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1.- Obxectivos xerais da materia
Expresados en termos de capacidades, son os seguintes:
1.- Comprende-los conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes e
xenerais da física e da química, que permiten ter unha visión global e unha
formación científica básica para desenvolver posteriormente estudos máis
específicos.
2.-Aplica-los conceptos, leis, teorías e modelos aprendidos a situacións da
vida cotiá, para explicar e predicir fenómenos físicos e químicos.
3.- Valora-lo coñecemento científico no seu conxunto como elemento
inseparable
do
saber
xeral,
en
evolución
e
revisión
continua.
4.-Adquirir e utilizar destrezas investigadoras, tanto documentais como
experimentais, con certa autonomía.
5.-Resolver supostos físicos e químicos, tanto teóricos como prácticos,
mediante o emprego dos coñecementos adquiridos.
6.-Desenvolver valores e actitudes propias do pensamento científico como
son a selección e busca de información, a curiosidade, a capacidade crítica, o
traballo sistemático e rigoroso e unha actitude tolerante e non dogmática.
7.-Recoñece-las contribucións da física e a química á formación integral do
individuo, así como as súas implicacións no desenvolvemento da tecnoloxía e, por
tanto, en beneficio da sociedade.
8.- Empregar correctamente a linguaxe científica nos contextos adecuados.

2.- Obxectivos, contidos e criterios de avaliacion para cada unidade.
Neste apartado desenvólvense os diferentes aspectos que integran o
currículo (obxectivos, contidos e criterios de avaliación para cada unidade).

UNIDAD INTRODUCTORIA

A MEDIDA

OBXECTIVOS




Saber distinguir entre magnitude e unidade.
Coñecer e saber manexalos instrumentos de medida más usuais nun
laboratorio de física e química.
Ser conscentes de que a precisión dunha medida depende do aparato de
medida e da destreza do experimentador, e que o erro cometido debe



cuantificarse.
Entender que a representación gráfica das medidas constitúe unha
destreza que o experimentador debe utilizar con moita frecuencia.

CONTIDOS

Conceptos







Magnitudes. Concepto: magnitudes fundamentais e derivadas.
Unidades. O sistema internacional. Conversión de unidades.
Instrumentos de medida. Características: sensibilidade, precisión e
exactitude.
Cifras significativas, redondeo e notación científica.
Erros na medida. Incertidume. Erro absoluto e relativo.
Representacións gráficas. Líña de axuste. Interpretación.

Procedementos



Realización de medidas con distintos instrumentos e estimación do erro
cometido.
Resolución de exercicios e problemas empregando axeitadamente as
unidades e magnitudes apropiadas.

Actitudes




Valoración da importancia que para unhas ciencias como a física e a
química, ten a exactitude e la expresión correcta das medidas
realizadas.
Coidado no manexo dos instrumentos de medida co fin de que estes
resulten o máis exactos posible.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN











Realizar correctamente a ecuación de dimensións dunha determinada
magnitude derivada.
Coñecer tódalas unidades do Sistema Internacional, así como os prefixos
correspondentes os múltiplos e submúltiplos destas unidades, e converter
unhas unidades noutras.
Saber manexar o calibrador, a balanza, a probeta, a pipeta, a bureta e mailo
matraz aforado.
Entender que o resultado de calquer operación matemática debe ser
expresado cun número limitado de cifras significativas e non
necesariamente con todas as que dé a calculadora.
Utilizar con soltura a notación científica.
Calcular correctamente o erro absoluto e relativo correspondentes a unha
serie de medidas da mesma magnitude, así como saber expresar o resultado
final da medida incluíndo os devanditos erros.
Representar e interpretar gráficas.

QUÍMICA

UNIDADE Nº 1

A MATERIA E A TEORÍA ATÓMICO-MOLECULAR

OBXECTIVOS






Clasificalos corpos materiais, así como as súas propiedades físicas e
químicas.
Comprender e aplicar correctamente as leis ponderais e as volumétricas.
Relaciona-las leis ponderais co concepto de átomo.
Xustifica-la existencia das moléculas, baseándose nas distintas leis e
teorías postuladas na unidade.
Utilizar o concepto de mol como unidade de cantidade de sustancia e aplicar
dito concepto de forma operativa nos cálculos químicos e na determinación
de fórmulas químicas.

CONTIDOS

Conceptos







A materia, propiedades dos corpos materiais.
Clasificación da materia.
Leis ponderais.
Teoría atómica de Dalton.
Leis volumétricas, hipótese de Avogadro.
O mol e a masa molar, determinación de fórmulas empíricas e
moleculares.

Procedementos



Utilización de procedementos físicos baseados nas propiedades
características das sustancias puras, para separar éstas nunha mestura..
Uso de técnicas de laboratorio para determinar e comparar cantidades
de diversas sustancias.




Determinación experimental da fórmula dalgún composto sinxelo..
Resolución de actividades e problemas abertos, plantexados como
pequenas investigacións nas que deban aplicarse algunhas etapas do
método científico.

Actitudes




Valoración positiva da ciencia o recoñecer que xurde do conxunto das
aportacións que se producen no curso da historia.
Mantemento das necesarias normas de seguridade o traballar nun
laboratorio.
Rigor no emprego de conceptos e principios, valorando a precisión dos
mesmos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN












Saber clasifica-los corpos materiais en sustancias puras (elementos e
compostos) e mesturas (homoxéneas e heteroxéneas), así como as súas
distintas propiedades, en físicas e químicas.
Describi-los diversos métodos de obtención de sustancias puras. Separar
correctamente, no laboratorio, tódalas sustancias puras que compoñen unha
determinada mestura.
Aplica-las tres leis ponderais a procesos químicos sinxelos; e a inversa, dada
unha serie de experimentos químicos, averiguar qué lei ponderal se cumpre.
Recoñecer ó reactivo limitante. Entende-lo significado das leis volumétricas
no comportamento físico dos gases.
Distinguir correctamente entre átomo e molécula e xustificar o número de
átomos dos distintos elementos que, necesariamente, deben integrar unha
determinada molécula sinxela.
Calcular masas atómicas relativas, a partir do coñecemento do número de
átomos que integran a molécula e a proporción en masa de cadun deles.
Realizar correctamente equivalencias entre moles, gramos, moléculas e
átomos existentes nunha determinada cantidad de sustancia.
Calcula-la composición centesimal de cadun dos elementos que integran un
composto e saber determina-la fórmula empírica e molecular dun composto
a partir da súa composición centesimal.

UNIDADE Nº 2

ESTADOS DE AGREGACIÓN. TEORÍA CINÉTICA

OBXECTIVOS






Relaciona-las propiedades dunha sustancia co seu estado de agregación.
Comprende-lo significado de presión e temperatura, así como o de
temperatura absoluta.
Utiliza-las ecuacións dos gases para determinar volumes, presións,
temperaturas, cantidade de sustancia, masas molares e densidades de
distintos gases.
Aplica-la teoría cinético-molecular para explicar o comportamiento de
gases, líquidos e sólidos.

CONTIDOS

Conceptos






Estados de agregación da materia, cambios de estado.
Medida da presión exercida por un gas.
Leis dos gases.
A teoría cinético-molecular, significado físico dos conceptos de presión
e temperatura.
A presión de vapor nos líquidos, a súa influencia na temperatura de
ebulición.

Procedementos






Actitudes




Interpretación de táboas e gráficas correspondentes o quentamento de
certas sustancias, así como doutras referentes ás leis de Boyle e
Charles e Gai-Lussac e as de temperaturas de ebulición en función da
presión exterior.
Uso de barómetros e manómetros e realización de diversas medidas.
Resolución de exercicios e problemas relacionados coas leis dos gases e
co cálculo de volumes molares.
Aplicación dos postulados da teoría cinético-molecular, plantexándoos
como pequenas investigacións para explicar o comportamento de sólidos,
líquidos e gases.
Valoración positiva da ciencia o recoñecer que xorde do conxunto das
aportacións que se producen no curso da historia.
Interese polo coñecemento das aplicacións da ciencia á vida cotiá.
Valoración positiva da importancia do trabajo individual e en grupo.



Consideración da importancia que ten a interacción ciencia-técnica na
sociedade.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN








Coñecer qué cambios de estado suceden con aportación de enerxía e cales
con desprendemento de enerxía.
Aplicar correctamente as ecuacións dos gases para determinar volumes,
presións, temperaturas, cantidade de sustancia, masas molares e
densidades de distintos gases, e así poder describir a sua evolución nos
procesos.
Precisa-lo concepto de volume molar en condicións normais en calqueras
outras condicións.
Saber explicar, cos postulados da teoría cinético-molecular, o
comportamento dos gases, líquidos e sólidos.
Entende-lo concepto de presión de vapor nos líquidos e o de temperatura de
ebulición.
Calcular fórmulas moleculares empregando a ecuación de estado dos gases
ideais para determina-la masa molecular da sustancia.

UNIDADE Nº 3

DISOLUCIONS

OBXECTIVOS






Coñece-la concentración dunha disolución expresada en porcentaxe en masa,
porcentaxe en volume, molaridade, molalidade e fracción molar, e saber
preparar disolucións de concentración coñecida.
Comprende-lo proceso de disolución, o concepto de solubilidade e os
factores que a determinan. Distinguir entre disolución saturada e
sobresaturada.
Saber explicar, cos postulados da teoría cinética, as variacións das
propiedades coligativas, calcular numéricamente estas variacións e aplicalas



o cálculo de masas molares de solutos.
Comprende-la diferencia entre disolución e dispersión coloidal.

CONTIDOS
Conceptos





Disolucións: definición, tipos, formas de expresar a súa concentración.
O proceso de disolución, solubilidade, factores que inflúen na
solubilidade.
Propiedades coligativas das disolucións.
Disolucións coloidais.

Procedementos







Resolución de problemas para determina-la cantidade de sustancia (en
gramos e mol) contida nun volume determinado de disolución e, á inversa,
para determina-la concentración da disolución dada unha cantidade de
sustancia
Utilización de técnicas de laboratorio para preparar disolucións de
distinta concentración (de solutos sólidos e líquidos).
Determinación experimental da solubilidade en auga dalgunhas
sustancias.
Resolución de cuestións nas que deban aplicarse os postulados da teoría
cinética para explica-las propiedades coligativas.
Realización de actividades e problemas nos que, por aplicación das
variacións das propiedades coligativas, determínanse masas molares de
solutos non iónicos.

Actitudes





Disposición á realización cuidadosa de experiencias de laboratorio e
maila orde e precaución no manexo do material.
Recoñecemento da necesidade de manter unhas normas de seguridade no
traballo de laboratorio, respectando as indicacións de seguridade que
reflicten as etiquetas dos productos de laboratorio.
Valoración positiva da importancia que teñen as disolucións dentro das
mesturas, e da súa manifestación en moitos dos procesos biolóxicos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN




Recoñecer unha disolución, calquera que sexa o estado en que se presenten
tanto o soluto como o disolvente, precisando as diferencias existentes
entre unha disolución verdadeira e unha disolución coloidal.
Calcular concentracións en porcentaxe en masa, porcentaxe en volume,









molaridade, molalidade e fracción molar, tanto de solutos sólidos como
líquidos (neste caso, sabendo aplica-los datos de densidade e pureza), así
como determina-la cantidade de sustancia (en gramos e moles) contida nun
volume determinado dunha disolución.
Preparar correctamente, no laboratorio, disolucións de concentracións
determinadas partindo de solutos sólidos o doutras máis concentradas cuxa
molaridade é coñecida, ou que deba calcularse previamente a partir dos
datos contidos na etiqueta do producto.
Saber explica-lo proceso de disolución, entende-lo concepto de solubilidade
e os factores que inflúen na solubilidade dunha sustancia, e distinguir entre
disolución saturada e sobresaturada.
Describir, á luz da teoría cinética, as variacións nas propiedades do
disolvente como consecuencia da adición dun soluto non iónico e, dados uns
valores numéricos, calcular estas variacións.
Aplicar correctamente as leis das propiedades coligativas para o cálculo de
masas molares de solutos non iónicos.

UNIDADE Nº 4

ESTRUCTURA DOS ÁTOMOS.
O SISTEMA PERIÓDICO

OBXECTIVOS







Coñece-las características dos electróns, protóns e neutróns (masa, carga,
etcétera), así como o seu descubrimento.
Coñecer e comprender-los diferentes modelos atómicos.
Relaciona-lo número atómico e o número másico co número de electróns,
protóns e neutróns que ten o átomo dun determinado elemento, así como
comprende-lo que son os isótopos.
Coñece-la estructura electrónica dos átomos.
Saber xustifica-las propiedades dun elemento coa súa situación no sistema
periódico.

CONTIDOS

Conceptos







As partículas atómicas: electróns, protóns e neutróns.
Estudio dos diferentes modelos atómicos.
Número atómico, número másico e isótopos dun elemento.
Espectros atómicos, hipótese de Planck e efecto fotoeléctrico.
Números cuánticos, orbitais atómicos e configuración electrónica.
O sistema periódico, xustificación do sistema periódico curto e variación
das propiedades dun elemento con respecto a súa situación no sistema
periódico.

Procedementos







Realización de traballos bibliográficos para comprende-la xénese e
desenvolvemento dos diferentes modelos atómicos e contrasta-la
evolución histórica dos métodos de clasificación dos elementos químicos.
Utilización de materiais audiovisuais sobre os modelos atómicos e o
sistema periódico.
Recoñecemento, en forma de esquema, dos diferentes criterios
adoptados en cada unha das clasificacións dos elementos químicos que se
realizaron ao longo da historia ata chegar ó actual sistema periódico.
Resolución de actividades e problemas sobre as diferentes cuestións
plantexadas na unidade.

Actitudes





Valoración do carácter aberto da ciencia, a partir da xustificación das
diferentes elaboracións de modelos atómicos.
Recoñecemento da importancia que teñen as leis e os modelos na ciencia
e da relación feitos-teoría: inclusión dun feito nunha teoría xa existente
ou busca e descubrimento dun feito a partir dunha teoría que o postula.
Rigor na utilización de conceptos e principios, valorando a precisión dos
mesmos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN













Coñecer e manexar correctamente as cargas e masas de electróns, protóns
e neutróns.
Saber describi-los diferentes modelos atómicos e sinalar tanto os
caracteres que un determinado modelo conserva do anterior como as novas
aportacións.
Xustifica-las sucesivas elaboracións de modelos atómicos, valorando o
carácter aberto da ciencia.
Calcula-lo número de electróns, protóns e neutróns que ten un átomo, a
partir do coñecemento do seu número atómico e seu número másico.
Dados os números atómico e másico, saber recoñecer isótopos e calcula-la
masa atómica dun elemento a partir das masas atómicas dos isótopos que
contén e da súa abundancia relativa no elemento.
Coñece-la causa das raias espectrais e do efecto fotoeléctrico.
Calcular lonxitudes de onda, frecuencias e enerxías de radiación.
Manexa-los números cuánticos e relacionalos coa configuración electrónica
dos elementos, así como realizar correctamente as configuracións
electrónicas.
Tendo presente a situación dos elementos no sistema periódico, identificar
algunhas propiedades físicas e químicas de aqueles.

UNIDADE Nº 5

O ENLACE QUÍMICO
OBXECTIVOS





Saber xustifica-la existencia dos enlaces químicos.
Comprende-la diferencia entre enlace intramolecular e intermolecular.
Recoñecer tódolos tipos de enlace, relacionando as propiedades que
presenta unha determinada sustancia coa naturaleza dos enlaces que posúe.
Coñece-las reglas de nomenclatura e formulación, e sabelas aplicar ós
compostos formados polos elementos máis correntes.

CONTIDOS

Conceptos







Natureza e xustificación do enlace químico.
Enlace iónico en compostos binarios.
Enlace covalente en compostos binarios, utilizando a regra do octeto e
os diagramas de Lewis.
Enlaces intermoleculares: forzas de Van der Waals e enlaces de
hidróxeno.
Introducción ó enlace metálico.
Xustificación das propiedades das sustancias iónicas, covalentes e
metálicas.

Procedementos





Recoñecemento das propiedades de diversas sustancias habituais,
segundo o tipo de enlace.
Deseño de experiencias encamiñadas a comprobar esas propiedades,
manipulando correctamente o instrumental e os productos axeitados.
Manexo dos modelos moleculares.
Resolución de exercicios relacionados co enlace que presentan as
sustancias, así como daqueles outros relacionados coa revisión da
nomenclatura e formulación de compuestos habituais.

Actitudes



Aprecio polo rigor e a precisión no uso dos conceptos e da terminoloxía
propia desta unidad.
Valoración positiva da influencia da química no descubrimento e
perfeccionamento de novos materiais que inciden nunha mellora da
calidade de vida.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN






Entender por qué se enlazan os átomos.
Describi-las etapas de formación dun composto iónico, calculando a enerxía
liberada no proceso global.
Predecí-lo tipo de enlace, intramolecular e/ou intermolecular, que existirá
nun determinado composto e saber explicalo.
Emitir hipóteses sobre o tipo de enlace que presentan certas sustancias
diante do seu comportamento e propiedades.
Coñece-los nomes e fórmulas dos compostos máis usuais.

UNIDADE Nº 6

BALANCES DE MATERIA
E ENERXÍA NAS REACCIONS QUÍMICAS
OBXECTIVOS







Comprende-lo significado das ecuacións químicas, como expresión das
reaccións, no seu aspecto estequiométrico e enerxético.
Aplicar un método correcto baseado no concepto de mol para resolver
problemas de cálculos ponderais e volumétricos (estequiometría).
Coñece-las reacciones de neutralización e as de oxidación-reducción,
calculando os números de oxidación de tóda-las especies que integran a
ecuación redox.
Relaciona-lo calor de reacción a presión constante coa variación de entalpía,
e realizar gráficas e cálculos en ecuaciones termoquímicas sinxelas.
Saber xustifica-los factores que inflúen na velocidade dunha reacción co
mecanismo da mesma.

CONTIDOS

Conceptos






A reacción química. Axuste de ecuacións químicas.
Cálculos ponderais e volumétricos nas reaccións químicas.
Tipos de reaccións químicas: de combinación, de descomposición, de
sustitución, ácido-base e de oxidación-reducción.
Enerxía das reaccións químicas.
Velocidade de reacción, factores que inflúen na velocidade dunha
reacción.

Procedementos






Resolución de exercicios e problemas, teóricos e aplicados, utilizando
toda a información que proporciona a correcta “lectura” dunha ecuación
química: estado físico das sustancias, relacións ponderais e volumétricas,
enerxía de reacción, etcétera.
Realización de experiencias de laboratorio onde haxa que pesa-los
reactivos e, despois, os productos de reacción, para determina-lo
rendemento obtido.
Extracción de conclusións das experiencias de laboratorio,
presentándoas de manera axeitada nos informes pertinentes.

Actitudes




Valoración positiva da importancia que para o desenvolvemento, social ,
científico e tecnolóxico ten a química, así como recoñecemento dos
riscos que o seu mal uso pode acarrexar.
Desenvolvemento de actitudes de traballo en equipo, especialmente na
realización de experiencias de laboratorio.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN










Axusta-las ecuaciones químicas facendo figurar nelas, de modo correcto, as
fórmulas das sustancias.
Deducir, a partir do estado físico das sustancias e das súas relacións
estequiométricas, as cantidades de reactivos e productos que interveñen
nunha reacción química.
Clasifica-las reaccións químicas en función da transformación ocurrida e da
partícula transferida.
Calcular correctamente os números de oxidación de tódalas especies que
integran unha ecuación redox.
Resolver problemas relacionados con variacións de entalpía en ecuacións
termoquímicas.
Coñece-lo mecanismo polo que suceden as reaccións químicas.
Recoñecer e saber explica-los factores que determinan a velocidade dunha
reacción.

UNIDADE Nº 7

QUÍMICA DO CARBONO. FORMULACIÓN ORGÁNICA

OBXECTIVOS






Dar razóns de tipo químico acerca do número tan elevado de compostos de
carbono.
Recoñece-los grupos funcionais dos compostos orgánicos máis
representativos, así como os seus nomes e fórmulas.
Coñece-las propiedades (físicas e químicas) máis representativas de cadun
dos grupos de compostos orgánicos.
Aplica-lo concepto de isomería ós compostos que a posúan. Recoñecer e
nomea-los isómeros do composto.
Coñecer aspectos fundamentais do petróleo e da industria relacionada con
él.

CONTIDOS

Conceptos







Enlaces do carbono, representación das moléculas orgánicas.
Hidrocarburos e haloxenuros de alquilo.
Compostos oxigenados: alcohois, fenois, éteres, aldehídos, cetonas,
ácidos carboxílicos e ésteres.
Compostos nitroxenados: aminas e amidas.
Isomería plana e espacial.
Petroquímica.

Procedementos






Manexo de modelos moleculares e construcción de diversos compostos
de carbono, así como dos seus isómeros, con enlaces sinxelos e múltiples.
Elaboración de esquemas sobre as propiedades más significativas dos
diversos grupos de compostos orgánicos estudiados.
Formulación e nomenclatura dos principais compostos orgánicos.
Estudio bibliográfico comparativo, desde el punto de vista enerxético,
do petróleo con outras fontes de enerxía.
Visita a unha refinería.

Actitudes



Valoración crítica das posibilidades tecnolóxicas dos compuestos do
carbono (fabricación de novos materiais).
Actitude positiva diante a limitación do petróleo como fonte enerxética,
así como recoñecemento da súa incidencia no medio ambiente.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN







Entende-lo motivo do elevado número de compostos orgánicos existentes.
Saber recoñecer un compuesto orgánico polo seu grupo funcional.
Nomear e formula-los compostos orgánicos máis importantes das series:
hidrocarburos, haloxenuros de alquilo, funcións oxigenadas e nitroxenadas.
Relaciona-las propiedades físicas e químicas dos compostos pertencentes ás
series anteriores coas características estructurais do seu grupo funcional.
Distingui-las diversas clases de isomería que poden presenta-los compostos
orgánicos, e calcula-los isómeros dun determinado composto.
Describi-la orixe e localización do petróleo, así como os tratamentos
posteriores ata obter, a partir del, as materias primas orgánicas máis
fundamentais.

FÍSICA
UNIDADE Nº 8

A DESCRICIÓN DOS MOVEMENTOS: CINEMÁTICA

OBXECTIVOS








Comprende-lo concepto de posición nun plano e no espacio como magnitude
vectorial e extraer tódala información a partir da notación vectorial da
posición.
Distinguir entre magnitudes «medias» e «instantáneas».
Obter magnitudes instantáneas polo procedemento de incrementos moi
pequenos.
Aplica-lo cálculo diferencial á obtención de magnitudes instantáneas.
Utilizar correctamente a notación vectorial nas magnitudes cinemáticas.
Recoñece-las componentes intrínsecas da aceleración.

CONTIDOS
Conceptos
 A posición como vector: desprazamento, traxectoria e espacio






percorrido.
A velocidade: velocidade media e instantánea.
A velocidade instantánea como derivada do vector de posición.
A aceleración: aceleración media e instantánea.
A aceleración instantánea como derivada do vector velocidad.
Compoñentes intrínsecas da aceleración.

Procedementos







Deducción da velocidade dun corpo a partir de gráficas posición-tiempo.
Representación gráfica das magnitudes cinemáticas a partir de
ecuacións de traxectoria.
Uso do cálculo diferencial para a determinación da velocidade e
aceleración instantáneas.
Deducción da aceleración dun corpo a partir de gráficas velocidadetempo.
Cálculo das compoñentes intrínsecas da aceleración en movementos
circulares.
Plantexamiento de estratexias e capacidade de resolución comentada de
problemas.

Actitudes



Consideración da importancia do estudio e coñecemento das magnitudes
que describen os movementos dos corpos.
Interese na adquisición de destrezas matemáticas aplicadas á física.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN







Describir correctamente a posición dun corpo (módulo, dirección e sentido)
a partir do vector de posición en función das súas compoñentes, e viceversa.
Calcular velocidades medias a partir das ecuacións vectoriais de posición en
función do tempo.
Representar gráficamente en función do tempo as magnitudes cinemáticas,
coñecidas as súas expresións.
Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da ecuación de
posición.
Resolver cuestións que requiran a comprensión dos conceptos de posición,
velocidade e aceleración en toda a súa extensión.
Calcula-las compoñentes intrínsecas da aceleración en casos sinxelos.

UNIDADE Nº 9

MOVEMENTOS EN UNHA E DUAS DIMENSIÓNS

OBXECTIVOS






Recoñece-la importancia dos sistemas de referencia na resolución de
problemas de movementos.
Coñece-la importancia dos movementos uniformemente acelerados na
natureza e utilizar correctamente as súas ecuacións representativas
adaptadas a distintas circunstancias.
Comprende-lo significado da composición ou principio de superposición de
movementos.
Relacionar magnitudes lineais e angulares nos movementos circulares e
recoñece-lo carácter periódico do movemento circular uniforme.

CONTIDOS
Conceptos







Movementos rectilíneos: ecuacións de movemento e representación
gráfica das magnitudes.
Movementos rectilíneos con aceleración constante na natureza.
Movemento parabólico como composición de movementos rectilíneos
uniformes e rectilíneos uniformemente acelerados.
Magnitudes de interese nos movementos parabólicos: alcance e altura.
Superposición de movementos rectilíneos e uniformes.
Movementos circulares: magnitudes angulares e a súa relación coas
lineais.

Procedementos








Resolución de cuestións de tipo conceptual, como por exemplo as
situacións deportivas.
Deducción do valor das magnitudes cinemáticas en calquer instante,
coñecido o tipo de movemento dun corpo.
Manexo das ecuacións de movemento en forma vectorial.
Representación gráfica dos distintos movementos.
Uso do cálculo diferencial na resolución de problemas.
Capacidade de relación de gráficas dos distintos movementos.
Elaboración de estratexias e capacidade de resolución comentada de
problemas.

Actitudes





Actitude crítica na análise de situacións nas que interveñen
movementos.
Interese na adquisición de destrezas matemáticas aplicadas á física.
Interese polas implicacións da física no mundo do deporte, por exemplo.
Conciencia da evolución da nosa comprensión dos fenómenos físicos
naturais como parte dun proceso dialéctico de contraste e superación de
ideas.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN






Deducir parámetros de interese en movementos acelerados naturais.
Representar gráficamente as magnitudes cinemáticas frente o tiempo, para
distintos movementos.
Resolver situacións e problemas relativos á composición de movementos e
entende-lo significado último e as consecuencias que se derivan de dita
composición.
Dar resposta a movementos circulares, tanto uniformes como acelerados,
relacionando as magnitudes angulares coas lineais.

UNIDADE Nº 10

AS LEIS DA DINÁMICA

OBXECTIVOS






Comprender e utilizar correctamente desde o punto de vista vectorial o
concepto de momento lineal ou cantidade de movemento.
Asimila o significado da lei de inercia e a súa interpretación en distintos
sistemas de referencia.
Aplica-las leis de Newton en problemas que involucran unha o máis forzas.
Relaciona-lo principio de conservación do momento lineal con numerosos
feitos ou fenómenos cotiás.
Comprende-lo concepto de impulso e relacionalo cos conceptos de forza e
velocidade.

CONTIDOS
Conceptos







A masa inercial como medida da inercia dun corpo.
O momento lineal ou cantidade de movemento como magnitude
representativa do movemento.
Lei de inercia: importancia dos sistemas de referencia.
Formulación xeral de fuerza en relación co momento lineal.
Tercera lei e teorema de conservación do momento lineal.
Impulso mecánico.

Procedementos
 Recoñecemento das forzas que actúan en situacións cotiás..








Aplicación do teorema de conservación do momento lineal a situacións
prácticas.
Resolución de cuestións de tipo conceptual.
Identificación correcta dos pares acción e reacción.
Composición vectorial das diversas forzas que actúan sobre un corpo.
Resolución das magnitudes cinemáticas do movemento dun corpo,
coñecidas as forzas que operan sobre él.
Uso do cálculo diferencial para a determinación de forzas variables.
Elaboración de estratexias e resolución de problemas prácticos.

Actitudes





Conciencia da natureza como o resultado dun proceso de interaccións
continuas.
Valoración da relatividade das nosas percepcións ou puntos de vista e
comprensión da importancia doutros puntos de vista.
Interese polas explicacións físicas de fenómenos naturais cotiás ou
situacións relativas ó deporte e ó universo que nos rodea.
Interese pola evolución dos conceptos en física no devenir histórico e
filosófico de cada época.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN






Identificar correctamente as forzas que actúan sobre un corpo, así como os
pares acción e reacción.
Resolver correctamente problemas nos que actúan unha ou máis forzas
sobre un corpo por aplicación das leis do movemento.
Aplica-lo concepto de momento lineal e o seu principio de conservación en
unha e dúas direccions.
Relaciona-las propiedades físicas e químicas dos compostos pertencentes ás
series anteriores coas características estructurais do seu grupo funcional.
Resolver correctamente cuestións conceptuais relativas ás leis do
movemento.

UNIDADE Nº 11

AS FORZAS DA NATUREZA:
APLICACIÓNS DA DINÁMICA

OBXECTIVOS





Comprende-la importancia da lei de gravitación universal e as consecuencias
que se derivan da súa formulación: a caída libre e a diferencia entre masa e
peso.
Aplicar correctamente as leis do movemento a corpos ou sistemas de corpos
nos que interveñen distintos tipos de forzas, incluido o rozamento.
Adquirir unha visión moderna das tendencias unificadoras da Física actual.

CONTIDOS
Conceptos







As forzas presentes no noso entorno.
A lei de gravitación universal e as súas consecuencias: a aceleración de
caída libre; o peso dos corpos e a situación de “ingravidez”.
Forzas de rozamento ou fricción.
Dinámica do movemento circular: momento de inercia
Fuerzas elásticas ou restauradoras.
As interaccións fundamentais e a constitución da materia.

Procedementos







Identificación de tódalas forzas que actúan sobre un corpo.
Resolución de problemas nos que interveñen forzas de rozamento.
Resolución de problemas nos que interveñen forzas elásticas.
Resolución de problemas que involucran corpos enlazados en planos
inclinados.
Deducción de magnitudes cinemáticas previa identificación das forzas
que actúan sobre un corpo ou sistema de corpos.
Resolución de cuestións de tipo conceptual.

Actitudes





Actitude crítica na análise de situacións nas que interveñen forzas.
Valoración do dinamismo da natureza como o resultado dun proceso de
interaccións continuas.
Interese polas explicacións físicas de fenómenos naturais cotiás.
Valoración da importancia do deseño de métodos experimentais para a
confirmación de teorías.



Conciencia do paralelismo existente entre o grado de coñecemento e
comprensión dos fenómenos naturais e o grado de desenvolvemento
científico-tecnolóxico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN





Aplica-la lei de gravitación universal a situacións sobre a superficie
terrestre ou fora dela.
Identificar correctamente tódalas forzas que operan sobre un corpo ou
sistema de corpos, aplicando o diagrama de corpo libre.
Resolver problemas nos que participa o rozamento estático e cinético.
Solucionar problemas nos que participan outras forzas (elásticas,
centrípetas…).

UNIDADE Nº 12

TRABALLO E ENERXÍA MECÁNICA

OBXECTIVOS




Comprende-lo concepto de traballo e a súa relación coas forzas actuantes,
así como distinguilo da concepción cotiá de traballo.
Entende-lo concepto de enerxía e as súas formas mecánicas, así como a súa
relación co traballo.
Aplicar correctamente o principio de conservación da enerxía en diversas
situacións.

CONTIDOS
CONCEPTOS
 Os conceptos de traballo e enerxía na historia da física.
 Traballo realizado por unha ou varias forzas.
 Potencia mecánica.
 O traballo e a súa relación coas formas mecánicas da enerxía.
 Forzas conservativas e conservación da enerxía mecánica.
 Principio de conservación da enerxía.
 Forzas non conservativas e conservación da enerxía mecánica en
presencia destas forzas.

Procedementos









Resolución de cuestións de tipo conceptual.
Cálculo do traballo realizado a partir de diagramas forzadesprazamento..
Utilización do principio de conservación da enerxía mecánica.
Resolución de problemas que involucran as enerxías potenciais
gravitatoria e elástica.
Identificación de forzas conservativas a partir do traballo realizado ó
pasar dun punto a outro seguindo distintas traxectorias.
Manexo dos conceptos de traballo e enerxía mecánica como método
alternativo para a resolución de problemas de dinámica e cinemática.
Plantexamento de distintas estratexias para a resolución de problemas.
Observación e descrición de fenómenos físicos e instrumentos do
entorno identificando as formas e as transferencias de enerxía
presentes.

Actitudes








Valoración positiva do desenvolvemento dos conceptos en física no
momento social de cada etapa.
Toma de conciencia da influencia do desenvolvemento da ciencia e a
tecnoloxía na Revolución Industrial e no nacemento de novas clases
sociais e modos de producción e organización.
Consideración do principio de conservación da enerxía como un dos
pilares básicos da comprensión dos fenómenos naturais.
Interese polas explicacións físicas de fenómenos naturais cotiás.
Actitude crítica na explicación de fenómenos naturaís cotiás.
Valoración da importancia do rigor e da precisión na interpretación de
resultados e na formulación de hipóteses, modelos e teorías.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN





Coñece-las definicións de traballo, potencia, enerxía cinética e enerxía
potencial.
Aplica-la relación entre traballo e enerxía na resolución de problemas.
Establece-la lei de conservación da enerxía mecánica e utilizala na
resolución de problemas.
Distinguir entre forzas conservativas e non conservativas e aplica-lo
principio de conservación da enerxía en presencia de forzas conservativas e
non conservativas.

UNIDADE Nº 13

A CALOR E OS PRINCIPIOS DA TERMODINÁMICA

OBXECTIVOS






Comprende-lo concepto de calor como método para transferir enerxía entre
corpos en desequilibrio térmico, así como as súas formas de medida e os seu
equivalente mecánico.
Relaciona-la calor cos conceptos de traballo e enerxía mecánica.
Aplica-lo primeiro principio da Termodinámica a procesos de distinta
natureza.
Coñece-la imposibilidade de transformar toda a calor en enerxía mecánica.

CONTIDOS
Conceptos







Desenvolvemento histórico da idea da calor ata a deducción da súa
equivalencia mecánica.
Calor e traballo como “métodos” para transferir enerxía.
Medida da calor e do traballo en procesos termodinámicos.
Diagramas presión-volumen.
O primeiro principio da termodinámica e as súas consecuencias.
Necesidade do segundo principio: distintas formulacións.

Procedementos











Resolución de cuestións de tipo conceptual.
Utilización dun criterio de signos para o calor e o traballo mecánico.
Cálculo do traballo en procesos termodinámicos, a partir dos diagramas
de presión-volume.
Determinación de calores específicos.
Recoñecemento do tipo de proceso termodinámico que ten lugar
nalgunhas situacións cotiás.
Realización de debates sobre o problema da obtención de enerxía,
valorando as súas repercusións sobre o medio ambiente e as condicións
de vida.
Resolución de problemas de aplicación do primeiro principio.
Elaboración de estratexias e resolución comentada de problemas
prácticos.
Realización de experiencias de transformación e transferencia de
enerxía, elaborando diagramas de enerxía e esquemas do proceso.

Actitudes










Valoración da calor como unha forma degradada de enerxía.
Fomento de actitudes decididas de defensa e preservación do medio
ambiente.
Valoración e fomento de hábitos de limpeza e aforro enerxético
contrarios á mentalidade de “usar e tirar”.
Toma de conciencia da fraxilidade do noso planeta.
Valoración do principio de conservación da enerxía e o seu significado.
Interese polas explicacións físicas dos fenómenos naturais.
Toma de conciencia da evolución da nosa comprensión dos fenómenos
físicos naturais como parte dun proceso dialéctico de contraste e
superación de ideas.
Actitude crítica na explicación de fenómenos naturais cotiás.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN





Resolver problemas de calorimetría, relativos a equivalente mecánico da
calor e determinación de calores específicos.
Calcula-lo traballo realizado en distintos procesos, tanto numérica como
gráficamente, a partir dos diagramas presión-volumen.
Enuncia-lo primeiro principio da Termodinámica e aplicalo a distintos
procesos utilizando para elo un criterio de signos correcto.
Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas relativas ó segundo principio.

UNIDADE Nº 14

ELECTRICIDADE E CORRENTE ELÉCTRICA

OBXECTIVOS





Valora-la importancia da lei de Coulomb e as consecuencias que dela se
derivan.
Comprende-lo concepto de campo eléctrico como medio de describi-la
interacción electrostática.
Utiliza-los coñecementos de electrostática e corrente continua en
situacións ordinarias ou cotiás..
Aplica-lo principio de conservación da enerxía en circuitos eléctricos.

CONTIDOS
Conceptos











A carga como propiedade da materia: materiais illantes e conductores.
Interacción electrostática: lei de Coulomb.
Campo eléctrico: magnitudes que o definen; representación.
Principio de superposición para o campo creado por varias cargas.
Efecto dos campos eléctricos sobre a materia.
Potencial nun punto; diferencia de potencial.
Condensadores e capacidade.
Corrente eléctrica: intensidade e resistencia.
Lei de Ohm.
Traballo e enerxía nos circuitos de corrente continua.

Procedementos









Uso do cálculo vectorial na resolución de problemas con varias cargas,
aplicando o principio de superposición.
Cálculo do campo creado por varias cargas nun punto.
Cálculo do potencial nun punto e diferencias de potencial entre dous
puntos.
Resolución de cuestións de tipo conceptual.
Aplicacións da lei de Ohm.
Resolución de circuitos sinxelos que involucren xeradores, motores,
asociacións de resistencias, etcétera.
Aplicacións do efecto Joule.
Elaboración de estratexias e resolución comentada de problemas
prácticos.

Actitudes






Valoración da importancia da electricidade como “sistema circulatorio”
das sociedades desenvoltas.
Toma de conciencia sobre a necesidad do aforro enerxético.
Interese polas explicacións físicas de fenómenos naturais.
Elaboración de estratexias lóxicas para a resolución de problemas.
Toma de conciencia dos riscos da electricidade doméstica.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN





Resolver aplicacións da lei de Coulomb que requiran dominio de vectores.
Coñece-las magnitudes que cuantifican o campo eléctrico e resolver
aplicacións nas que intervenñan.
Solucionar problemas que involucren outras forzas, ademáis da
electrostática.
Resolver circuitos sinxelos, como aplicación da lei de Ohm, así como utilizarlos conceptos enerxéticos nos devanditos circuitos.

3.-Procedementos e instrumentos de avaliación.
En cada avaliación realizaránse unha ou máis exames escritos, que
constarán, de problemas e de cuestións relacionadas coa teoría ou coas prácticas
de laboratorio realizadas..
Para a cualificación de cada avaliación valoraránse, ademais das notas dos
exames escritos que constitúen a contribución principal á devandita nota, o
traballo diario de cada alumno, os informes das prácticas así como aquelas
tarefas propostas en clase.
A nota final da materia será a media aritmética das notas das tres avaliacións
ou das súas recuperacións respectivas, sendo necesario obter en cada avaliación
unha nota mínima de tres puntos.
4.- Actividades de recuperacion.
O alumno terá dereito a unha única recuperación de cada avaliación. O profesor
encargarase de proporcionarlle boletíns e material de apoio para a preparación
dos exames de recuperación.
Para aqueles alumnos que realizan recuperación, a nota final da avaliación será
unha media ponderada, na que contribúe cun 70% a nota da recuperación 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
materia.

proba extraordinaria de setembro, versará sobre a totalidade da

5.- Procedememento de acreditación de coñecementos previos das materia de
Física e Química de 1º BAC para alumnos de 2º de BAC.
Para alumnos que se matriculan en Física ou Química de 2º BAC, sen haber
cursado a materia de Física e Química de 1º BAC, realizarán, unha proba específica
sobre os contidos da materia de Física e Química de 1º BAC, tal como establece o
artigo 3.7º da Orde 24/6/08 que desenvolve o currículo de Bacharelato. A
superación de dita proba acreditará ó alumno que posúe os coñecementos mínimos
necesarios para abordar a Química e/ou Física de 2º de Bacharelato.

