
dos elementos.

másico coas partículas que compoñen o
átomo.

• Diferenciar e explicar os distintos

• Repasar os distintos modelos atómicos
propostos ao longo da historia.

enlaces químicos.
• Recoñecer os distintos tipos de enlace

• Coñecer a configuración electrónica dos

en función dos elementos que forman o
composto.

átomos.
• Asociar as propiedades dos elementos

• Coñecer as propiedades dos compostos

coa estrutura electrónica.

iónicos, covalentes e metálicos.

• Coñecer o criterio de clasificación dos
elementos no sistema periódico.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Constitución do átomo.
• Número atómico, número másico e isótopos dun elemento.
• Modelo atómico de Bohr. Modelo atómico actual.
• Distribución dos electróns nun átomo.
• O sistema periódico dos elementos.
• Propiedades periódicas dos elementos.
• Enlace iónico. Propiedades dos compostos iónicos.
• Enlace covalente. Propiedades dos compostos covalentes.
• Enlace metálico. Propiedades dos metais.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Elaborar unha liña de tempo cos diferentes modelos atómicos.
• Escribir as configuracións electrónicas dos elementos e
relacionalas coas súas propiedades e coa súa posición na táboa
periódica.
• Recoñecer os ións dun composto formado por un metal e un non
metal.
• Representar mediante diagramas de Lewis as moléculas dos
compostos covalentes.

ACTITUDES

• Valorar a utilización dos modelos para o estudo dos enlaces
químicos.
• Recoñecer a importancia da influencia da química no
descubrimento de novos compostos para mellorar a calidade de
vida.
• Apreciar a necesidade de determinados elementos e compostos
no ser humano.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para a saúde
O corpo humano necesita catorce elementos metálicos para funcionar correctamente. En
orde de maior a menor cantidade son: Ca (compoñente do esqueleto); Na e K (encargados
dos impulsos nerviosos desde e cara ao cerebro); Fe (responsable de que os glóbulos
vermellos poidan fixar o osíxeno do aire que respiramos para distribuílo por todo o corpo);
Mg (regula o movemento das membranas e emprégase na construción de proteínas); Zn,
Cu, Sn, V, Cr, Mn, Mo, Co e Ni (forman parte dos encimas que regulan o crecemento, o
desenvolvemento, a fertilidade, o aproveitamento eficaz do osíxeno…).
2. Educación non sexista
Marie Curie é un exemplo de loita, constancia, capacidade e traballo. Graduouse coas
mellores notas da súa promoción e foi a primeira muller que obtivo un doutorado nunha
universidade europea. Sendo Muller pioneira no mundo científico, permitíuselle o uso dun
cuberto con goteiras para desenvolver o seu traballo de investigación e non se lle
consentiu o acceso aos laboratorios principais por «temor a que a excitación sexual que
podería producir a súa presenza obstaculizase as tarefas dos investigadores». A pesar de
todo, conseguiu ser a primeira persoa en obter dous premios Nobel, un de Física e outro de
Química.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

Competencia no coñecemento e a

Nesta unidade repásanse os elementos e

interacción co mundo físico

compostos químicos, e con eles, as

Esta unidade é fundamental para adquirir

porcentaxes matemáticas.

as destrezas necesarias para entender o

Para organizar os datos sobre un elemento

mundo que nos rodea.

en cuestión, ou varios, utilízanse táboas ao

A partir do coñecemento de todos os

longo da unidade.

elementos que forman o sistema periódico
e os distintos tipos de enlace que poden
existir entre estes elementos chégase a
entender o porqué da existencia dalgúns
compostos e a inexistencia doutros moitos
no mundo que nos rodea.
Tratamento da información e
competencia dixital
Na sección Recanto da lectura atopamos
diversos enderezos de páxinas web
relacionadas coa temática tratada nesta
unidade.
Competencia para aprender a aprender
A práctica continuada que os alumnos
exercitan ao longo do curso desenvolve
neles a habilidade de aprender a aprender.
Conséguese que os alumnos non deixen de
aprender cousas cando pechan o libro de
texto, senón que sexan capaces de seguir
aprendendo, a partir dos coñecementos
adquiridos, das cousas que os rodean.
Autonomía e iniciativa persoal
Os diversos exercicios e prácticas
realizadas ao longo da unidade serven para
traballar esta competencia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Calcular o número de partículas dun

4. Coñecer a relación entre a

átomo a partir dos números atómico e

configuración electrónica e a

másico.

clasificación dos elementos no sistema

2. Explicar as diferenzas entre o modelo
atómico actual e os modelos anteriores.
3. Realizar configuracións electrónicas de
átomos neutros e ións.

periódico.
5. Coñecer a variación das propiedades
periódicas en grupos e períodos.
6. Explicar a necesidade do enlace
químico.

7. Diferenciar substancias que teñen
enlace covalente, iónico ou metálico a
partir das súas propiedades.

8. Predicir o tipo de enlace que existirá
nun composto.
9. Saber explicar o tipo de enlace dun
composto.

UNIDADE 2. A reacción química
PRESENTACIÓN
de división dos reactivos, a

1. O concepto de mol é clave para poder

temperatura e a presenza de

realizar correctamente os cálculos

catalizadores.

estequiométricos aplicando as leis das

3. Nesta unidade estúdanse con detalle os

reaccións químicas.

tipos de reaccións químicas: ácido-base

2. A rapidez das reaccións químicas

e oxidación e combustión.

depende de diversos factores, entre os
que se atopan a concentración e o grao

OBXECTIVOS
formación de enlaces en reactivos e

• Representar reaccións químicas a través

produtos.

de ecuacións químicas.
• Realizar cálculos estequiométricos de

• Coñecer os factores que inflúen na
velocidade de reacción.

masa e volume en reaccións químicas.
• Relacionar o intercambio de enerxía

• Describir reaccións químicas ácido-base

nas reaccións coa ruptura e coa

e oxidación e combustión.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Reaccións exotérmicas e endotérmicas.
• Velocidade de reacción.
• Factores que inflúen na velocidade de reacción.
• O mol.
• Concentración das disolucións.
• Axuste de ecuacións químicas.
• Cálculos estequiométricos de masa e de volume.
• Cálculos estequiométricos con disolucións.
• Reaccións ácido-base.
• Reaccións de oxidación e de combustión.
• Radioactividade.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Axustar reaccións químicas.
• Resolver exercicios de cálculo de masa e volume en reaccións
químicas.
• Realizar exercicios de reaccións químicas en que interveñen
substancias en disolución.

ACTITUDES

• Favorecer o respecto das normas de seguridade na realización de
experimentos, tanto nun laboratorio escolar coma nun industrial.
• Valorar a importancia da química na industria para cubrir
necesidades do ser humano (novos materiais, medicamentos,
alimentos).

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para a saúde
Ácidos e bases son substancias con múltiples aplicacións na industria alimentaria,
farmacéutica e de fertilizantes.
O medio ácido é desfavorable para o desenvolvemento de moitos fungos e bacterias, polo
que certos ácidos, como o cítrico ou o tartárico, se utilizan como aditivos na conservación
de alimentos.
Na industria farmacéutica aparecen con frecuencia substancias ácidas (ácido
acetilsalicílico, principio activo da aspirina) ou básicas (bicarbonato sódico), utilizados
como analxésicos ou como protectores do estómago.
O solo onde crecen as plantas tamén pode ter máis ou menos acidez ou basicidade,
dependendo da súa composición. Na industria de fertilizantes utilízanse tanto ácidos,
como o nítrico, sulfúrico e fosfórico, para a obtención dos seus sales derivados, coma
compostos básicos, por exemplo o amoníaco, para a fabricación de abonos como o nitrato
amónico.
2. Educación ambiental
A contaminación atmosférica é unha seria ameaza para a vida no noso planeta. As
reaccións químicas procedentes do desenvolvemento industrial emiten á atmosfera algúns
óxidos de nitróxeno e xofre.
Cando chove, estes óxidos reaccionan coa auga formando ácidos fortes, como o ácido
nítrico ou o ácido sulfúrico. Estes ácidos disoltos na auga orixinan a chamada chuvia ácida.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

A través da resolución de exemplos e das
actividades propostas, os alumnos

desenvolven esta competencia ao longo de

cubrir necesidades do ser humano (novos

toda a unidade.

materiais, medicamentos, alimentos…).

Na resolución dos exercicios relacionados

Tratamento da información e

co concepto de mol desta unidade

competencia dixital

repásanse as proporcións e as relacións.

Na sección Recanto da lectura propóñense

Competencia no coñecemento e a

enderezos web relacionados coa unidade.

interacción co mundo físico

Competencia social e cidadá

Esta unidade é fundamental para adquirir

O estudo das reaccións químicas de

as destrezas necesarias para entender o
mundo que nos rodea.
A partir do coñecemento sobre os cambios
químicos e físicos os alumnos poden chegar
a entender a natureza dos cambios que se
producen no seu contorno cotián,
afondando no estudo dos distintos tipos de
reaccións que ocorren ao seu arredor.
O estudo de todos estes conceptos
relacionados cos cambios químicos
ensínalles aos alumnos a valorar a

combustión e de oxidación fortalece os
coñecementos dos alumnos sobre cuestións
ambientais, como é o efecto invernadoiro.
Estas reaccións producen moito dióxido de
carbono que aumenta o efecto
invernadoiro e con el o aumento da
temperatura na superficie terrestre.
Preténdese fomentar o respecto polas
normas de seguridade necesarias na
realización de experiencias, ben nun
laboratorio escolar, ben nun industrial.

importancia da química na industria para

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Clasificar as reaccións químicas en
endotérmicas e exotérmicas.
2. Explicar como afectan distintos
factores na velocidade de reacción.
3. Axustar ecuacións químicas.
4. Interpretar ecuacións químicas.

5. Realizar correctamente cálculos de
masa e de volume en exercicios de
reaccións químicas.
6. Recoñecer reaccións químicas ácidobase e de oxidación e de combustión.

UNIDADE 3. A química e o carbono
PRESENTACIÓN
1. O carbono é un elemento que ten
capacidade para formar enlaces con
outros átomos de carbono, creando

ácidos nucleicos como compostos de
carbono con interese biolóxico.
4. Nesta unidade estúdanse os plásticos,

diferentes tipos de cadeas que dan

compostos de carbono que na

lugar a un elevado número de

actualidade desempeñan un importante

compostos.

papel na nosa vida cotiá.

2. É necesario establecer unha

5. Moitos dos combustibles que utilizamos

clasificación atendendo, por un lado,

na actualidade son derivados do

ao tipo de enlace (simple, dobre,

carbono, por exemplo o butano e a

triplo) e, por outro, aos elementos con

gasolina.

que se une (fundamentalmente H, O, N)
con distintas agrupacións.
3. O carbono está moi presente na

6. A unidade finaliza enumerando unha
serie de accións para un
desenvolvemento sostible.

composición dos seres vivos; destacan
os glícidos, as graxas, as proteínas e os

OBXECTIVOS
• Aprender as características básicas dos

• Coñecer o uso dos combustibles
derivados do carbono e a súa incidencia

compostos do carbono.
• Distinguir entre alcanos, alquenos e

no medio ambiente.
• Revisar algúns dos problemas

alquinos.
• Diferenciar os compostos de carbono
segundo os seus grupos funcionais.
• Coñecer os glícidos, os lípidos, as
proteínas e os ácidos nucleicos.

ambientais globais, por exemplo, a
chuvia ácida.
• Coñecer as accións que hai que realizar
para acadar un desenvolvemento
sostible.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Os compostos de carbono. Características.
• Clasificación dos compostos de carbono: hidrocarburos, alcohois,
aldehidos, cetonas, ácidos e aminas.
• Compostos orgánicos de interese biolóxico: glícidos, lípidos,
proteínas e ácidos nucleicos.
• Polímeros sintéticos e a súa relación co medio.
• Combustibles derivados do carbono e incidencia no ambiente.
• Accións para un desenvolvemento sostible.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Escribir as fórmulas moleculares semidesenvolvidas e
desenvolvidas dos compostos de carbono.
• Escribir os monómeros dalgúns plásticos.
• Escribir e axustar as ecuacións químicas que representan as
reaccións de combustión de hidrocarburos.

ACTITUDES

• Valorar a importancia dos compostos de carbono tanto nos seres
vivos coma nos materiais de uso cotián.
• Recoñecer a necesidade do reciclado e descomposición dalgúns
plásticos.
• Favorecer as accións necesarias para levar a cabo un
desenvolvemento sostible.
• Recoñecer a importancia de ter coñecementos científicos para
afrontar os problemas ambientais do noso planeta.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para a saúde
Convén aproveitar o estudo dos compostos de carbono de interese biolóxico (glícidos,
lípidos e proteínas) para concienciar os alumnos da importancia dunha dieta equilibrada
para a nosa saúde.
Poderíase elaborar algunha actividade, en colaboración co Departamento de Bioloxía e
Xeoloxía e/ou o de Educación Física, para que reflexionasen sobre que alimentos deben
consumir, en función das súas características, idade, sexo e actividade habitual.
2. Educación ambiental
Ao queimar combustibles fósiles na industria enerxética, emítese á atmosfera unha gran
cantidade de dióxido de carbono. Aínda que unha parte deste óxido o utilizan as plantas
na fotosíntese e outra fracción se disolve na auga dos océanos, a proporción deste gas na
atmosfera foi aumentando progresivamente nos últimos anos. Este aumento entraña unha
elevación da temperatura da Terra debido ao efecto invernadoiro.
Se a temperatura aumentase o suficiente, podería chegar a fundirse o xeo dos polos, o que
suporía unha elevación do nivel do mar e a conseguinte inundación de cidades costeiras.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia en comunicación lingüística

Competencia no coñecemento e a

A través dos textos con actividades de

interacción co mundo físico

explotación da sección Recanto da lectura

Esta unidade é fundamental para adquirir

trabállanse de forma explícita os contidos
relacionados coa adquisición da
competencia lectora.

as destrezas necesarias para entender o
mundo que nos rodea.

A partir do coñecemento dos diferentes

afrontar os diferentes problemas

compostos do carbono e das súas

ambientais do noso planeta (o incremento

características chégase a comprender a

do efecto invernadoiro e a chuvia ácida).

relación entre os polímeros sintéticos e o

Ademais, ao longo de toda a unidade

medio e a incidencia dos combustibles

recoñécese a necesidade do reciclado e a

derivados do carbono no ambiente.

descomposición dalgúns plásticos.

Tratamento da información e

Competencia para aprender a aprender

competencia dixital

Na sección Resumo sintetízanse os

Na sección Recanto da lectura propóñense

contados máis importantes, de forma que

algúns enderezos de páxinas web

os alumnos coñezan as ideas fundamentais

interesantes que reforzan os contidos

da unidade.

traballados na unidade.

Autonomía e iniciativa persoal

Competencia social e cidadá

A base que a unidade proporciona aos

Nesta unidade favorécense nos alumnos

alumnos sobre os compostos do carbono

accións necesarias para levar a cabo un

pode promover que estes se propoñan

desenvolvemento sostible.

novas cuestións respecto a feitos do seu

Tamén se lles amosa a importancia de

contorno e intenten indagar máis ao

posuír coñecementos científicos para

respecto.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

1.- Coñecer as características básicas dos compostos do carbono.
2.- Clasificar os compostos de carbono segundo a clase de átomos que os forman e o tipo de
unión entre eles.
3.- Escribir fórmulas semidesenvolvidas, desenvolvidas e moleculares dos diferentes
compostos de carbono.
4.-Recoñecer os compostos de carbono de interese biolóxico.
5.- Explicar o uso dos diferentes combustibles derivados do carbono.
6.- Coñecer os principais problemas ambientais globais.
Coñecer as accións necesarias para levar a cabo un desenvolvemento sostible

UNIDADE 4. O movemento
PRESENTACIÓN
1. O concepto de sistema de referencia é

3. As representacións gráficas son unha

imprescindible para poder identificar se

ferramenta moi útil para o estudo dos

un corpo está ou non en movemento.

movementos, e, en particular, dos
movementos rectilíneos.

2. É importante distinguir os tipos de
movemento, atendendo tanto á
traxectoria coma á variación ou non da
velocidade.

OBXECTIVOS
• Comprender a necesidade dun sistema

• Clasificar os movementos segundo a súa
traxectoria.

de referencia para describir un
movemento.

• Identificar MRU, MRUA e MCU.

• Coñecer os conceptos básicos relativos

• Utilizar correctamente as leis do

ao movemento.

movemento.

• Diferenciar velocidade media de

• Saber expresar graficamente algunhas

velocidade instantánea.

observacións.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Sistema de referencia.
• Carácter relativo do movemento.
• Conceptos básicos para describir o movemento: traxectoria,
posición, desprazamento.

• Clasificación dos
movementos
segundo a súa
traxectoria.
• Velocidade.
Carácter vectorial.
• Velocidade media
e instantánea.

• Aceleración. Carácter vectorial.
• MRU. Características. Lei do movemento.
• Gráficas x-t, v-t no MRU.
• MCU. Características. Magnitudes angulares. Lei do movemento.
• MRUA. Características. Lei do movemento.
• Gráficas x-t, v-t, a-t no MRUA.
• Movemento de caída libre.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Representar e interpretar gráficas.
• Resolver gráfica e analiticamente exercicios de movementos
rectilíneos.
• Resolver numericamente exercicios de MCU.
• Realizar cambios de unidades.

ACTITUDES

• Fomentar a observación e a análise dos movementos que se
producen ao noso arredor.
• Apreciar a diferenza entre o significado científico e o significado
coloquial que teñen algúns termos utilizados na linguaxe cotiá.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación viaria
Desde esta unidade pódese contribuír ás campañas de educación viaria, relacionando a
necesidade das limitacións de velocidade co tempo que transcorre e a distancia que se
percorre desde que un vehículo inicia a freada ata que se detén.
Esta reflexión vincula os coñecementos adquiridos na clase con situacións reais, mostrando
que os consellos sobre as limitacións de velocidade e a distancia mínima de seguridade
entre vehículos teñen fundamentos físicos. Pódense valorar, ademais, as posibles
consecuencias nos accidentes de tráfico por incumprimento das normas de circulación.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

Nesta, como noutras moitas unidades

A través da resolución de exemplos e das

deste libro, trabállase o cambio de

actividades propostas os alumnos

unidades.

desenvolven esta competencia ao longo de
toda a unidade.

Competencia en comunicación lingüística

Nesta unidade ensínaselles aos alumnos a

Tanto a través das lecturas das distintas

analizar e interpretar representacións

epígrafes coma mediante a realización dos

gráficas do tipo x-t e v-t, correspondentes

distintos exercicios e problemas, os

ao movemento rectilíneo uniforme, e

alumnos irán adquirindo un vocabulario

gráficas x-t, v-t e a-t, correspondentes ao

científico que pouco a pouco aumentará e

movemento rectilíneo uniformemente

enriquecerá a súa linguaxe, e con iso a súa

acelerado, a partir da elaboración do

comunicación con outras persoas.

propio gráfico e da súa táboa

Competencia no coñecemento e a

correspondente.

interacción co mundo físico

Tamén se lles mostra como resolver

As distintas actividades propostas aos

diversos exercicios de movementos

alumnos ao longo desta unidade fan

rectilíneos tanto de forma analítica coma

factible que estes analicen e comprendan

graficamente.

os movementos que se producen ao seu
arredor constantemente, extrapolando
desta forma os coñecementos adquiridos
na aula á súa vida cotiá.

Tratamento da información e
competencia dixital
Na sección Recanto da lectura
encontrémonos con diversos enderezos de
sitios web relacionados coa temática
tratada nesta unidade.
Competencia social e cidadá
Nesta unidade ensínaselles aos alumnos a
respectar e valorar as opinións dos demais,
aínda que estas sexan contrarias ás
propias.
Competencia para aprender a aprender
A práctica continuada que os alumnos
exercitan ao longo do curso desenvolve
neles a habilidade de aprender a aprender.
É dicir, conséguese que os alumnos non
deixen de aprender cando cerran o seu
libro de texto, senón que son capaces de
seguir aprendendo das cousas que os
rodean.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Describir o movemento e valorar a
necesidade dos sistemas de referencia.
2. Saber identificar os movementos
segundo as súas características.
3. Representar gráficos dos movementos
rectilíneos a partir da táboa de datos
correspondente.

4. Recoñecer o tipo de movemento a
partir das gráficas x-t e v-t.
5. Aplicar e solucionar correctamente as
ecuacións correspondentes a cada
movemento nos exercicios formulados.
6. Resolver cambios de unidades e
expresar os resultados en unidades
do SI.

UNIDADE 5. As forzas
PRESENTACIÓN
1. Para comprender o concepto de forza

2. A dinámica estúdase a través das tres

convén analizar os efectos tanto

leis de Newton que establecen a

dinámicos coma estáticos das mesmas.

relación entre forza e movemento.

OBXECTIVOS
• Recoñecer os efectos das forzas.

• Relacionar a forza aplicada a un Corpo
e a aceleración que este adquire.

• Identificar as forzas presentes en

• Advertir a forza de rozamento en

situacións cotiás.

situacións habituais.

• Calcular a forza resultante dun sistema

• Recoñecer a existencia da parella de

de forzas.

forzas acción-reacción.

• Comprender o significado de inercia.

• Relacionar os movementos coas causas
que os producen.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Definición de forza.
• Unidade de forza no SI.
• Efectos dinámicos e estáticos das forzas.
• Forza: magnitude vectorial.
• Leis de Newton: principio de inercia.
• Principio de acción de forzas.
• Principio de acción e reacción.
• As forzas e o movemento.
• A forza de rozamento.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Identificar os efectos das forzas sobre os corpos.
• Asociar o punto de aplicación dunha forza coa orixe do vector que
a representa.
• Comprobar experimentalmente a lei de Hooke.
• Representar forzas a través de vectores.
• Realizar operacións de cálculo vectorial.
• Resolver exercicios aplicando a ecuación fundamental da
dinámica, incluíndo a forza de rozamento.

ACTITUDES

• Favorecer a predisposición á formulación de interrogantes ante
feitos da vida cotiá.
• Apreciar a importancia das leis de Newton para interpretar o
movemento dos corpos.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación viaria
Desde a física podemos xustificar a importancia das normas básicas sobre a seguridade nas
estradas, como a conveniencia de que todos os ocupantes do vehículo leven posto o cinto
de seguridade.
Nunha situación na que nos vexamos obrigados a frear bruscamente, prodúcese un gran
cambio de velocidade nun período de tempo moi pequeno, o que supón que a aceleración
de freado do vehículo é moi alta. Se levamos abrochado o cinto de seguridade, este evita
que saiamos despedidos cara adiante por efecto da inercia ao frear.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

onde se representa a forza en función do

Nesta unidade ensínaselles aos alumnos a

estiramento do resorte.

identificar os efectos das forzas sobre os

Competencia en comunicación lingüística

corpos. Así como a representar as distintas

Na sección Recanto da lectura trabállanse

forzas a través de vectores, polo que se fai

de forma explícita os contidos

necesario realizar cálculos con vectores.

relacionados coa adquisición da

Ao realizar cálculos cos diferentes vectores

competencia lectora, a través de textos

forza é necesario recordar os conceptos de
seno, coseno e tanxente dun ángulo.
Ademais, móstraselles aos alumnos a
comprobación experimental da lei de
Hooke. Para iso é necesario elaborar unha
táboa e o seu gráfico correspondente,

con actividades de explotación.
Competencia no coñecemento e a
interacción co mundo físico
Esta unidade é fundamental para adquirir
as destrezas necesarias para entender o
mundo que nos rodea.

A partir do coñecemento dos distintos

coas forzas, de forma que eles adquiren

tipos de forzas os alumnos serán capaces

estas capacidades e llas aplican aos

de relacionar os movementos coas causas

sucesos que os rodean na súa vida cotiá

que os producen (preténdese comprender

contribuíndo desta forma a esta

a dinámica dos distintos obxectos que nos

competencia.

rodean, por exemplo, o movemento dun

Competencia para aprender a aprender

coche ou dunha barca).

Ao longo de toda a unidade trabállanse

Tratamento da información e

habilidades, nas actividades o no

competencia dixital

desenvolvemento, para que o alumno sexa

Na sección Recanto da lectura facilítanse

capaz de continuar aprendendo de forma

direccións URL que dirixen a animacións e

autónoma de acordo cos obxectivos da

outros contidos relacionados coas forzas e

unidade.

cos principios da dinámica.

Autonomía e iniciativa persoal

Competencia social e cidadá

Os diversos exercicios realizados ao longo

Realizando as actividades desta unidade

da unidade serven para traballar esta

foméntanse nos alumnos a observación e a

competencia.

analítica de distintos sucesos relacionados

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Definir o concepto de forza.
2. Identificar as forzas que actúan sobre
un corpo, tanto en repouso coma en
movemento.
3. Representar e calcular o módulo, a
dirección e o sentido da forza
resultante dun sistema de forzas
sinxelo.

4. Recoñecer a inercia en situacións
cotiás.
5. Aplicar correctamente a ecuación
fundamental da dinámica na resolución
de exercicios e de problemas.
6. Determinar o valor da forza de
rozamento nos exercicios formulados.
7. Interpretar os movementos, atendendo
ás forzas que os producen.

UNIDADE 6. Forzas gravitatorias
PRESENTACIÓN
1. Un percorrido pola historia da
astronomía serve para pór de manifesto
algunhas das dificultades, tanto sociais
coma tecnolóxicas, coas que se

celestes no universo e o
comportamento dos corpos cerca da
superficie terrestre.
3. A partir desta lei defínese o peso como

encontran os científicos ao realizar o

unha forza gravitatoria e determínase a

seu traballo.

súa relación coa masa dun obxecto.

2. A lei da gravitación universal permite
explicar os movementos dos corpos

OBXECTIVOS
• Coñecer a evolución das ideas sobre o
universo ao longo da historia.
• Identificar o peso como unha forza

• Comprender que o peso dun corpo
depende da súa masa e do lugar onde
se encontre.
• Analizar a condición de equilibrio en

gravitatoria.
• Distinguir entre peso e masa.
• Recoñecer o movemento dos corpos

diferentes obxectos.
• Explicar o fenómeno das mareas.

cerca da superficie terrestre como un
MRUA.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Historia da astronomía. Evolución desde as primeiras teorías ata o
universo actual.
• Leis de Kepler.
• A lei da gravitación universal.
• Características da forza gravitatoria.
• A masa e o peso.
• Os movementos e a lei da gravidade.
• Corpos que caen. Corpos que ascenden.
• As mareas.
• O peso.
• Equilibrio.
• O universo actual.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Analizar e comparar o modelo xeocéntrico e o modelo
heliocéntrico do universo.
• Resolver problemas de movemento de corpos celestes.
• Situar o centro de gravidade dalgúns obxectos e trazar a vertical
para analizar a situación de equilibrio.

ACTITUDES

• Valorar as achegas da ciencia para mellorar a calidade de vida.
• Recoñecer a relación entre sociedade, tecnoloxía e o avance que
experimentou a ciencia.
• Valorar e respectar as opinións dos demais aínda que sexan
diferentes das propias.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para a paz. Educación moral
A lectura das biografías dos científicos que se nomean ao longo desta unidade permítenos
coñecer as persecucións ás que foron sometidos por defender as súas ideas en contra do
pensamento da época na que viviron. O traballo científico non sempre foi libre e
obxectivo, senón que estivo condicionado por diversas cuestións.
Reflexionar sobre o traballo de científicos ao longo da historia, atendendo á sociedade e á
tecnoloxía presentes en cada momento, axúdanos a respectar as súas ideas, por moito que
nos parezan inxenuas desde o coñecemento actual. Todas as achegas científicas, tanto
individuais coma colectivas, erróneas ou correctas, inflúen dunha maneira significativa no
desenvolvemento da ciencia.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

Nesta, como noutras moitas unidades

A través da resolución de exemplos e das

deste libro, trabállase o cambio de

actividades propostas, os alumnos

unidades a través de factores de

desenvolven esta competencia ao longo de

conversión.

toda a unidade.

Competencia no coñecemento e a

Nalgúns dos exercicios relacionados coa

interacción co mundo físico

terceira lei de Kepler desta unidade

Esta unidade é fundamental para entender

utilízanse táboas para ordenar os datos

como se formou o noso planeta e o

obtidos. Nestes exercicios repásase e

universo en xeral.

utilízase o concepto de proporcionalidade

Ademais, a partir do coñecemento das

inversa.

forzas gravitatorias os alumnos poderán

Nos exercicios de movemento de corpos

comprender o movemento dos distintos

celestes faise necesario o uso da

corpos celestes no universo (Sol, Terra…).

calculadora e, nalgúns casos, de notación
científica.

Tratamento da información e

Competencia social e cidadá

competencia dixital

Nesta unidade ensínaselles aos alumnos a

Na sección Recanto da lectura propóñense

valorar as achegas da ciencia para

algúns enderezos de sitios web

mellorar a calidade de vida, por exemplo,

interesantes que reforzan os contidos

a posta en órbita dos diferentes satélites.

traballados na unidade.

Para iso móstraselles a relación que existe
entre sociedade, tecnoloxía e avance da
ciencia.
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. Determinar, analizando a evolución das

4. Analizar as causas do movemento dos

teorías acerca da posición da Terra no

corpos celestes arredor do Sol e dos

universo, algúns dos trazos distintivos

satélites arredor dos planetas.

do traballo científico.
2. Utilizar a lei da gravitación universal
para calcular o peso dun obxecto na

5. Relacionar o movemento dos corpos
cerca da superficie terrestre co MRUA.
6. Aplicar a condición de equilibrio

Terra e noutros corpos do Sistema

estático para entender o

Solar, por exemplo, na Lúa.

comportamento dalgúns obxectos

3. Coñecer as características da forza
gravitatoria.

apoiados nunha superficie.
7. Coñecer o «novo» Sistema Solar e
explicar en que consiste a teoría da
grande explosión.

UNIDADE 7. Forzas e presións en fluídos
PRESENTACIÓN
1. Describir o efecto dunha mesma forza

3. Non resulta sinxelo asimilar que o aire

sobre distintas superficies facilita a

exerce presión sobre nós. Convén

comprensión do concepto de presión.

analizar distintas situacións que esixan
recorrer, para a súa explicación, á

2. O principio de Pascal e o principio de

diferenza de presión.

Arquímedes permiten xustificar
situacións que se poden observar na
vida cotiá.

OBXECTIVOS
• Distinguir entre presión e forza.

• Recoñecer a presenza da presión
atmosférica e saber como se pode

• Entender a condición de flotabilidade

medir.

dalgúns corpos.
• Saber interpretar experiencias

• Entender o principio de Pascal e
coñecer as súas aplicacións.

relacionadas co principio de

• Xustificar a perda aparente de peso dos

Arquímedes.

corpos ao introducilos nos líquidos.

• Saber cales son as magnitudes que
inflúen no impulso que experimenta un

• Coñecer algunhas aplicacións prácticas

corpo cando se somerxe nun fluído.

do principio de Pascal.

• Recoñecer os diferentes efectos dunha
mesma forza sobre distintas superficies.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Principio de Arquímedes.
• Forza ascensional nun fluído.
• Flotabilidade.
• Concepto de presión.
• Presión hidrostática.
• Presión atmosférica.
• A presión e a altura.
• Presións sobre líquidos.
• Principio de Pascal.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Relacionar a presión no interior dos fluídos coa densidade e coa
profundidade.
• Reflexionar sobre por que os corpos flotan.
• Resolver exercicios aplicando o principio de Pascal e o principio
de Arquímedes.
• Realizar cambios de unidades de presión.

ACTITUDES

• Valorar a importancia da estática de fluídos na nosa vida cotiá.
• Analizar con actitude interrogante os fenómenos que ocorren ao
noso arredor cada día.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para a saúde
Cos contidos desta unidade pódense abordar os posibles problemas para a saúde
ocasionados ao somerxernos a unha determinada profundidade na auga cando nos
mergullamos, ou os efectos da diferenza de presión ao aterrar ou engalar un avión.
Así mesmo, analizar a influencia na flotabilidade dun chaleco salvavidas permitiranos
destacar a importancia da súa utilización cando realizamos deportes acuáticos.
2. Educación ambiental
O vento é un factor clave na dispersión natural dos contaminantes. A súa velocidade e
dirección dependen das variacións da temperatura na atmosfera. O aumento anormal da
temperatura coa altitude, fenómeno coñecido como «inversión térmica», pode provocar
un incremento na concentración dos contaminantes, xa que frea o movemento do aire. Nas
cidades, a inversión térmica vese agravada pola capa de fumes e axentes contaminantes
do aire, capa que recolle a calor procedente da actividade humana.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

Competencia en comunicación lingüística

Nesta unidade ensínaselles aos alumnos a

Tanto mediante as lecturas das distintas

relacionar a presión no interior dos fluídos
coa densidade e coa profundidade. Na
resolución destes exercicios utilízanse
ecuacións con proporcionalidade directa
e inversa e cálculos matemáticos.
En moitas das actividades e problemas da
unidade utilízanse táboas para ordenar os
resultados. Tamén se presentan cambios
de unidades de presión.

epígrafes coma a través da realización dos
distintos exercicios e problemas, os
alumnos irán adquirindo un vocabulario
científico que pouco a pouco aumentará e
enriquecerá a súa linguaxe, contribuíndo
desta forma a esta competencia.

Competencia no coñecemento e a
interacción co mundo físico
Esta unidade é fundamental para adquirir
as destrezas necesarias para entender o
mundo que nos rodea.
Por exemplo, a partir do coñecemento do
principio de Pascal e do principio de
Arquímedes pódense xustificar moitas
situacións facilmente observables na vida

Competencia para aprender a aprender
Na sección Resumo preséntase unha
píntese da unidade para reforzar os
contidos máis importantes, de forma que
os alumnos coñezan as ideas fundamentais
da unidade.
Autonomía e iniciativa persoal
O coñecemento e a información contribúen
á consecución desta competencia.

cotiá, como a flotación dun barco.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Explicar fenómenos sinxelos
relacionados coa presión.
2. Coñecer as distintas unidades de
presión e realizar cambios entre elas.
3. Aplicar o principio de Arquímedes na
resolución de exercicios.
4. Discutir a posibilidade de que un corpo
flote ou afunda ao somerxelo noutro.

5. Explicar experiencias sinxelas onde se
poña de manifesto a presión
atmosférica.
6. Enunciar o principio de Pascal e
explicar as múltiples aplicacións que
derivan do mesmo.
7. Recoñecer a relación existente entre a
densidade e a profundidade coa presión
nos líquidos.

UNIDADE 8. Traballo e enerxía
PRESENTACIÓN
1. É habitual asociar traballo con esforzo.
Convén insistir no concepto físico de
traballo relacionado con forza e
desprazamento. Considerando o tempo

é moi útil para analizar as súas
calidades e permite explicar o principio
de conservación da enerxía.
3. O estudo das máquinas simples axuda a

empregado en realizar o traballo,

entender o uso de moitas ferramentas

introdúcese a definición de potencia.

cotiás.

2. Coñecer distintos tipos de enerxía e as
transformacións dunhas formas noutras

OBXECTIVOS
• Recoñecer as transformacións de
enerxía para explicar algúns fenómenos
cotiáns.

• Coñecer o concepto de potencia e o de
rendemento.
• Describir os efectos dalgunhas

• Definir enerxía mecánica e coñecer os
aspectos baixo os que se presenta.
• Explicar a conservación da enerxía
mecánica en situacións sinxelas.

máquinas en función do traballo que
realizan.
• Valorar a importancia do aforro
enerxético.

• Distinguir a diferenza entre o concepto
físico e o concepto coloquial de
traballo.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• Concepto de enerxía.
• Tipos de enerxía.
• Enerxía mecánica.
• Enerxía cinética e enerxía potencial.
• Principio de conservación da enerxía mecánica.
• Traballo mecánico. Unidades.
• Traballo da forza de rozamento.
• Potencia mecánica. Unidades.
• Máquinas mecánicas: panca, plano inclinado.
• Potencia máxima.
• Rendemento.
• Fontes de enerxía. Consumo de enerxía.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Identificar a enerxía cinética e a enerxía potencial en diferentes
situacións.
• Recoñecer o traballo como unha forma de intercambio de
enerxía.
• Resolver exercicios de traballo, potencia e conservación da
enerxía mecánica.
• Analizar o funcionamento de máquinas sinxelas.

ACTITUDES

• Valorar a importancia da enerxía nas actividades cotiás.
• Recoñecer o traballo científico no aproveitamento das fontes de
enerxía.
• Tomar conciencia do alto consumo enerxético nos países
desenvolvidos.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación ambiental. Educación para o consumo
É moi importante que os alumnos reflexionen sobre o elevado consumo enerxético dos
países industrializados. Isto supón un gasto abusivo e irracional de combustibles fósiles, e
pode xerar no futuro o esgotamento das fontes enerxéticas tradicionais. Evitalo implica,
por un lado, utilizar enerxías alternativas e renovables, e, por outro, adoptar medidas de
aforro enerxético, como reciclar ou reutilizar materiais.
Así mesmo, crece a preocupación da sociedade polo medio natural. As enerxías
renovables, procedentes do Sol, o vento ou a auga, xeran enerxía limpa que non provoca
acumulación de gases invernadoiro, responsables do cambio climático.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

Nesta unidade tamén se traballa o cambio

Nesta unidade ensínaselles aos alumnos a

de unidades de enerxía.

resolver distintos exercicios de traballo,
potencia e conservación da enerxía
mecánica.
Na ecuación do traballo aparece a función
trigonométrica coseno, polo que haberá
que recordar este concepto matemático,
así como os cálculos con ángulos.
Ademais, analízase o funcionamento
dalgunhas máquinas sinxelas e o seu
rendemento, en cuxo cálculo se utilizan
porcentaxes.

Competencia no coñecemento e a

Tratamento da información e

interacción co mundo físico

competencia dixital

Esta unidade é fundamental para adquirir

Na sección Recanto da lectura propóñense

as destrezas necesarias para entender o
mundo que nos rodea.
A partir do coñecemento de conceptos
como traballo, potencia e enerxía chégase
a entender o funcionamento de
ferramentas e de máquinas como, por
exemplo, a panca ou a polea.
Ademais, a través das epígrafes
relacionadas co aproveitamento das fontes
de enerxía e o seu consumo ínstase os
alumnos a valorar a importancia da enerxía
nas actividades cotiás e a non malgastala.

algúns enderezos de sitios web
interesantes que reforzan os contidos
traballados na unidade.
Competencia social e cidadá
Nesta unidade ensínaselles aos alumnos a
recoñecer o traballo científico no
aproveitamento das fontes de enerxía, así
como a valorar a enerxía e a non
malgastala.
Foméntase desta forma o aforro de enerxía
e, con iso, un desenvolvemento sostible.
Inténtase que os alumnos tomen
conciencia do alto consumo enerxético dos
países desenvolvidos.
Competencia para aprender a aprender
A base que a unidade lles proporciona aos
alumnos sobre traballo e enerxía pode
promover que estes se formulen novas
cuestións respecto a feitos do seu contorno
relacionados e intenten indagar máis ao
respecto.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Recoñecer a enerxía como unha
propiedade dos corpos, capaz de
producir transformacións.
2. Aplicar o principio de conservación da
enerxía mecánica á análise dalgúns
fenómenos cotiás.
3. Asimilar o concepto físico de traballo.

4. Diferenciar claramente esforzo e
traballo físico.
5. Aplicar o concepto de potencia e
traballo na resolución de exercicios.
6. Recoñecer a lei da panca en
ferramentas de uso habitual.

UNIDADE 9. Transferencia de enerxía: calor
PRESENTACIÓN
1. É preciso que os alumnos identifiquen a
calor e o traballo como dúas formas de

de estado e as dilatacións dos corpos
como efectos da calor.
3. É moi importante chegar a distinguir

enerxía en tránsito.
2. Así mesmo, deben recoñecer os
aumentos de temperatura, os cambios

entre conservación da enerxía e
degradación da enerxía.

OBXECTIVOS
• Explicar o concepto de temperatura a
partir da teoría cinética.
• Diferenciar claramente os conceptos de
calor e de temperatura.
• Determinar a temperatura de equilibrio
das mesturas.
• Distinguir os conceptos de calor
específica e de calor latente.

• Comprender o significado do principio
de conservación da enerxía e aplicalo
ás transformacións enerxéticas cotiás.
• Describir o funcionamento das
máquinas térmicas e comprender o
concepto de rendemento nunha
máquina.
• Coñecer as diferentes formas de
transmitirse a calor: condución,
convección e radiación.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• A temperatura dos corpos.
• Equilibrio térmico.
• Medida de temperatura: termómetros.
• Calor e variación de temperatura: calor específica.
• Calor e cambios de estado: calor latente.
• Dilatación dos corpos.
• Equivalencia entre calor e traballo mecánico.
• Principio de conservación da enerxía.
• Transformación da enerxía: máquinas térmicas.
• Transmisión da calor: condución, convección e radiación.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Analizar situacións da vida cotiá en que se producen
transformacións e intercambios de enerxía.
• Resolver exercicios de aplicación.
• Transformar correctamente joules en calorías e viceversa.
• Interpretar esquemas en que se amosan algúns efectos da calor
sobre os corpos.

ACTITUDES

• Valorar a importancia da enerxía na sociedade, a súa repercusión
sobre a calidade de vida e o progreso económico.
• Tomar conciencia das consecuencias que o desenvolvemento
tecnolóxico ten sobre o ambiente e a necesidade de minimizalas.
• Fomentar hábitos destinados ao consumo responsable de enerxía.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación para o consumo
Podemos facer notar aos alumnos que a sociedade moderna está supeditada á posibilidade
de dispoñer de fontes de enerxía que permitan obter enerxía eléctrica ou mecánica. A
maior parte dos recursos enerxéticos utilizados actualmente son limitados e por iso é
necesario fomentar hábitos de aforro enerxético.
2. Educación cívica
O estudo da enerxía pode servir para transmitir aos alumnos a dimensión social da ciencia,
analizando a relación que existe entre o control dos recursos enerxéticos e o
desenvolvemento tecnolóxico dun país, así como o seu desenvolvemento económico.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática

graficamente.

Mediante a resolución de exemplos e das

Ademais, nalgúns dos exercicios amósase

actividades propostas os alumnos

aos alumnos a relación existente entre a

desenvolven esta competencia ao longo de

calor e a variación de temperatura

toda a unidade.

mediante unha representación gráfica.

Nesta unidade ensínase aos alumnos a

Nestas páxinas trabállanse os cambios de

analizar situacións da vida cotiá en que se

unidades de temperatura e de calor.

producen transformacións e intercambios

Competencia en comunicación lingüística

de enerxía e a resolver exercicios de
aplicación mediante sinxelos cálculos

Na sección Recanto da lectura trabállanse
de forma explícita os contidos

matemáticos.

relacionados coa adquisición da

Nalgúns exercicios os datos ou os

competencia lectora, a través de textos

resultados exprésanse mediante unha

con actividades de explotación.

táboa para organizalos e representalos

Competencia no coñecemento e a

Competencia social e cidadá

interacción co mundo físico

Realizando as actividades desta unidade

A partir do coñecemento sobre a calor

foméntase que os alumnos tomen

chégase a entender a súa relación cos

conciencia das consecuencias que o

cambios de estado e coas variacións de

desenvolvemento tecnolóxico ten sobre o

temperatura.

ambiente e a necesidade de minimizalas,

Tratamento da información e

contribuíndo desta forma a esta

competencia dixital
Na sección Recanto da lectura propóñense

competencia.
Tamén se fomentan hábitos destinados ao

varios enderezos web co obxectivo de

consumo responsable de enerxía.

afianzar os contidos estudados na unidade.

Autonomía e iniciativa persoal
O coñecemento sobre a calor e a
temperatura contribúe a desenvolver nos
alumnos as destrezas necesarias para
avaliar e emprender proxectos individuais
ou colectivos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN
1. Utilizar a teoría cinética para explicar a
temperatura dos corpos.
2. Explicar a calor coma un proceso de

5. Aplicar o principio de conservación da
enerxía a situacións cotiás.
6. Realizar exercicios transformando

transferencia de enerxía entre dous

correctamente joules en calorías e

corpos.

viceversa.

3. Propoñer e resolver problemas
utilizando os conceptos de calor
específica e de calor latente.
4. Enumerar e explicar os diferentes
efectos da calor sobre os corpos.

7. Enumerar e explicar os diferentes
mecanismos de propagación da calor.
8. Describir o funcionamento dunha
máquina térmica e calcular o seu
rendemento.

UNIDADE 10. Transferencia de enerxía: ondas
PRESENTACIÓN
1. É importante entender as ondas como
perturbacións en que se propaga
enerxía e non se propaga materia.
2. O son, onda mecánica e lonxitudinal,
estúdase a través das súas calidades e

dos fenómenos relacionados coa súa
reflexión.
3. A luz, onda electromagnética e
transversal, estúdase a través dos
fenómenos derivados da súa refracción
e reflexión.

OBXECTIVOS
• Identificar algúns fenómenos
ondulatorios que podemos observar no
noso contorno: formación de ondas,
propagación das mesmas, etc.
• Clasificar as ondas segundo a dirección
de vibración e o medio de propagación.
• Identificar e relacionar as magnitudes
que caracterizan as ondas.

• Coñecer os fenómenos relacionados coa
reflexión do son.
• Comprender as leis da refracción e da
reflexión da luz.
• Coñecer o efecto da dispersión da luz.
• Explicar fenómenos naturais
relacionados coa transmisión e coa
propagación da luz e do son.

• Recoñecer as distintas calidades do son.

CONTIDOS
CONCEPTOS

• As ondas.
• Magnitudes características.
• Clasificación das ondas segundo a dirección de vibración e
segundo o medio en que se propagan.
• O son. Propagación.
• Características do son (intensidade, ton e timbre).
• Reflexión do son.
• A luz. Propagación.
• Reflexión, refracción e dispersión da luz.
• Espectro electromagnético.

PROCEDEMENTOS,
DESTREZAS
E HABILIDADES

• Resolver exercicios relacionando velocidade, frecuencia e
lonxitude de onda.
• Observar a reflexión da luz.
• Recoñecer os fenómenos do eco e da reverberación como
reflexión do son.
• Explicar fenómenos asociados á reflexión, á refracción e á
dispersión da luz.

ACTITUDES

• Valorar de forma crítica a contaminación acústica e intentar
paliala na medida do posible.
• Recoñecer a importancia dos fenómenos ondulatorios na nosa
sociedade actual.

EDUCACIÓN EN VALORES
1. Educación ambiental. Educación para a saúde
É habitual que os alumnos coñezan os problemas da contaminación atmosférica e os seus
efectos prexudiciais para a saúde. Con todo, adoitan descoñecer outro tipo de
contaminación: a acústica.
Na sociedade actual, sobre todo nas cidades, xéranse moitos ruídos. Os problemas
auditivos dependen da intensidade do son, pero tamén do tempo que unha persoa estea
exposta a el. Convén que reflexionen sobre os problemas que lles pode ocasionar o abuso
da utilización dos auriculares.
Por outro lado, cando chega o verán, os medios de comunicación lémbrannos os perigos de
tomar o Sol: os raios ultravioletas do Sol, máis enerxéticos ca os da luz visible, poden
provocar cancro de pel a medio-longo prazo.

COMPETENCIAS QUE SE TRABALLAN
Competencia matemática
Nesta unidade resólvense exercicios
relacionando velocidade, frecuencia e
lonxitude de onda. Na resolución destes

fenómenos de reflexión e refracción da
luz.
Nesta, coma noutras moitas unidades
deste libro, trabállase o cambio de

exercicios utilízanse ecuacións en que hai

unidades.

que despexar as diferentes incógnitas para

Competencia en comunicación lingüística

solucionalas.

A través dos textos con actividades de

En moitos dos exercicios aparecen

explotación da sección Recanto da lectura

representacións gráficas das ondas, ou hai
que realizalas.
Tamén se traballan esquemas e debuxos
mediante os que se explican distintos

trabállanse de forma explícita os contidos
relacionados coa adquisición da
competencia lectora.

Competencia no coñecemento e a
interacción co mundo físico
Mediante a análise de experiencias e a
resolución de problemas os alumnos van
adquirindo a capacidade de observar e
analizar todo o que acontece ao seu
arredor na súa vida cotiá de maneira
científica e intentar analizalo e
comprendelo.
Por exemplo, o eco e a reverberación da
propia voz do alumno nunha habitación
baleira ou o seu reflexo nun espello.
Competencia social e cidadá
Nesta unidade ensínase aos alumnos a
identificar os ruídos como contaminación

acústica e a analizar este tipo de
contaminación de forma crítica, e a paliala
en todo o posible.
Tamén se ensina aos alumnos a recoñecer
a importancia de fenómenos ondulatorios
como o son ou a luz na sociedade actual.
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. Distinguir entre ondas transversais e
lonxitudinais.
2. Resolver exercicios relacionando as
magnitudes características das ondas.
3. Relacionar o son coas súas calidades.
Diferenciar intensidade, ton e timbre.
4. Relacionar a intensidade do son e a
contaminación acústica.

5. Explicar o eco e a reverberación.
6. Diferenciar e explicar a reflexión, a
refracción e a dispersión da luz.
7. Aplicar as leis de reflexión e refracción.
8. Interpretar esquemas onde aparecen os
fenómenos da reflexión e/ou a
refracción da luz.

2.- Procedementos e técnicas de avaliación
Instrumentos de avaliación.-Serán os seguintes:
a) Probas escritas: realizaránse, cando menos, duas probas deste tipo por
avaliación.
b) Valoración dos informes de laboratorio e de actividades propostas.
c) Actitude na clase e interese pola materia.
Para a nota numérica da avaliación contribuirán:
- Un 90 % o apartado a)
- Un 10 % os apartados b) e c).
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 90% do exame de recuperación e mais o 10% 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.

3- Minimos esixibles para a obtencion dunha avaliacion positiva
UNIDADE 1. ENLACE QUÍMICO
•
•
•
•
•
•
•

Elementos e compostos.
Número atómico, número másico e isótopos dun elemento.
Clasificación dos elementos: a táboa periódica.
Enlace iónico. Propiedades dos compostos iónicos.
Enlace covalente. Propiedades dos compostos covalentes.
Enlace metálico. Propiedades dos metais.
Formulación Inorgánica (incluir oxoácidos e sales oxoácidas)

UNIDADE 2. OS CAMBIOS QUÍMICOS
•
•
•
•

Reaccións químicas. Axuste de ecuacións químicas. O mol.
Cálculos estequiométricos de masa e volume.
Reaccións endotérmicas e exotérmicas.
Reaccións ácido-base.

UNIDADE 3. OS COMPOSTOS DE CARBONO
•
•

Os compostos de carbono. Características.
Clasificación dos compostos de carbono: hidrocarburos, alcohois, ácidos,
aldehidos, cetonas e aminas.

UNIDADE 4. MOVEMENTOS
•
•
•
•
•
•

Sistema de referencia. Carácter relativo do movemento.
Conceptos básicos para describir o movemento: traxectoria, posición,
distancia, tempo.
Velocidade. Carácter vectorial. Velocidade media e instantánea.
Aceleración. Carácter vectorial.
MRU. Características. Lei do movemento. Gráficas x-t, v-t.
MRUA. Características. Lei do movemento. Gráficas s-t, v-t, a-t.

UNIDADE 5. FORZAS
•
•
•
•

Definición de forza. Unidade de forza no SI.
Forza: magnitude vectorial.
Leis de Newton: principio de inercia. Principio de acción de forzas.
Principio de acción e reacción.

UNIDADE 6. FORZAS GRAVITATORIAS
•
•
•

A lei da gravitación universal. Características da forza gravitatoria.
A masa e o peso.
Os movementos e a lei da gravidade.

UNIDADE 7. FORZAS EN FLUÍDOS
•
•
•
•
•

Concepto de presión.
Presións sobre líquidos. Principio de Pascal.
Presión hidrostática.
Forza ascensional nun fluído. Principio de Arquímedes. Flotabilidade.
Presión atmosférica. A presión e a altura.

UNIDADE 8. TRABALLO E ENERXÍA
•
•
•
•
•

Traballo mecánico. Unidades.
Potencia mecánica. Unidades.
Concepto de enerxía.
Enerxía mecánica. Enerxía cinética e enerxía potencial.
Principio de conservación da enerxía mecánica.

UNIDADE 9. A CALOR
•
•
•
•
•
•

Medida de temperatura: termómetros.
Calor e variación de temperatura: calor específica.
Calor e cambios de estado: calor latente.
Dilatación dos corpos.
Equivalencia entre calor e traballo mecánico.
Principio de conservación da enerxía.

UNIDADE 10. AS ONDAS: LUZ E SON
•
•
•

As ondas. Definición. Magnitudes características.
O son. Propagación. Calidades (intensidade, ton e timbre). Reflexión.
A luz. Espectro electromagnético. Propagación. Reflexión e refracción.

