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1. COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO. MATERIAS. GRUPOS. CARGA HORARIA E SINATURAS APROBACIÓN

PROFESORADO OBSERVACIÓNS
MATERIAS GRUPOS HORAS/

MATERIA
CARGA

HORARIA

María José Pérez

Física 2º BAC
Química 2º BAC (Rex. Adultos)
Química 2º BAC
FQ 1º BAC (Rex. Adultos)

2
1
1
1

4
4
4
4

20

Eva Graña
XD

(2h)

FQ 4º ESO
FQ 3º ESO
CCAA 4º ESO
LABORATORIO

2
3
1
2

3
2
3
1

19

María José Alcaraz
Tit

(1h)

FQ 2º ESO
FQ 1º BAC
LABORATORIO

3
2
1

3
4
1

19

Rafael Vázquez X.E.
Química 2º BAC
FQ 1º BAC

1
1

4
4 8

2. LEXISLACIÓN APLICABLE (LOMCE)
A lexislación LOMCE aplicable en Galicia pódese atopar no seguinte enlace da Consellería de cultura educación e ordenación
universitaria.

http://www.edu.xunta.gal/portal/guiadalomce
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3. ESTRUCTURA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Dentro desta programación figuran os apartados recollidos na RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a implantación, no curso académico 2016/17, do currículo establecido no
Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_curso_2016-2017_eso-bach.pdf
Algúns destes apartados son xerais e figuran ao principio da mesma. Outros son específicos de cada materia e figuran incluídos dentro de cada
materia particular. É o caso, por exemplo da concrecións dos estándares ou os criterios de avaliación.

4. INTRODUCCIÓN
A aprendizaxe da física e da química resulta imprescindible, xunto coas demais ciencias experimentais e a tecnoloxía, para permitir aos alumnos
e ás alumnas analizar con coñecemento de causa os problemas de orixe científica e tecnolóxica que se formulan na nosa sociedade, así como
participar no debate que suscitan e dar a resposta que corresponda como cidadanía responsable. Ademais, compártese co resto das disciplinas
a responsabilidade de promover no alumnado a adquisición das competencias necesarias para que poida integrarse na sociedade de xeito
activo. Como materia científica, Física e Química ten o compromiso engadido de dotar o alumnado de ferramentas específicas que lle permitan
afrontar o futuro con garantías, participando no desenvolvemento económico e social ao que está ligada a capacidade científica, tecnolóxica e
innovadora da propia sociedade. Para que estas expectativas se concreten, o ensino desta materia debe incentivar unha aprendizaxe
contextualizada que relacione os principios en vigor coa evolución histórica do coñecemento científico; que estableza a relación entre ciencia,
tecnoloxía e sociedade; que potencie a argumentación verbal, a capacidade de establecer relacións cuantitativas e espaciais, así como a de
resolver problemas con precisión e rigor.

A materia de Física e Química debe capacitar os alumnos e as alumnas para extraeren e comunicaren conclusións a partir de probas científicas,
formularen preguntas que a ciencia poida responder e explicaren cientificamente fenómenos físicos e naturais. Á achega á competencia
propiamente científica cumprirá engadir as correspondentes ao resto das competencias clave.

É preciso o afondamento nunha verdadeira cultura científica, baseada na concepción da ciencia como cultura e non só como un conxunto de
coñecementos que, estruturados en teorías, poidan ter algunha aplicación máis ou menos útil. Neste sentido, resulta salientable a achega de
Física e Química á competencia en conciencia e expresións culturais, por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o noso modo de
entender o mundo e moitos os científicos e as científicas que influíron na nosa forma de comprender a realidade; consecuentemente,
personaxes como Newton, Lavoisier, Boyle, Marie Curie, Lise Meitner, no plano internacional, ou Antonio Casares Rodríguez, Ramón María Aller
Ulloa e tantos outros, na nosa comunidade, deben ser recoñecidos e valorados como actores principais da construción da nosa cultura.
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A física e a química non son alleas ao desenvolvemento das competencias sociais e cívicas, xa que promoven actitudes e valores relacionados
coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados co impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de
recursos, cuestións ambientais, etc. A mesma competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que caracteriza a actividade científica.

Non debemos esquecer que o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación e, consecuentemente, a competencia dixital merece
un tratamento específico no estudo desta materia. O alumnado de ESO e bacharelato para o que se desenvolveu o presente currículo básico é
nativo dixital e, en consecuencia, está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. O uso de aplicacións virtuais
interactivas permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Por outra banda,
a posibilidade de acceder a unha grande cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o que
permite desenvolver o espírito crítico do alumnado.

A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección, que permite afondar e ampliar contidos
relacionados co currículo e mellorar as destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo desenvolver a
aprendizaxe autónoma destes. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na resolución de problemas ou o deseño de experiencias e
pequenas investigacións, tarefas todas elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o desenvolvemento da
competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, sen a que non se entendería o progreso da ciencia.

En relación á competencia de aprender a aprender, cómpre indicar que se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por
aprender propio da ciencia. En unión a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo/a como estudante, sobre a tarefa para desenvolver ou
sobre as estratexias para aprender, que propician todas as disciplinas, Física e Química achega unha estratexia, o método científico, relevante
no proceso de adquisición de coñecementos.

Para finalizar a análise xeral da participación da materia que nos ocupa no desenvolvemento das competencias clave, haberá que referirse á
competencia en comunicación lingüística. Das múltiples achegas a esta competencia clave (defensa de traballos de investigación, selección e
interpretación da información, comunicación dos traballos realizados, etc.) podemos salientar dúas: a relacionada coa linguaxe propia das
ciencias (interpretación de gráficas, táboas, etiquetaxes, símbolos, formulación, etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso de
argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles.
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5. CONTEXTUALIZACIÓN
5.1. Datos relacionados co centro, co alumnado e coas familias

O IES Concepción Arenal é un centro urbano de titularidade pública situado en Ferrol (A Coruña), na Comunidade Autónoma de Galicia. A
procedencia do alumnado é fundamentalmente urbana, habendo un pequeno número de alumnos que proveñen do medio rural. Hai tamén un
pequeno grupo de alumnos que proceden doutros concellos: Valdoviño, Fene, San Sadurniño… A porcentaxe de estudantes estranxeiros
reduciuse nos últimos anos e o alumnado de etnia xitana é moi pouco abundante.
O acceso principal ao centro é pola calle Cuntis, nº1.
O IES está situado no centro da cidade , isto fai que os alumnos accedan maioritariamente a pé e/ou en transporte privado.
O nivel económico da maior parte das familias é medio e a maior parte delas contan con estudos medios, aínda que existe unha porcentaxe
significativa de pais e nais con estudos superiores.

5.2. Modelo lingüístico

O idioma oficial empregado no centro é o galego. Emprégase en tódalas comunicacións, circulares e escritos. En canto ó idioma empregado
nas clases, é parello entre o galego e o castelán, axustándose en todo caso ó prescrito na normativa lingüística sobre o uso do galego no ensino.
O idioma empregado polos profesores nas súas relacións persoais é indistintamente galego ou castelán.

5.3. Etapas e niveis de ensinanza

O centro imparte ensinanzas de:

➔ Educación secundaria obrigatoria (ESO): Dende primeiro a cuarto curso.

➔ Bacharelato, que conta coas modalidades de:

◆ Ciencias

◆ Humanidades

◆ Ciencias Sociais.

◆ Artes.

➔ Ciclos formativos

◆ Ciclos de grao medio: Ciclo Medio de Laboratorio. Ten unha duración de 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
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◆ Ciclos de grao superior: Ciclo Superior de Química Ambiental. Ten unha duración de 1400 horas repartidas en dous cursos

académicos.

➔ Ensinanza para adultos

◆ Bacharelato,  que conta coas modalidades de:

● Ciencias,

● Humanidades

● Ciencias sociais.

6. CONTRIBUCIÓN DAS MATERIAS Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE
As competencias clave do currículo serán as seguintes:

● Comunicación lingüística (CCL).

● Competencia matemática e competencias claves en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).

● Competencia dixital (CD).

● Aprender a aprender (CAA).

● Competencias sociais e cívicas (CSC).

● Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

● Conciencia e expresións culturais (CCEC)

A incorporación das competencias claves na programación das materias na ESO e no Bacharelato  realizarase de forma diferente e se recolle a

continuación.
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6.1. Eso

Competencia en comunicación lingüística

Pescuda, interpretación, organización e selección de información.

Transmitir información, datos, ideas sobre o mundo que o rodea empregando terminoloxía específica, argumentando con rigor, precisión e

orde adecuado.

Competencia matemática e competencias claves en ciencia e tecnoloxía

Aplicar o razoamento matemático e empregar ferramentas matemáticas para describir, interpretar, predicir e representar distintos fenómenos

no seu contexto

Utilizar métodos propios da racionalidade científica e destrezas tecnolóxicas.

Competencia dixital

Usar de  maneira creativa e crítica as tecnoloxías da comunicación.

Elaborar traballos científicos con pescuda, selección, procesamento e presentación da información de diferentes formas: verbal, numérica,

simbólica ou gráfica.

Competencia de aprender a aprender

Desenvolver nos alumno/as o pensamento lóxico e crítico.

Propiciar un marco teórico que lles permita interpretar e comprender a natureza que nos rodea mediante o coñecemento e uso dos modelos,

métodos e técnicas propias destas ciencias para aplicalos a outras situacións, tanto naturais como xeradas pola acción humana.

Competencias sociais e cívicas

Dotar aos alumnos desde o traballo científico de actitudes, destrezas e valores como a obxectividade nas  apreciacións, rigor nos razoamentos

e capacidade de argumentar con coherencia que lles permita tomar decisións sociais,  resolver problemas, afrontar conflitos de maneira

racional desde o respecto e a tolerancia.

Analizar as implicacións positivas e negativas que o avance científico e tecnolóxico ten na sociedade e no medio ambiente.
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Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Desenvolver capacidades, destrezas e habilidades, tales como a creatividade e a imaxinación, para elixir, organizar e xestionar os seus

coñecementos na elaboración dun proxecto de investigación, no deseño dunha actividade experimental ou un traballo en grupo.

Competencia de conciencia e expresións culturais

Valorar as manifestacións culturais vinculadas ao ámbito tecnolóxico, como: centrais hidroeléctricas antigas, muíños de mareas, explotacións

mineiras…

6.2. Bacharelato

Competencia en comunicación lingüística

Utilizar con precisión a terminoloxía específica da Química e a Física tanto de xeito oral como escrito.

Expresar de forma encadeada os razoamentos físico-químicos.

Narrar e argumentar modelos físico-químicos e/ou resultados.

Redactar os pasos esenciais dunha procura científica.

Presentar a información oralmente ou por escrito usando a terminoloxía máis axeitada

Analizar textos científicos de distintas épocas.

Localizar as ideas principais dun texto científico.

Resumir ideas ou pensamentos científicos.

Debater sobre a utilización que fai o ser humano dos avances científicos.

Competencia matemática e competencias claves en ciencia e tecnoloxía

Utilizar a linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos físico-químicos.

Utilizar o método científico, rexistrando, organizando e interpretando os datos de forma significativa, realizar a análise de causas e

consecuencias e a formalización de leIs físicas y químicas, etc.

Utilizar de forma axeitada as ferramentas matemáticas.

Elixir o procedemento máis adecuado en cada situación.

Expresar os datos de forma acorde ao contexto, á precisión requirida e á finalidade que se persiga.
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Desenvolver a capacidade de observar o medio físico, natural ou producido polos homes.

Obter información da observación e actuar de acordo con ela.

Familiarizarse co traballo científico para o tratamento de situacións de interese e co seu carácter tentativo e creativo.

Competencia dixital

Buscar, recoller, seleccionar, procesar e presentar información en moi diversas formas: verbal, numérica, simbólica ou gráfica.

Mellorar as destrezas asociadas á utilización e creación de esquemas, mapas conceptuais, etc.

Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe da Química e a Física para comunicarse, conseguir información, simular

e visualizar situacións, etc.

Elaborar e defender proxectos de investigación sobre temas de interese científico, empregando as TIC.

Empregar aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización no laboratorio.

Utilizar axeitadamente a información procedente de Internet e outros medios dixitais.

Competencia aprender a aprender

Desenvolver o pensamento lóxico e crítico dos alumno/as.

Propiciar un marco teórico que lles permita interpretar e comprender a natureza que nos rodea mediante o coñecemento e uso dos modelos,

métodos e técnicas propias destas ciencias para aplicalos a outras situacións, tanto naturais como xeradas pola acción humana.

Analizar as causas e as consecuencias dos fenómenos Químicos e Físicos.

Potenciar as destrezas ligadas ao desenvolvemento do carácter tentativo e creativo do traballo científico.

Competencias sociais e cívicas

Abordar cuestións e problemas científicos de interese social e medioambiental, considerando as implicacións abertas polas máis recentes

investigacións, valorando a importancia do traballo en equipo para adoptar decisións colectivas fundamentadas e con sentido ético, dirixidas á

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

Realizar de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura información, prácticas de laboratorio ou pequenos

proxectos de investigación.

Contribuír á alfabetización científica da poboación que permite a concepción e tratamento de problemas de interese, a consideración das

implicacións derivadas das investigacións científicas e a toma de decisións colectivas.

Comprender a evolución da sociedade en épocas pasadas e analizar a sociedade actual baseándose no desenvolvemento da Física e a Química.
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Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Contribuír a conseguir as habilidades necesarias para a investigación científica: facer preguntas, identificar problemas, recoller datos, realizar

experiencias, deseñar e argumentar estratexias de resolución de problemas, utilizar modelos e leis, revisar o proceso e obter conclusións.

Deseñar e elaborar proxectos de investigación traballando tanto individualmente como en equipo, resolvendo os problemas que poidan xurdir,

desenvolvendo o pensamento crítico, a creatividade e a toma de decisións.

Competencia conciencia e expresións culturais

Coñecer a herdanza cultural nos ámbitos tecnolóxicos e científicos, tanto da Física como da Química, que permitan coñecer e comprender a

situación actual na que se atopan estas disciplinas científicas no  século XXI.

Analizar a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada ao desenvolvemento de novos materiais, e a súa repercusión na

calidade de vida.

Considerar a contribución da Química e a Física tanto na formación de instrumentos empregados en manifestacións artísticas como na

conservación do patrimonio artístico.

Propoñer actitudes sustentables co medio ambiente, promovendo, na medida das súas posibilidades, a xestión de residuos tanto urbanos

como de laboratorio e o aforro de auga e enerxía en todas as súas actividades diarias.

Comprobar as repercusións da Física e a Química na interacción co mundo físico.

7. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIREN AS MATERIAS
Figuran na parte específica da programación de cada curso. De xeito xeral seguiranse estas directrices.

7.1. Metodoloxía na ESO

No 2º curso a materia de Física e Química ten carácter finalista, e tamén preparatorio para etapas educativas posteriores da materia en 4º.
Polo tanto neste segundo curso é necesario que os alumnos adquiran a competencia científico-tecnolóxica necesaria para desenvolverse na
sociedade cunha mínima cultura científica pero ben asentada, polo que é máis importante que a aprendizaxe sexa en profundidade e non
tanto en extensión. Ademais, este aprendizaxe básico posibilita que os alumnos poidan continuar afondando en disciplinas
científico-técnicas.
En 4º de ESO os alumnos que elixan a materia de Física e Química na opción de ensinanzas académicas para a iniciación ao Bacharelato
requiren unha aprendizaxe máis extensa e formal.
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Nestas idades, coinciden na aula alumnos con diferentes capacidades educativas e distinto interese e motivación cara a materia, polo que é
preciso propoñer un conxunto diversificado de actividades para poder atender e motivar ao grupo na súa totalidade así como permitirlles
desenvolver todos os seus talentos e intelixencias.
En todas as unidades débese partir dos coñecementos previos do alumno sobre o medio natural e as leis que o rexen así como das
experiencias que este posúe da vida real.
Debemos centrarnos non só en transmitir modelos e teorías, senón tamén en conseguir que os alumnos adquiran destrezas enmarcadas
nas competencias clave, de aplicar os coñecementos a conseguir estratexias na resolución de problemas e resolver diferentes situación que
se presenten na súa vida diaria.
Debemos propoñer un ensino baseado na experimentación, tanto real como virtual, cando a realización de experiencias sexa especialmente
difícil, xa que a Física e a Química son ciencias de carácter empírico. A materia terá una parte conceptual que se traballará na aula e outra
eminentemente práctica que se levará a cabo con experiencias no laboratorio, con traballos de campo, visitas a museos da ciencia, centros
de investigación, centros tratamento de residuos e /ou depuración e potabilización de auga, etc.
A metodoloxía irá encamiñada a que comprendan os principios básicos do método científico, fomentando a realización de traballos en
equipo e pequenos traballos de investigación individuais ou en equipo.
Usaranse as Tecnoloxías da Información e da Comunicación(TICs) para procurar información, seleccionala, clasificala, organizala e presentar
resultados ou conclusións.

7.2. Metodoloxía no Bacharelato

No Bacharelato, a ensinanza da Física e da Química ten que afondar no coñecemento destas materias, facilitar a adquisición de cultura
científica e aumentar o interese dos alumno/as por esta disciplinas.

Tanto a Física como a Química son ciencias experimentais, polo que a súa aprendizaxe supón unha parte teórica e outra de realización de
experiencias de laboratorio.

Proporanse problemas aos alumnos que permitan explicar situacións da natureza ou da vida cotiá nos que teñan que detallar o razoamento
e as diferentes estratexias de resolución seguidas para resolvelos

Así mesmo, se proporán pequenos traballos de investigación que precisen dos métodos da investigación científica, relacionando os
coñecementos adquiridos, de xeito que se potencie tamén a autonomía na aprendizaxe.

Promoverase o uso das TIC para pescudar e elaborar información, rexistrar, procesar e analizar datos experimentais e presentar a
comunicación dos resultados obtidos.

Usaranse ademais aplicacións informáticas e laboratorios virtuais que permitan realizar prácticas que doutro modo serían inviables.
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Para fomentar a formación dixital, todos os informes presentaranse en formato dixital utilizando programas de tratamento de texto, follas
de cálculo e de diapositivas dixitais. Potenciarase a comunicación dixital, co emprego do correo electrónico e o aula virtual do centro.
Tamén tentarase fomentar o traballo colaborativo con ferramentas dixitais como Google Drive, e simuladores (applets) de experiencias
físicas e químicas. Tamén iniciarase ao alumnado nos programas de debuxo e modelización molecular, en particular no bloque de química
do carbono.

Realizaranse visitas a centros de traballo, centros de investigación e laboratorios universitarios que lles permitan coñecer “in situ” a
situación destas materias na nosa comunidade.

8. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
8.1. Libros de Texto

Non se propoñen libros de texto en ningún nivel, exceptuando o curso de 2º ESO.

· 2º ESO: Física e química 2 ESO Smartbook. Ed. McGraw Hill Education. Enrique Andrés del Río, Francisco Larrondo Almeda,
Angel Rodríguez Cardona, Francisco, Martínez Salmerón. ISBN: 978-84-486-0902-3

8.2. Outros recursos didácticos

Material propio do profesorado: Empregraranse apuntamentos e material propio que se fará chegar ao alumnado en fotocopias e/ou a través
da Aula Virtual do centro.
Bibliografía complementaria: Enciclopedias e dicionarios, os textos sobre historia da ciencia, a prensa e as revistas científicas son unha valiosa
fonte de información, tanto textual como visual, onde atopar exemplos, ilustracións, biografías, noticias de actualidade científica ou referencias
a problemas concretos.
Medios audiovisuais: O computador e a Internet da aula do grupo, ademais de constituír unha excelente fonte de información, rápida e
accesible, bríndannos a posibilidade de visualizar animacións e modelos e dispor de coleccións de actividades interactivas, documentais, vídeos
didácticos, diapositivas, transparencias..
O laboratorio: O material, aparellos e equipos existentes fan posible o traballo experimental,  que  é a esencia da Física e a Química.
Recursos TIC: Poderá empregarse tamén o teléfono móbil do alumnado con fins didácticos para aproveitar ao máximo todos os recursos dixitais
ao noso alcance. Os alumnos poden dispoñer de distintos materiais nos diferentes cursos que se atopan na Aula Virtual do Centro.
Fomentarase o uso do correo electrónico co profesorado, como método de interacción e consultas sobre distintos aspectos das materias.
As aulas de informática
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No noso centro existen varias aulas de informática, pero o número de materias que requiren o seu uso e o número de cursos, limita bastante as
posibilidades de uso. Tendo en conta estas limitacións, tentarase utilizar o aula para facer protagonista ao alumnado da súa aprendizaxe dixital.
En concreto traballarase con follas de cálculo, procesadores de texto, aplicacións de simulación virtual e todo tipo de recursos dispoñibles na
internet. Tentarase utilizar estas aulas para a redacción de informes de laboratorio ou preparación de exposicións dixitais.
Visitas: A realización de visitas a parques das ciencias, feiras, exposicións, plantas industriais ou laboratorios profesionais, onde será posible ben
recrear fenómenos de interese científico ou ben comprobar in situ a posta en práctica dos procesos físicos e químicos estudados.

9. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, CALIFICACIÓN E PROMOCIÓN
9.1. Normas xerais

De forma xeral seguiranse os seguintes criterios.
● O alumnado deberá entregar as actividades e traballos no tempo e forma esixidos polo profesor. De non seguir estas indicacións,

consideraranse nulas a efectos de cualificación.
● O alumnado terá dereito á realización dunha proba escrita, nunha data diferente da fixada para o grupo, por causa de forza maior

(enfermidade, convocatorias inescusables,..), e sempre debidamente xustificada. A nova data será concertada de mutuo acordo co profesor.
● Calquera proba non realizada, sen xustificación, será cualificada con cero puntos.
● O emprego, durante as probas, de métodos fraudulentos (uso de teléfono móbil, comunicacións dixitais..., así como a tenencia de calquera

tipo de material de apoio (libros, apuntes, teléfonos móbiles ou outro tipo de dispositivos dixitais, as orellas á vista, etc.) relacionados coa
materia, será cualificada con cero.

● No caso de traballos realizados fora do horario escolar (traballos para casa,.investigacións de campo,etc.) o docente poderá pedir
aclaracións ou a realización dunha exposición da tarefa, para aclarar o grao de comprensión da mesma, e de participación do alumno no
traballo presentado.

En función deste análise poderase modificar a cualificación inicial, chegando a anularse o traballo se as diferenzas entre o presentado e a
exposición ou aclaracións son grandes.

Os criterios, procedementos e instrumentos de avaliación empregados figuran no desenvolvemento de cada materia.
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10. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE E A PRÁCTICA DOCENTE
Os indicadores de logro da aprendizaxe de cada estándar veñen modulados na programación de cada curso. Dentro dela se describen unha
serie de indicadores xerais para distintos tipos de instrumentos empregados como poden ser presentacións dixitais, informes de laboratorio,
exposición oral de traballos, pequenas investigacións, etc. En todo caso se indicará o grao mínimo para a superación do estándar.
Outro aspecto para mellorar a práctica docente consiste en avaliar distintos aspectos da mesma, que poden ir referidos aos seguintes campos.

10.1. Atención á diversidade

Dentro deste campo fixarémonos se a atención á diversidade do alumnado é adecuada e suficiente en cada nivel educativo. En concreto cada

profesor reflexionará sobre cuestións como:

● Coñezo os problemas máis salientables de cada alumno a través da información proporcionada pola súa familia, polo titor o

Departamento de orientación e informes de anos anteriores.

● Ofrezo a cada alumno, de xeito individual as explicacións que precisa.

● Modulo a dificultade dos exercicios e actividades que realizo.

● Utilizo diferentes ferramentas de avaliación, de xeito que permito aproveitar as distintas potencialidades do alumnado.

● Tento ter en conta a diversidade do alumnado á hora de organizar grupos.

Estas reflexións deben realizarse de xeito individual e nas Reunións do departamento. Como resultado poden propoñerse mecanismos de

mellora da práctica docente.

10.2. Programacións

Igual que no apartado anterior, fixarémonos en varios aspectos que poden permitir a avaliación da programación didáctica. Por exemplo:

● O profesorado do mesmo nivel coordina o desenvolvemento da mesma ao longo do curso, e tenta utilizar a mesma terminoloxía e

ferramentas didácticas

● O profesorado de Departamento controla o seguimento da programación nas reunións periódicas.

● Os instrumentos de avaliación utilizados para medir os estándares e a súa ponderación son axeitados.

● Poño en coñecemento do alumnado e das súas familias as programacións polos medios adecuados.

● Introducimos melloras na programación propostas polo alumnado

● Realizo traballos que me permitan avaliar as competencias.

● Coincide a programación coa actividade desenvolvida ao longo do curso.

17



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

● Establecemos coordinacións con materias afíns, para evitar duplicacións de contidos e para aproveitar o enfoque interdisciplinario.

De novo, aparte da reflexión individual e fundamental a reflexión no Departamento e mesmo a reunión con Departamentos afíns.

10.3. Actividades de aula

Dentro das actividades desenvolvidas no aula faremos unha reflexión sobre a súa adecuación. Neste sentido, podemos considerar aspectos

como:

● A forma de agrupar ao alumnado é axeitada (individual, por parellas, grupos,...)

● A variedade de actividades propostas é adecuada.

● Utilizo actividades que permitan aproveitar a creatividade do alumnado (onde teñan que interpretar, tomar decisións,

autoorganizarse,...)

● Aplico novas metodoloxías e as aplico o tempo suficiente (control do tempo dedicado a exposición e actividades).

● Traballo suficientemente a expresión oral do alumnado.

● Resalto os logros conseguidos polo alumnado.

● Utilizo actividades que axuden á educación en valores.

10.4. Avaliación

Igual que no apartado anterior, fixarémonos en varios aspectos que poden axudar a mellorar as nosas prácticas avaliadoras.

● Ao comezo de cada unidade didáctica informo ao alumnado con claridade dos obxectivos a acadar, que actividades imos facer, como

van ser avaliadas, etc.

● Utilizo diferentes instrumentos de avaliación individual e en grupo.

● Indico, de algunha maneira, ao alumnado que é o que ten que reforzar.

● Teño en conta a mellora, considerando as condicións de partida.

● Ao final da unidade, avalío a idoneidade das actividades e dos instrumentos de avaliación utilizados.

● Coñezo as estatísticas de cualificacións do alumnado das materias que imparto.

● Coñezo os instrumentos de avaliación de outros Departamentos, para abrirme a novas experiencias.
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11. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES
O profesorado de cada curso será responsable da avaliación do alumnado que teña pendente a súa materia. O alumnado e as familias poden
contactar con él ou ela para aclarar calquera dúbida deste apartado.
Unha vez notificada a listaxe do alumnado con materias pendentes o departamento realizará as seguintes actuacións:

11.1. Convocatoria do alumnado

Convocarase ao inicio do curso, ao alumnado de pendentes a unha reunión coa Xefatura de Departamento e o profesorado responsable do plan
de recuperación correspondente. Dita reunión se convocará polos medios que se estimen oportunos en función do nº de alumnos e alumnas,
cursos… O Departamento asegurarase de que a totalidade do alumnado implicado está notificado cunha folla de control debidamente asinada.

11.2. Plan de reforzo

O departamento asignará o seguimento da materia pendente ao profesorado que estea a impartila no curso 22/23, actuará como titor no
referente ao plan de reforzo e será responsable da súa avaliación. O alumnado recibirá as actividades e orientacións necesarias deste profesor
ou profesora.
Todo o alumnado con materias pendentes recibirá unha serie de actividades de reforzo consistentes en exercicios, problemas e/ou traballos
relacionados cos estándares que figuran na programación da materia correspondente. Nas actividades figurará a data de entrega.

11.3. Avaliación de materias pendentes

11.3.1. ESO

Criterios de cualificación e Instrumentos:
A. Probas escritas ( 60%). En cada trimestre realizaranse unha única proba que versará sobre todos os estándares correspondentes a ese

período.
B. Actividades de reforzo (40%): Será avaliado a través do análise dos exercicios entregados

Procedemento de cualificación
Para a determinación da cualificación en cada avaliación aplicarase o seguinte procedemento:

I. Todos os instrumentos de avaliación puntuaranse de 0 a 10.
II. A cualificación da avaliación será a media ponderada resultante de aplicar un peso do 60% á parte A) e un 40% a parte B). En resumo: A

nota final da avaliación deberá saír da seguinte expresión: N = 0,6 NA + 0,4 NB

III. No boletín de cualificacións consignarase o resultado de redondear ao enteiro máis próximo.
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IV. Para que unha avaliación se considere superada, deberase obter unha cualificación que se consigne no boletín cun 5 ou superior.
V. Cualificación final:  A nota final será a media aritmética das tres avaliacións.

11.3.2. Bacharelato

Criterios de cualificación e Instrumentos:
A. Probas escritas ( 80%). En cada trimestre realizaranse unha única proba que versará sobre todos os estándares correspondentes a ese

período.
B. Actividades de reforzo (20%): Será avaliado a través do análise dos exercicios entregados

Procedemento de cualificación
Para a determinación da cualificación en cada avaliación aplicarase o seguinte procedemento:

I. Todos os instrumentos de avaliación puntuaranse de 0 a 10.
II. A cualificación da avaliación será a media ponderada resultante de aplicar un peso do 80% á parte A) e un 20% a parte B). En resumo: A

nota final da avaliación deberá saír da seguinte expresión: N = 0,8 NA + 0,2 NB

III. No boletín de cualificacións consignarase o resultado de redondear ao enteiro máis próximo.
IV. Para que unha avaliación se considere superada, deberase obter unha cualificación que se consigne no boletín cun 5 ou superior.
V. Cualificación final:  A nota final será a media aritmética das tres avaliacións.

12. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR
As probas de avaliación inicial permiten facer un diagnóstico de partida para preparar os reforzos educativos e as medidas de atención que

necesite o alumnado. Neste sentido son moi importantes os informes previos de cursos anteriores á disposición do profesorado no Xade, así

como a información facilitada polo Departamento de Orientación.

O profesorado de cada materia do Departamento, programará, no mes de setembro, unha proba inicial en cada curso, que permita coñecer,

entre outros, o nivel da expresión escrita, de comprensión de información, de realización de cálculos e execución de problemas; así como de

conceptos básicos de cada materia.

Coa información obtida, no mes de outubro, o Departamento de Física e Química reflexionará acerca das modificacións de metodoloxía (tipo

de actividades, agrupamento do alumnado,...), ou de contidos (modificacións nas programacións,...) a realizar en  cada curso.
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Toda a información rexistrada levarase á Reunión de avaliación inicial, programada para o mes de outubro, co fin de realizar, o máis axiña

posible, os cambios que axuden a mellorar o progreso do alumnado. Os posibles cambios, poden referirse a

● Integración en grupos de reforzo.

● Modificación de parámetros indicados para trastornos específicos. (Por exemplo: tempo dedicado ás probas, forma de presentar as

preguntas, posición na aula…)

● Deseño de actividades específicas para reforzar diferentes aspectos (potenciar o cálculo, a expresión escrita,...).

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
13.1. Eso

O profesor  debe facilitar recursos e estratexias que permitan dar resposta  ás diversas motivacións, intereses e capacidades que presenta o

alumnado.

A atención a diversidade pode favorecerse co:

● Traballo en grupos pequenos que permitan o intercambio de ideas e o contraste de pareceres.

● Organización de grupos heteroxéneos que permitan aproveitar os diferentes potenciais do alumnado.

● Realización de actividades variadas, trabalos de campo e laboratorio, de distinto grao de dificultade que fagan posible que todos os

alumnos se sintan motivados a lo menos con algunha delas.

● Atención individualizada, dentro das limitacións que a ratio profesor/alumno permitan.

● Introdución de actividades con certo carácter lúdico que conecten co alumnado ao que é máis difícil atraer, como o de altas capacidades

ou con dificultades de comprensión.

● Actividades de ampliación sobre aspectos de gran interese (investigación médica, espacial,...)

Se no proceso de avaliación se observa que o progreso do alumno non se corresponde cos obxectivos programados, o profesor tomará as

medidas de reforzo educativo que procedan, e, se é o caso de adaptación curricular, sempre que sexa posible. As actividades de reforzo van

dirixidas a aqueles alumnos que non acadaran o nivel de coñecementos mínimos e irán dirixidas a obtelos. Poden ser as propostas

anteriormente simplificadas ou outras deseñadas especialmente para este fin.

Haberá, ademais, medidas de reforzo educativo para alumnos con materias pendentes, especificadas no apartado anterior ORGANIZACIÓN DE

SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE MATERIAS PENDENTES.
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13.2. Bacharelato

O nivel dos escolares de Bacharelato suponse que non é homoxéneo. O profesor favorecerá o feito de que todos os alumnos progresen no
proceso de ensinanza-aprendizaxe ao ritmo apropiado. As medidas de atención a diversidade propostas para o presente curso son: as
adaptacións curriculares e o reforzo educativo para alumnos pendentes.

14. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS
A concreción dos elementos transversais de cada curso constan na programación específica deste.

De xeito xeral se traballarán aspectos que contribúan á consecución duns obxectivos concretos que todo cidadán debe ter conseguido ao entrar

na idade adulta.

Na área de Ciencias, especialmente, e importante a relación entre a ciencia e a sociedade. Desta relación entre ciencia, sociedade e outras

áreas do coñecemento  xorden os elementos transversais.

A secuencia de contidos propostos fai posible o tratamento dos seguintes elementos transversais:

➔ Comprensión lectora. A realización de actividades de lectura de artigos de prensa, revistas de divulgación, capítulos de libros ou webs

de internet referentes a temas científicos de actualidade, posibilitará desenvolver a comprensión lectora e unha linguaxe científica

básica. Dentro dos temas a tratar incluirase o problema da enerxía e o quecemento global, a dependencia do petróleo e as enerxías

renovables; o desenvolvemento de novos materiais e medicamentos; o problema dos refugallos radioactivos, electrónicos, etc.

➔ Expresión oral e escrita. Os temas indicados para a comprensión lectora pódennos servir para traballar a comunicación oral e escrita

mediante a realización de debates e a presentación de informes. De xeito complementario traballaremos a elaboración de informes de

laboratorio onde nos achegaremos á forma científica de comunicar conclusións, utilizando a linguaxe científica apropiada e unha

organización ordenada e rigorosa.

➔ Comunicación audiovisual. Do mesmo xeito que nos apartados anteriores, utilizaranse os medios audiovisuais de creación propia

(vídeo, infografía, etc,...) para comunicar información dun xeito atractivo e sinxelo.

➔ TIC. Ademais do uso de computadores para búsquea de información e realización de informes e gráficas, utilizaranse todas as

ferramentas dispoñibles ao noso alcance. Nese sentido, potenciaremos o uso do teléfono móbil con fins educativos (gravación de vídeo,

fotografías de experiencias de laboratorio,...), a utilización do correo electrónico ou ferramentas como Google Drive, para a

comunicación eficaz, etc.

22



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

➔ Emprendemento. Os estándares relacionados coa realización de traballos en grupo permiten afianzar o espírito emprendedor con

actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, confianza nun mesmo, sentido crítico, traballo en equipo e espírito innovador.

➔ Educación cívica e constitucional. Os estándares relacionados con avances científicos permiten ser conscientes dos cambios éticos e

sociais que levan implícitos, como o uso de combustibles radioactivos, o uso das ondas para a transmisión de información, o uso de

abonos, pesticidas, novos medicamentos, etc.

➔ Educación pola igualdade de xéneros: Ensinar a convivir, desde a diferenza, no respecto ás persoas independentemente do seu xénero.

Facer visible o papel das mulleres nos avances científicos e tecnolóxicos traballando sobre biografías de científicas destacadas.

Sensibilizar sobre a utilización de linguaxe non sexista tanto de xeito oral como escrito.

➔ Educación ambiental: Farase a xestión de residuos xerados en cada práctica, de xeito que o alumno sexa consciente das implicacións

ambientais que supón o traballo con sustancias perigosas para o medio ambiente e a saúde. Isto se fará extensivo aos produtos

químicos de uso no fogar, aos utilizados no mantemento de automóbiles ou ao lixo xerado polo consumo acelerado de dispositivos

electrónicos

◆ Seguir as pautas do desenvolvemento sostible: reutilización de materiais, reciclaxe na medida do posible, aforro de enerxía e

auga.... Os avances tecnolóxicos non están exentos de problemas; un dos máis importantes é a degradación do medio ambiente:

◆ Reaccións químicas de combustión e a súa relación co efecto invernadoiro e a choiva ácida

◆ Eliminación dos residuos radioactivos

◆ Efectos nocivos da explotación, transporte e combustión asociadas ao uso de combustibles fósiles

◆ Xeración de novos produtos e materiais pode levar consigo danos medioambientais: CFC, insecticidas, etc...

➔ Educación para a saúde: Promover modos de traballar que sigan as normas de seguridade. Tamén ser consciente do consumo excesivo

de determinadas tipos de substancias, como alcohol, tabaco, graxas saturadas e produtos relacionados como bolearía industrial.

➔ Educación viaria: Sensibilizar ao alumnado, aproveitando o estudo dos movementos, sobre os accidentes debidos ao exceso de

velocidade, mala conservación de estradas, facéndolles adquirir condutas e hábitos de seguridade viaria, ben sexa como peóns ou como

usuarios de vehículos.

➔ A diversidade como un valor enriquecedor: respectando as ideas, opinións e ideoloxías dos compañeiros, valorando as contribucións

dos compañeiros no traballo en equipo...
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➔ Educación para a paz. Promover a tolerancia e o respecto ao diferente, nos traballos en grupo. Debater sobre as implicacións sobre o

uso con fins violentos de determinados avances científicos (satélites, comunicacións, novos materiais, explosivos,...)

➔ Educación do consumidor. Ser consciente da necesidade como consumidor de aforrar auga, enerxía, para o que necesitamos

comprender os mecanismos de xeración, os custes de produción destes bens. Por outra banda, coñecer a repercusión na nosa saúde de

determinadas substancias cosméticas ou substancias básicas dos alimentos, pódenos proporcionar ferramentas para tomar decisións

sobre hábitos de consumo.

➔ Educación para o lecer. Promover a curiosidade científica levará a espertar novos temas para desenvolver os tempos de lecer. Por outra

banda, a realización de traballos en grupo pode favorecer a formación de amizades que axude  a desenvolver actividades lúdicas aos

rapaces.

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
O Departamento, na medida das súas dispoñibilidades de profesorado e económicas, participará en distintas actividades extraescolares

programadas previamente ou que poidan xurdir ao longo do curso. Algunhas actividade externas véñense celebrando todos os anos, polo que é

previsible que poidan ser de novo ofertadas polas Universidade, empresas, ou museos. Tendo en conta isto o Departamento ten programado

participar en:

ORGANIZACIÓN DA SEMANA DA CIENCIA NO CENTRO. Esta é unha actividade que xa fixemos durante varios anos, o que nos proporciona unha

experiencia moi útil sobre como desenvolvela. Este ano, pensamos colaborar con outros departamentos para facela máis variada e atractiva.

Dentro desta semana se promoverá a participación do alumnado, ben mostrando actividades elaboradas por eles, ben sexa como monitores de

experiencias. As actividades estarán dispoñibles para ser visitadas de xeito individual en calquera momento ou en grupos previamente

concertados, co profesorado do Departamento que teña dispoñibilidade horaria. Tentarase conseguir a participación de todos os cursos e niveis

onde imparta docencia de o Departamento de Física e Química, como xa aconteceu en edicións anteriores. Do mesmo xeito alentarase a

participación con traballos orixinais elaborados polo alumnado coa axuda do profesorado do Departamento.

Visita aos laboratorios da UDC en Ferrol.

Participación na Masterclass de  Física de Partículas da Facultade de Física de Santiago.

Semana da ciencia no centro.

Visita ao Museo da Ciencia e a Tecnoloxía de A Coruña.

Outras  sen determinar, que xurdan ao longo do curso
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16. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS
O obxectivo da avaliación da programación é comprobar a eficacia e a validez desta proposta curricular, así como propoñer modificacións de

mellora durante o propio curso e os vindeiros.

Os compoñentes do departamento, ademais da avaliación do desenvolvemento das capacidades dos alumnos, avaliarán os procesos de ensino

en relación cos obxectivos educativos do currículo e se o proxecto curricular da área resulta adecuado .

A programación avaliarase de xeito continuo, ao mesmo tempo que se pon en práctica, imprimíndolle un carácter formativo, que permita a súa

modificación no momento que se detecte a necesidade de adaptarse á realidade da aula e do grupo.

Polo que respecta ao profesor, este deberá avaliar o seu propio labor docente e propoñer, se é necesario, as modificacións oportunas na

programación de aula.

O departamento realizará cunha periodicidade mensual unha reunión para comprobar o correcto desenvolvemento da programación.

Trimestralmente, e tras coñecer os resultados académicos por materia, efectuará unha reflexión sobre a adecuación da programación e as

medidas necesarias, se é o caso, para mellorar os resultados. Para realizar cambios terase en conta:

● Os resultados académicos

● A opinión do alumnado sobre os recursos utilizados, a metodoloxía empregada, a idoneidade do tempo empregado para realizar

actividade e probas, o número de probas,...

● A análise persoal do profesor encargado da materia.

● As reflexións en común realizadas nas reunións de Departamento e na Comisión de coordinación pedagóxica.

● Os informes específicos sobre alumnado do Departamento de Orientación.

Ao final de curso farase unha avaliación, na que se estude o axuste de todos os elementos curriculares propostos nesta programación:

obxectivos, contidos,... As conclusións desta avaliación final recolleranse nun documento que formará parte da memoria do departamento.

16.1. Constancia de información ao alumnado

Durante os primeiros días de curso, os profesores informarán aos alumnos dos aspectos máis importantes da programación e comunicaranlles
que poden consultala no Departamento ou na páxina web do Centro: http://www.edu.xunta.es/centros/iesconcepcionarenal/
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17. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN LECTOR DO CENTRO
A lectura é un factor esencial para o desenvolvemento das competencias claves.
En 2º da ESO, a lectura é unha parte habitual das clases, xa que a lectura comprensiva, a viva voz, é un procedemento de traballo diario, xa
sexa dos exercicios propostos, dos contidos do tema sobre o que se estea traballando ou de lecturas relacionadas co mesmo. Ademais, temos
sempre un dicionario na aula, que consultamos e comentamos cada vez que xorde unha palabra ou expresión que algún alumno descoñece ou
sobre a que ten dúbidas.
Na materia de FeQ de 4º ESO garántese a súa práctica utilizando como recursos didácticos os que se especifican a continuación:
➔ Problemas e exercicios propostos nos boletíns de problemas.
➔ Desenvolvemento das actividades relacionadas coa lectura e comprensión de textos científicos.
➔ Actividades que inclúan a busca de información a través de distintos medios. Nestas actividades os alumnos deberán ser capaces de

contestar a cuestionarios específicos relacionados cos contidos de distintas unidades didácticas.
➔ Lectura de parágrafos de libros de divulgación científica, recomendados polo departamento:

◆ Bryson, Bill  (2006). Una breve historia de casi todo. Barcelona. RBA libros.
◆ Aldersey-Williams, Hugh (2012). La tabla periódica (una curiosa historia de los elementos). Barcelona. Editorial Ariel
◆ Pepin, Raynald (2009). Sol, arena y ciencia. Barcelona. Ed Océano S.L.

18. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN DE CONVIVENCIA
As materias de Física e Química promoven actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados co
impacto das ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de recursos, cuestións ambientais, etc. Isto fai que se promova nos
alumnos o respecto polo contorno máis próximo.
Ao mesmo tempo a actividade científica require do traballo en equipo o que senta as bases para establecer canles de dialogo, tolerancia,
respecto polas opinións alleas, respecto polos que son diferentes.

19. PROGRAMACIÓN FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO
19.1. Obxectivos

A. Utilizar o método científico como estratexia de afondamento no coñecemento.

B. Coñecer as investigacións e descubrimentos de científicos e científicas galegos.

C. Traballar con magnitudes desde diferentes enfoques.
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D. Usar con autonomía os instrumentos e materiais básicos do laboratorio.

E. Desenvolver traballos de investigación para afondar no feito científico.

F. Recoñecer as aplicacións e características principais da materia.

G. Coñecer as propiedades dos diferentes estados de agregación da materia, os seus cambios de estado e as leis dos gases, e explicalas de

acordo coa TCM.

H. Relacionar as variables que interveñen no estado dun gas utilizando gráficas e/ou táboas.

I. Recoñecer a diferenza entre substancias puras e mesturas, e as súas aplicacións.

J. Discernir os cambios físicos e químicos que se producen na formación de substancias.

K. Describir o proceso de transformación dos reactivos en produtos.

L. Realizar experiencias sinxelas sobre a lei de conservación da masa e os factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas.

M. Reflexionar sobre a importancia da industria química.

N. Recoñecer distintas forzas que están presentes na natureza, os cambios de estado que producen no movemento e algúns dos seus

efectos.

O. Coñecer as máquinas simples e a súa utilidade para transformar o movemento e reducir a forza aplicada.

P. Analizar a forza gravitacional e os elementos que a compoñen para comprender e aplicar a lei de gravitación universal.

Q. Explorar os niveis de agrupación dos corpos celestes, as forzas que interveñen entre eles e as unidades de lonxitude necesarias para

medir as distancias que os separan.

R. Afondar no coñecemento da enerxía e as súas diversas manifestacións, identificándoas en situacións cotiás e experiencias prácticas.

S. Comprender tanto o principio de conservación da enerxía como procesos de transformación de enerxía mecánica ou térmica e aplicalos

na resolución de problemas, experimentos ou traballos prácticos.

T. Coñecer que é unha onda, examinar as ondas mecánicas electromagnéticas e analizar calidades, fenómenos e efectos propios do son e

da luz.

U. Contrastar fontes de enerxías renovables e non renovables, e o impacto que xeran na sociedade e no ambiente.

V. Analizar datos sobre o consumo enerxético e os seus problemas derivados e explicar medidas e solucións que favorezan un consumo

responsable e a fagan sostible o ambiente.
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19.2. Perfil competencial

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Competencia en
comunicación
lingüística (CCL)

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiás, utilizando teorías e modelos
científicos sinxelos.
FQB1.1.2. Rexistra observacións e datos de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito
utilizando esquemas, gráficos e táboas.
FQB1.4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e
instalacións, interpretando o seu significado.
FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación científica, e
transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.
FQB1.6.1 Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método
científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de información e presentación de conclusións.
FQB2.4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o
material utilizado, determina a concentración e exprésaa en gramos/litro.
FQB3.1.2. Describe o procedemento de realización de experimentos sinxelos nos que se poña de manifesto a
formación de novas substancias e recoñece que se trata de cambios químicos.
FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de
observacións ou da procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.
FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con sentido
crítico o seu impacto ambiental.

Competencia
matemática e
competencias básicas
en ciencia e
tecnoloxía (CMCCT)

Non é necesario facer un PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS CLAVES EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA (CMCCT) porque todos os estándares da materia contribuen a adquisición de esta competencia.
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Competencia dixital
(CD)

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información
existente en internet e outros medios dixitais.
FQB1.6.1 Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método
científico e utilizando as TIC para a procura e a selección de información e presentación de conclusións.
FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo,
interpretando o resultado.
FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de
observacións ou da procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.

Aprender a aprender
(CAA)

FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiás, utilizando teorías e modelos
científicos sinxelos.
FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación científica, e
transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.
FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información
existente en internet e outros medios dixitais.
FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método
científico e utilizando as TIC para a procura e selección de información e presentación de conclusións.
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.
FQB2.3.2. Interpreta gráficas, táboas de resultados e experiencias que relacionan a presión, o volume e a
temperatura dun gas, utilizando o modelo cinético-molecular e as leis dos gases.
FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo,
interpretando o resultado.

Competencias sociais
e cívicas (CSC)

FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información
existente en internet e outros medios dixitais.
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.
FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas ambientais de
importancia global.
FQB5.3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía recoñecéndoos en situacións cotiás e fenómenos
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atmosféricos, e xustifica a selección de materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento.
FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non renovables de enerxía, analizando con sentido
crítico o seu impacto ambiental.

Sentido de iniciativa
e espírito
emprendedor (CSIEE)

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e os
instrumentos apropiados, e expresa correctamente no Sistema Internacional de Unidades.
FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método
científico e utilizando as TIC para a procura e selección de información e presentación de conclusións.
FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.
FQB2.5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das substancias que
as compoñen, describe o material de laboratorio adecuado e leva a cabo o proceso.
FQB3.4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas ambientais de
importancia global.
FQB4.8.1. Realiza un informe, empregando as tecnoloxías da información e da comunicación, a partir de
observacións ou da procura guiada de información sobre a forza gravitatoria e os fenómenos asociados a ela.

Conciencia e
expresións culturais
(CCEC)

FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá.
FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo, aplicando o método
científico e utilizando as TIC para a procura e selección de información e presentación de conclusións.
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19.3. Contidos

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA UNIDADE 1. METODOLOXÍA CIENTÍFICA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. O método científico. As súas etapas
2. Medida de magnitudes. Sistema

internacional de unidades
3. Utilización de tecnoloxías de

información e comunicación
4. O traballo no laboratorio. Proxecto de

investigación

f
h

B1.1. Método científico: etapas.
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información

e da comunicación.

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

f
m

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

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

b
f

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

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

f

B1.5. Traballo no laboratorio. B1.4. Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos
presentes no laboratorio de física e de química, e
coñecer e respectar as normas de seguridade e de
eliminación de residuos para a protección
ambiental.

e
f

h
i

B1.6. Procura e tratamento de información.
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información

e da comunicación.

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

b
e
f
g
h
i

B1.1. Método científico: etapas.
B1.2. Utilización das tecnoloxías da información

e da comunicación.
B1.4. Medida de magnitudes. Sistema

Internacional de Unidades.
B1.5. Traballo no laboratorio.
B1.6. Proxecto de investigación.

B1.6. Desenvolver pequenos traballos de investigación
nos que se poña en práctica a aplicación do
método científico e a utilización das TIC.
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BLOQUE 2. A MATERIA UNIDADE 2. PROPIEDADES DA MATERIA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Propiedades da materia
1.1. Masa,volume densidade

2. Estados de agregación
2.1. Estados da materia
2.2. Cambios de estado

3. Teoría cinética da materia

4. Leis dos gases

b
f

B2.1. Propiedades da materia.
B2.2. Aplicacións dos materiais.

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

b
f

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

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

f B2.4. Leis dos gases.

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

BLOQUE 2. A MATERIA UNIDADE 3. SISTEMAS MATERIAIS

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Substancias puras e mesturas
2. Mesturas homoxéneas e

heteroxéneas
2.1. Disolucións, aliaxes e
coloides
2.2. Concentración dunha
disolución

3. Métodos de separación de mesturas

f
B2.5. Substancias puras e mesturas.
B2.6. Mesturas de especial interese: disolucións

acuosas, aliaxes e coloides.

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

f

B2.7. Métodos de separación de mesturas. B2.5. Propor métodos de separación dos compoñentes
dunha mestura e aplicalos no laboratorio.

BLOQUE 3. OS CAMBIOS UNIDADE 4.  A REACCION QUÍMICA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Cambios físicos e químicos
2. A reacción química
3. Lei de conservación da masa
4. A química na sociedade e no medio

ambiente

f
h

B3.1. Cambios físicos e cambios químicos.
B3.2. Reacción química.

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

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

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

f
m

B3.3. A química na sociedade e o ambiente. B3.4. Valorar a importancia da industria química na
sociedade e a súa influencia no ambiente.

BLOQUE 4. MOVEMENTOS E FORZAS UNIDADE 5.  FORZAS E MOVEMENTO

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Velocidade media, instantánea e
aceleración

2. Tipos de movemento
3. As forzas. Efectos
4. Medida das forzas
5. Máquinas simples
6. Forzas da natureza

6.1. rozamento
6.2. forza gravitatoria

7. Estrutura do Universo

f
B4.1. Forzas: efectos.
B4.2. Medida das forzas.

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

b
f

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

f

B4.4. Velocidade media.
B4.5. Velocidade instantánea e aceleración.

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

f
B4.6. Máquinas simples. B4.4. Valorar a utilidade das máquinas simples na

transformación dun movemento noutro diferente, e
a redución da forza aplicada necesaria.

f B4.7. O rozamento e os seus efectos. B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na
vida cotiá.

f

B4.8. Forza gravitatoria. B4.6. Considerar a forza gravitatoria como a
responsable do peso dos corpos, dos movementos
orbitais e dos niveis de agrupación no Universo, e
analizar os factores dos que depende.

f

B4.9. Estrutura do Universo.
B4.10. Velocidade da luz.

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

b
e
f

g
h

B4.1. Forzas: efectos.
B4.8. Forza gravitatoria.

B4.8. Recoñecer os fenómenos da natureza asociados
á forza gravitatoria.
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BLOQUE 5. ENERXÍA UNIDADE 6.  A ENERXÍA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Enerxía. Unidades
2. Tipos de enerxía

2.1. Transformacións
2.2. Conservación da enerxía

3. Enerxía térmica. A calor e a
temperatura

4. Fontes de enerxía. Impacto
ambiental. Uso racional da enerxía

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

f
B5.2. Tipos de enerxía.
B5.3. Transformacións da enerxía.
B5.4. Conservación da enerxía.

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

f
h

B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura.
B5.6. Escalas de temperatura.
B5.7. Uso racional da enerxía.

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

f
h B5.8. Efectos da enerxía térmica.

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

f
h
m

B5.9. Fontes de enerxía.
B5.10. Aspectos industriais da enerxía.

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

19.4. Concreción dos estándares de aprendizaxe e temporalización

A continuación detállase como se avaliarán algún dos instrumentos máis empregados para a avaliación de estándares:

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por EXERCICIOS E PROBLEMAS
Planifica e formula o problema identificando as magnitudes que interveñan a partir de datos subministrados en textos, táboas ou gráficas con algunha
omisión.
Relaciona as magnitudes que interveñen coas leis axeitadas con pequenos erros.
Resolve o problema con cálculos ou desenvolvementos teóricos, con pequenos erros de cálculo (despexes de ecuacións incorrectos, factores de conversión
inadecuados, cifras e unidades non correctas,…). En todo caso o fío argumental da resolución debe ser basicamente comprensible.

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por EXPOSICIÓNS ORAIS OU PRESENTACIÓNS CON FERRAMENTAS DIXITAIS
Amosa un dominio básico do tema. Fala con claridade con algunha interrupción ou lendo un guión. A información está ben presentada aínda que non
correctamente organizada. A información procede de varias fontes e algunha e de fiabilidade contrastada.
A exposición e comprensible aínda que algúns fragmentos non se entenden ben. Utiliza algunha información que el non comprende. O tempo de exposición
é algo curto.
O soporte visual (vídeos, imaxes) é axeitado, pero presenta defectos, como son deficiente, fondo non axeitado para ler o texto, tamaño das imaxes
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inadecuado,…
A postura mantida durante a exposición é correcta aínda que non sempre se dirixe ao auditorio, móvese excesivamente, non vocaliza correctamente.

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por INFORMES DE LABORATORIO ou ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
O informe amosa un coñecemento básico da actividade realizada.
Está ordenado e ben estruturado aínda que falta algún apartado.
Os datos están recollidos adecuadamente, aínda que con pequenos erros de medida ou algunhas incorreccións ao expresar cifras e medidas.
Presenta os datos en táboas sinxelas e, de ser o caso, representa as gráficas de xeito comprensible con pequenos erros de escalado, falta de magnitudes
nos eixos, eixos intercambiados, …
Realiza os cálculos pertinentes con pequenos erros ou omisión de algún paso non fundamental.
Presenta conclusións sinxelas ligadas ao experimento realizado.
En conxunto o informe é comprensible, aínda que algo curto e con apartados desenvolvidos só dun xeito básico.

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por CUESTIONARIOS
Argumenta as respostas de xeito correcto, aínda que con explicacións sinxelas.
A reposta contén polo menos a metade dos factores ou ideas necesarias para razoar e xustificar a cuestión. As carencias non impiden a comprensión básica
da resposta.

De seguido, indícase a temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos estándares do curso.
Os contidos mínimos aparecen subliñados.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2 ESO

NIVEL 2º SECUNDARIA OBLIGATORIA ÁREA Física e Química (FQ)

Criterio de
avalia
ción

Estándares Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN
C.C.Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación (%)*

FQ-B1.1

2º-FQB1.1.1 - Formula, de
forma guiada, hipóteses
para explicar fenómenos
cotiáns, utilizando teorías
e modelos científicos
sinxelos.

Formula hipóteses propias sinxelas sobre
fenómenos cotiáns e as relaciona con
teorías e modelos científicos.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS:  Caderno de clase.

CAA,
CCL,
CMCT
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FQ-B1.1

2º-FQB1.1.2 - Rexistra
observacións e datos de
maneira organizada e
rigorosa, e comunícaos
oralmente e por escrito
utilizando esquemas,
gráficos e táboas.

Escribe informes onde amosa un
coñecemento básico da actividade
realizada.Está ordenado e ben
estruturado aínda que falta algún
apartado. Os datos están recollidos
adecuadamente, aínda que con
pequenos erros de medida ou
algunhas incorreccións ao expresar
cifras e medidas. Presenta os datos
en táboas sinxelas e, de ser o caso,
representa as gráficas de xeito
comprensible con pequenos erros de
escalado, falta de magnitudes nos
eixos, eixos intercambiados.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informes escritos.

CCL,
CMCT

FQ-B.1.2

2º-FQB1.2.1 - Relaciona a
investigación científica
con algunha aplicación
tecnolóxica sinxela na
vida cotiá.

Identifica os campos básicos da
investigación científica (novos
materiais, informática, electrónica,...)
que se relaciona cunha aplicación
tecnolóxica sinxela

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CCEC,
CMCT

FQ-B1.3

2º-FQB1.3.1 - Establece
relacións entre
magnitudes e unidades
utilizando,
preferentemente, o
Sistema Internacional de
Unidades para expresar
os resultados.

Relaciona magnitudes con pequenos
erros. Resolve exercicios de
conversión, con pequenos erros
(despexes de ecuacións incorrectos,
factores de conversión inadecuados,
cifras e unidades non correctas,?)

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B1.3

2º-FQB1.3.2 - Realiza
medicións prácticas de
magnitudes físicas da
vida cotiá empregando o
material e os
instrumentos apropiados,
e expresa os resultados
correctamente no Sistema

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

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CSIEE,
CMCT
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Internacional de
Unidades.

FQ-B1.4

2º-FQB1.4.1 - Recoñece e
identifica os símbolos
máis frecuentes utilizados
na etiquetaxe de produtos
químicos e instalacións,
interpretando o seu
significado.

Recoñece e identifica a maioría dos
símbolos máis frecuentes utilizados
na etiquetaxe de produtos químicos e
instalacións, interpretando o seu
significado cunha explicación curta

X

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario
pechado.

CMCT,
CCL

FQ-B1.4

2º-FQB1.4.2 - Identifica
material e instrumentos
básicos de laboratorio e
coñece a súa forma de
utilización para a
realización de
experiencias, respectando
as normas de seguridade
e identificando actitudes e
medidas de actuación
preventivas.

Identifica o material e instrumentos básicos
para as prácticas máis frecuentes no
laboratorio e coñece a súa forma de
utilización, con algún erro, para a
realización de experiencias,
respectando as normas de seguridade
e identificando actitudes e medidas
de actuación preventivas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B1.5

2º-FQB1.5.1 - Selecciona e
comprende de forma
guiada información
relevante nun texto de
divulgación científica, e
transmite as conclusións
obtidas utilizando a
linguaxe oral e escrita con
propiedade.

Selecciona e comprende de forma guiada
as ideas básicas nun texto de
divulgación científica, e transmite as
conclusións obtidas utilizando a
linguaxe oral e escrita con
propiedade, aínda que con
explicacións curtas e sinxelas

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións orais.
(50%) Textos escritos (50%).

CAA,
CCL,
CMCT

FQ-B1.5

2º-FQB1.5.2 - Identifica as
principais características
ligadas á fiabilidade e á
obxectividade do fluxo de
información existente en
internet e outros medios
dixitais.

Realiza búsquedas de información en
internet comparando polo menos tres
fontes de información moi diferentes
(institución oficial, publicidade, blog
privado, ...) e clasifícaas nunha escala
de fiabilidade razonada.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Exposición oral con
diapositivas ou informe escrito

CAA,
CD,
CSC

37



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

FQ-B1.6

2º-FQB1.6.1 - Realiza
pequenos traballos de
investigación sobre algún
tema obxecto de estudo,
aplicando o método
científico e utilizando as
TIC para a procura e a
selección de información
e presentación de
conclusións.

Planifica con certa autonomía o material
necesario e a información previa para
levar a cabo unha pequena
investigación. Utiliza o método
científico no desenvolvemento da
mesma Cumpre as indicacións de
valoración de estándares para
exposicións orais e informes de
laboratorio

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Presentación vídeo,
diapositivas,etc.

CAA,
CCEC,
CCL,
CD,
CMCT,
CSIEE

FQ-B1.6

2º-FQB1.6.2 - Participa, valora,
xestiona e respecta o
traballo individual e en
equipo.

Cumpre basicamente as tarefas asignadas
no grupo de traballo. Participa, aínda
que non activamente no traballo de
grupo. Desenvolve con algo de axuda
o traballo individual.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática.

INSTRUMENTOS: Escala de
observación.

CAA,
CSC,
CSIEE

FQ-B2.1

2º-FQB2.1.1 - Distingue entre
propiedades xerais e
propiedades
características da
materia, e utiliza estas
últimas para a
caracterización de
substancias.

Distingue entre propiedades xerais e
propiedades características da
materia en casos sinxelos, e utiliza
estas últimas para a caracterización
de substancias.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas. Análise das producións
dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas,
Investigación.

CMCT

FQ-B2.1

2º-FQB2.1.2 - Relaciona
propiedades dos
materiais do contorno co
uso que se fai deles.

Busca información con certa autonomía
sobre materiais habituais do contorno
e relaciona o seu uso coas súas
propiedades

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Elaboración de
produto: vídeo, cartel,....

CMCT

FQ-B2.1

2º-FQB2.1.3 - Describe a
determinación
experimental do volume e
da masa dun sólido,
realiza as medidas
correspondentes e calcula
a súa densidade.

Describe o material necesario e o
procedemento para a determinación
experimental do volume e da masa
dun sólido, con algunha omisión.
Realiza as medidas correspondentes
e calcula a súa densidade, con algún
pequeno erro (cifras, medidas,
unidades,...)

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.
Investigación.

CMCT
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FQ-B2.2

2º-FQB2.2.1 - Xustifica que
unha substancia pode
presentarse en distintos
estados de agregación
dependendo das
condicións de presión e
temperatura en que se
ache.

Argumenta dun xeito sinxelo e
comprensible o estado de agregación
de substancias dadas relacionándoo
coas condicións de presión e
temperatura nas que se acha.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.2
2º-FQB2.2.2 - Explica as

propiedades dos gases,
os líquidos e os sólidos.

Indica as principais propiedades de
sólidos, líquidos e gases
relacionándoas coa súa estrutura.
Argumenta as respostas de xeito
correcto, aínda que con explicacións
sinxelas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B2.2

2º-FQB2.2.3 - Describe os
cambios de estado da
materia e aplícaos á
interpretación de
fenómenos cotiáns.

Describe os cambios de estado da materia
e aplícaos á interpretación de
fenómenos cotiáns. Argumenta as
respostas de xeito correcto, aínda que
con explicacións sinxelas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B2.2

2º-FQB2.2.4 - Deduce a partir
das gráficas de
quecemento dunha
substancia os seus
puntos de fusión e
ebulición, e identifícaa
utilizando as táboas de
datos necesarias.

Deduce a partir das gráficas de
quecemento dunha substancia
algunha das temperaturas de cambio
de estado, e identifícaa utilizando as
táboas de datos necesarias.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Proba de
interpretación de datos.

CMCT

FQ-B2.3

2º-FQB2.3.1 - Xustifica o
comportamento dos
gases en situacións
cotiás, en relación co
modelo
cinético-molecular.

Xustifica o comportamento dos gases en
situacións cotiás, en relación co
modelo cinético-molecular. Argumenta
as respostas de xeito correcto, aínda
que con explicacións sinxelas. A
reposta contén polo menos dous
factores ou ideas da teoría cinética,
necesarias para razoar e xustificar a
cuestión. As carencias non impiden a

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.

CMCT

39



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

comprensión básica da resposta.

FQ-B2.3

2º-FQB2.3.2 - Interpreta
gráficas, táboas de
resultados e experiencias
que relacionan a presión,
o volume e a temperatura
dun gas, utilizando o
modelo cinético-molecular
e as leis dos gases.

Interpreta gráficas, táboas de resultados e
experiencias que relacionan a
presión, o volume e a temperatura
dun gas, utilizando o modelo
cinético-molecular e as leis dos
gases. Argumenta as respostas de
xeito correcto, aínda que con
explicacións sinxelas. A reposta
contén polo menos dous factores ou
ideas da teoría cinética, necesarias
para razoar e xustificar a cuestión. As
carencias non impiden a comprensión
básica da resposta.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Proba de
interpretación de datos.

CAA,
CMCT

FQ-B2.4

2º-FQB2.4.1 - Distingue e
clasifica sistemas
materiais de uso cotián en
substancias puras e
mesturas, e especifica
neste último caso se se
trata de mesturas
homoxéneas,
heteroxéneas ou coloides.

Distingue e clasifica, con algún erro,
sistemas materiais de uso cotián en
substancias puras e mesturas, e
especifica neste último caso se se
trata de mesturas homoxéneas,
heteroxéneas ou coloides. En todo
caso debe amosarse un coñecemento
básico da da clasificación da materia,
utilizando argumentos correctos aínda
que incompletos ou sinxelos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.4

2º-FQB2.4.2 - Identifica o
disolvente e o soluto ao
analizar a composición de
mesturas homoxéneas de
especial interese.

Identifica o disolvente e o soluto, con algún
erro illado, ao analizar a composición
de mesturas homoxéneas de especial
interese.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.4

2º-FQB2.4.3 - Realiza
experiencias sinxelas de
preparación de
disolucións, describe o
procedemento seguido e
o material utilizado,
determina a

Realiza, con algunha axuda, experiencias
sinxelas de preparación de
disolucións Describe o procedemento
seguido, e o material utilizado, con
algunha omisión ou pequeno erro
Determina a concentración e
exprésaa en gramos/litro, con algún

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.
Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: (50%). Informe de
laboratorio (50%). Rúbrica.

CCL,
CMCT
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concentración e exprésaa
en gramos/litro.

pequeno erro de cálculo ou unidades.

FQ-B2.5

2º-FQB2.5.1 - Deseña
métodos de separación
de mesturas segundo as
propiedades
características das
substancias que as
compoñen, describe o
material de laboratorio
adecuado e leva a cabo o
proceso.

Con algo de axuda en algunha parte do
proceso, deseña métodos de
separación de mesturas segundo as
propiedades características das
substancias que as compoñen,
describe o material de laboratorio
adecuado e leva a cabo o proceso.
Cumpre o indicado no estándar xeral
para os informes de laboratorio

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.
Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas (50%)
Rúbrica (50%).

CAA,
CMCT,
CSIEE

FQ-B3.1

2º-FQB3.1.1 - Distingue entre
cambios físicos e
químicos en accións da
vida cotiá en función de
que haxa ou non
formación de novas
substancias.

Distingue entre cambios físicos e químicos
en accións da vida cotiá en función de
que haxa ou non formación de novas
substancias. Identifica algunhas das
substancias que participan no cambio

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B3.1

2º-FQB3.1.2 - Describe o
procedemento de
realización de
experimentos sinxelos
nos que se poña de
manifesto a formación de
novas substancias e
recoñece que se trata de
cambios químicos.

Describe cunha linguaxe sinxela e
empregando algúns termos científicos
o procedemento de realización de
experimentos sinxelos nos que se
poña de manifesto a formación de
novas substancias e recoñece que se
trata de cambios químicos.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.

CCL,
CMCT

FQ-B3.1
2º-FQB3.1.3 - Leva a cabo no

laboratorio reaccións
químicas sinxelas.

Leva a cabo no laboratorio, con
seguridade, e manexando
correctamente o material adecuado,
reaccións químicas sinxelas. A
observación do profesor/a amosa un
coñecemento básico das tarefas
desenvolvidas Cumpre o indicado no

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.
Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio(75%). Escala de
observación (25%).

CMCT
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estándar xeral para informes de
laboratorio

FQ-B.3.2

2º-FQB3.2.1 - Identifica os
reactivos e os produtos
de reaccións químicas
sinxelas interpretando a
representación
esquemática dunha
reacción química.

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

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B.3.3

2º-FQB3.3.1 - Clasifica algúns
produtos de uso cotián en
función da súa
procedencia natural ou
sintética.

Clasifica, con algún erro, algúns produtos
de uso cotián en función da súa
procedencia natural ou sintética.

X

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario
pechado.

CMCT

FQ-B.3.3

2º-FQB3.3.2 - Identifica e
asocia produtos
procedentes da industria
química coa súa
contribución á mellora da
calidade de vida das
persoas.

Realiza pequenos informes sobre algún
produto procedente da industria
química e o relaciona coa súa
contribución á mellora da calidade de
vida das persoas. Cumpre co indicado
de xeito xeral para avaliación de
informes ou exposicións.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Investigacións.

CMCT,
CSC

FQ-B.3.4

2º-FQB3.4.1 - Propón medidas
e actitudes, a nivel
individual e colectivo,
para mitigar os problemas
ambientais de importancia
global.

Propón, con argumentos sinxelos, medidas
e actitudes, a nivel individual e
colectivo, para mitigar os problemas
ambientais de importancia global.
Amosa un coñecemento básico do
problema ambiental formulado así
como da súas consecuencias

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Investigacións.

CMCT,
CSC,
CSIEE

FQ-B.4.1

2º-FQB4.1.1 - En situacións da
vida cotiá, identifica as
forzas que interveñen e
relaciónaas cos seus
correspondentes efectos
na deformación ou na
alteración do estado de

En situacións da vida cotiá, identifica
algunhas das forzas que interveñen e
relaciónaas cos seus correspondentes
efectos na deformación ou na
alteración do estado de movemento
dun corpo. Cumpre as indicacións
para avaliar o estándar xeral de

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

42



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

movemento dun corpo. resolución de problemas

FQ-B.4.1

2º-FQB4.1.2 - Establece a
relación entre o
alongamento producido
nun resorte e as forzas
que produciron eses
alongamentos, e describe
o material para empregar
e o procedemento para a
súa comprobación
experimental.

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

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B.4.1

2º-FQB4.1.3 - Establece a
relación entre unha forza
e o seu correspondente
efecto na deformación ou
na alteración do estado
de movemento dun corpo.

Establece a relación entre unha forza e o
seu correspondente efecto na
deformación ou na alteración do
estado de movemento dun corpo.
Cumpre as indicacións para avaliar o
estándar xeral para cuestionarios

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B.4.1

2º-FQB4.1.4 - Describe a
utilidade do dinamómetro
para medir a forza
elástica e rexistra os
resultados en táboas e
representacións gráficas,
expresando o resultado
experimental en unidades
do Sistema Internacional.

Describe a utilidade do dinamómetro para
medir a forza elástica Presenta os
datos en táboas sinxelas e, de ser o
caso, representa as gráficas de xeito
comprensible con pequenos erros de
escalado, falta de magnitudes nos
eixos, eixos intercambiados, ?
Expresa o resultado experimental en
unidades do Sistema Internacional,
con algún pequeno erro de cálculo.
Cumpre as indicacións para avaliar o
estándar xeral referente a exercicios e
problemas e informes de laboratorio.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as (50%).
Probas específicas (50%).

INSTRUMENTOS: Informe de laboratorio
(50%). Resolución de exercicios e
problemas (50%).

CMCT

FQ-B4.2

2º-FQB4.2.1 - Determina,
experimentalmente ou a
través de aplicacións
informáticas, a velocidade
media dun corpo,
interpretando o resultado.

Determina, experimentalmente ou a través
de aplicacións informáticas, a
velocidade media dun corpo,
interpretando o resultado. No caso de
realizar traballo de campo, realiza con
certa autonomía medidas de

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Investigacións.

CAA,
CD,
CMCT
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distancias e tempos. No caso de
aplicacións informáticas, realiza con
pequenas axudas, o cálculo pedido.
No caso de realizar un informe
cumprirase as indicacións para avaliar
o estándar xeral referente a exercicios
e problemas e informes de laboratorio
e investigacións

FQ-B4.2

2º-FQB4.2.2 - Realiza cálculos
para resolver problemas
cotiáns utilizando o
concepto de velocidade
media.

Realiza cálculos, con algún pequeno erro,
para resolver problemas cotiáns
utilizando o concepto de velocidade
media.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.3

2º-FQB4.3.1 - Deduce a
velocidade media e
instantánea a partir das
representacións gráficas
do espazo e da
velocidade en función do
tempo.

Deduce, con algún pequeno erro, a
velocidade media e instantánea a
partir das representacións gráficas do
espazo e da velocidade en función do
tempo.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Proba de
interpretación de datos.

CMCT

FQ-B4.3

2º-FQB4.3.2 - Xustifica se un
movemento é acelerado
ou non a partir das
representacións gráficas
do espazo e da
velocidade en función do
tempo.

Xustifica se un movemento é acelerado ou
non a partir das representacións
gráficas do espazo e da velocidade en
función do tempo. Argumenta as
respostas de xeito correcto, aínda que
con explicacións sinxelas.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Proba de
interpretación de datos.

CMCT

FQ-B4.4

2º-FQB4.4.1 - Interpreta o
funcionamento de
máquinas mecánicas
simples considerando a
forza e a distancia ao eixe
de xiro, e realiza cálculos
sinxelos sobre o efecto
multiplicador da forza
producido por estas

Interpreta o funcionamento de máquinas
mecánicas simples considerando a
forza e a distancia ao eixe de xiro.
Argumenta as respostas de xeito
correcto, aínda que con explicacións
sinxelas. Realiza cálculos sinxelos,
con algún erro numérico ou de
unidades, sobre o efecto multiplicador
da forza producido por estas

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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máquinas. máquinas.

FQ-B4.5

2º-FQB4.5.1 - Analiza os
efectos das forzas de
rozamento e a súa
influencia no movemento
dos seres vivos e os
vehículos.

Analiza os efectos das forzas de
rozamento e a súa influencia no
movemento dos seres vivos e os
vehículos. Argumenta as respostas de
xeito correcto, aínda que con
explicacións sinxelas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B4.6

2º-FQB4.6.1 - Relaciona
cualitativamente a forza
de gravidade que existe
entre dous corpos coas
súas masas e a distancia
que os separa.

Relaciona cualitativamente a forza de
gravidade que existe entre dous
corpos coas súas masas e a distancia
que os separa. Argumenta as
respostas de xeito correcto, aínda que
con explicacións sinxelas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B4.6

2º-FQB4.6.2 - Distingue entre
masa e peso calculando o
valor da aceleración da
gravidade a partir da
relación entre esas dúas
magnitudes.

Distingue o concepto de masa e peso
Calcula o valor da aceleración da
gravidade a partir da relación entre
esas dúas magnitudes. Aplicarase o
relativo ao estándar xeral de
resolución de problemas

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.6

2º-FQB4.6.3 - Recoñece que a
forza de gravidade
mantén os planetas
xirando arredor do Sol, e
á Lúa arredor do noso
planeta, e xustifica o
motivo polo que esta
atracción non leva á
colisión dos dous corpos.

Recoñece que a forza de gravidade
mantén os planetas xirando arredor
do Sol, e á Lúa arredor do noso
planeta, e xustifica con argumentos
sinxelos o motivo polo que esta
atracción non leva á colisión dos dous
corpos. Aplicarase o relativo á
avaliación do estándar xeral de
cuestionarios.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B4.7

2º-FQB4.7.1 - Relaciona
cuantitativamente a
velocidade da luz co
tempo que tarda en
chegar á Terra desde
obxectos celestes
afastados e coa distancia

Relaciona cuantitativamente, con algún
erro de cálculo ou unidades, a
velocidade da luz co tempo que tarda
en chegar á Terra desde obxectos
celestes afastados e coa distancia á
que se atopan eses obxectos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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á que se atopan eses
obxectos, interpretando
os valores obtidos.

FQ-B4.8

2º-FQB4.8.1 - Realiza un
informe, empregando as
tecnoloxías da
información e da
comunicación, a partir de
observacións ou da
procura guiada de
información sobre a forza
gravitacional e os
fenómenos asociados a
ela.

Realiza un informe, empregando as TIC, a
partir de observacións ou da procura
guiada de información, sobre a forza
gravitacional e os fenómenos
asociados a ela. Cumprirase o
indicado para a avaliación xeral de
informes e exposicións

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe con
presentación de diapositivas, video,
etc..

CCL,
CD,
CMCT,
CSIEE

FQ-B5.1

2º-FQB5.1.1 - Argumenta que
a enerxía pode
transferirse, almacenarse
ou disiparse, pero non
crearse nin destruírse,
utilizando exemplos.

Presenta varios exemplos da vida cotiá
onde se demostra que a enerxía se
transforma, almacena ou disipa, pero
non se crea nin se destrúe.
Argumenta o exposto de xeito
correcto, aínda que con explicacións
sinxelas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B5.1

2º-FQB5.1.2 - Recoñece e
define a enerxía como
unha magnitude e
exprésaa na unidade
correspondente do
Sistema Internacional.

Recoñece e define a enerxía como unha
magnitude e exprésaa na unidade
correspondente do Sistema
Internacional, con algún pequeno erro
de cálculo.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.2

2º-FQB5.2.1 - Relaciona o
concepto de enerxía coa
capacidade de producir
cambios, e identifica os
tipos de enerxía que se
poñen de manifesto en
situacións cotiás,
explicando as
transformacións dunhas

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

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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formas noutras.

FQ-B5.3

2º-FQB5.3.1 - Explica o
concepto de temperatura
en termos do modelo
cinético-molecular, e
diferencia entre
temperatura, enerxía e
calor.

Explica o concepto de temperatura en
termos do modelo cinético-molecular.
Diferencia entre temperatura, enerxía
e calor. Aplicarase o indicado para
avaliación xeral de cuestionarios

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B5.3

2º-FQB5.3.2 - Recoñece a
existencia dunha escala
absoluta de temperatura e
relaciona as escalas
celsius e kelvin.

Recoñece a existencia dunha escala
absoluta de temperatura e relaciona
as escalas Celsius e Kelvin, en casos
propostos, con algún pequeno erro de
cálculo.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.3

2º-FQB5.3.3 - Identifica os
mecanismos de
transferencia de enerxía
recoñecéndoos en
situacións cotiás e
fenómenos atmosféricos,
e xustifica a selección de
materiais para edificios e
no deseño de sistemas de
quecemento.

Identifica os mecanismos de transferencia
de enerxía recoñecéndoos en
situacións cotiás e fenómenos
atmosféricos, con algunha
equivocación.. Xustifica a selección
de materiais para edificios e no
deseño de sistemas de quecemento.
Argumenta as respostas de xeito
correcto, aínda que con explicacións
sinxelas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.

CAA,
CMCT,
CSC

FQ-B5.4

2º-FQB5.4.1 - Explica o
fenómeno da dilatación a
partir dalgunha das súas
aplicacións como os
termómetros de líquido,
xuntas de dilatación en
estruturas, etc.

Explica o fenómeno da dilatación a partir
dalgunha das súas aplicacións como
os termómetros de líquido, xuntas de
dilatación en estruturas, etc.
Argumenta as respostas de xeito
correcto, aínda que con explicacións
sinxelas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B5.4

2º-FQB5.4.2 - Explica a escala
celsius establecendo os
puntos fixos dun
termómetro baseado na
dilatación dun líquido

Explica a escala Celsius establecendo os
puntos fixos dun termómetro baseado
na dilatación dun líquido volátil.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT
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volátil.

FQ-B5.4

2º-FQB5.4.3 - Interpreta
cualitativamente
fenómenos cotiáns e
experiencias nos que se
poña de manifesto o
equilibrio térmico
asociándoo coa
igualación de
temperaturas.

Interpreta cualitativamente, cunha linguaxe
científica e sinxela, fenómenos
cotiáns e experiencias nos que se
poña de manifesto o equilibrio
térmico, asociándoo coa igualación de
temperaturas.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.
CMCT

FQ-B5.5

2º-FQB5.5.1 - Recoñece,
describe e compara as
fontes renovables e non
renovables de enerxía,
analizando con sentido
crítico o seu impacto
ambiental.

Recoñece, describe e compara as fontes
renovables e non renovables de
enerxía, analizando con sentido
crítico, cunha linguaxe sinxela, o seu
impacto ambiental. Planifica o traballo
para levar a cabo unha pequena
investigación e elabora informes
seguindo os criterios de avaliación
xerais para informes e exposicións.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Investigación con
informe en diapositivas´.

CCL,
CMCT,
CSC

* Indícase entre paréntese a porcentaxe de ponderación de cada instrumento de avaliación, no caso de haber máis dun, de cara a obter a cualificación final.

19.5. Concrecións metodolóxicas

Ademais das especificadas na parte xeral da programación, seguiranse outras directrices, como as que figuran a continuación:

● O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as

súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións consideran.

● O alumnado deberá coñecer e utilizas as ferramentas investigadoras que proporciona o método científico: xeración de hipóteses, a

comprobación de datos, o traballo de investigación e a comunicación científica.

● Deberá desenvolver habilidades sociais para optimizar o traballo en equipo e aproveitar todas as potencialidades que ofrece a

diversidade das persoas.
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● E imprescindible achegarse á Ciencia utilizando as ferramentas TIC ao noso alcance. En particular utilizaremos o encerado dixital e os

ordenadores persoais de cada alumno/a para o estudio e desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia a través de ámbitos

como consultas en internet, emprego de soportes informáticos, libro dixital, vídeos, actividades tipo TIC, análise da información

transmitida por medios audiovisuais …
Por último, sobre todo nestes cursos onde o alumnado comeza a ter contacto coa Ciencia, utilizaranse, sempre que sexa posible, contextos

reais e da vida cotiá para afianzar as ideas e facilitar as aplicacións dos contidos.

19.6. Concrecións dos elementos transversais

Na Física e Química de 2.º de ESO traballarase especialmente, ademais dos elementos indicados na parte xeral para a ESO:

● A Comprensión lectora traballarase lendo textos de actualidade de carácter científico sobre contidos do currículum, como pode ser as

enerxías renovables, contidos de astronomía ou de novos materiais producidos por medio de reaccións químicas. Tentarase acadar

unha comprensión básica dos termos científicos involucrados.

● A expresión oral y escrita. Traballarase mediante a presentación oral e con informes escritos de temas relacionados cos estándares e

con pequenas investigacións relativas aos materiais da contorna ou  interpretación de fenómenos cotiás de cambios de estado ou gases.

● A comunicación audiovisual levarase a cabo con presentacións dixitais de diapositivas referidas aos estándares relacionados con temas

de actualidade ou de situacións cotiás

● Tecnoloxías da información e da comunicación: familiarizarse coa procura responsable de información en Internet, así como compartila

a través das canles máis adecuadas: informes dixitais, vídeos, infografías, etc.

● A actitude emprendedora. Aproveitarase os traballos en equipo para desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten a

iniciativa persoal.

19.7. Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción

Criterios de cualificación e Instrumentos:
A. Probas escritas ( 80%). En cada trimestre realizaranse varias probas : As primeiras, mínimo unha proba, versarán sobre os contidos que

se están a impartir nese momento. Preto da sesión de avaliación, farase unha proba que versará sobre todos o impartido nese
trimestre.

B. Outros ( 20%) Ademais, durante o trimestre o alumnado poderá será avaliado a través dos seguintes instrumentos:
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a. Lista de control do seu traballo nas clases
b. Informes escritos sobre as prácticas de laboratorio realizadas polo alumnado.
c. Traballo no que deberá resumir ou extraer conclusións dun texto sinxelo de tipo científico e carácter divulgativo, relacionado cos

contidos da materia de Física e Química
d. A actividade desenvolvida durante as clases, tanto no que se refire á participación na resolución dos exercicios encomendados

polo profesorado como á calidade das anotacións no seu caderno de clase.
e. Traballos a través de AV.

Procedemento de cualificación
Para a determinación da cualificación en cada avaliación aplicarase o seguinte procedemento:

I. Todos os instrumentos de avaliación puntuaranse de 0 a 10.
II. A cualificación correspondente á parte das probas citadas no apartado A) , será a media ponderada destas: farase una media aritmética

das probas previas á proba de avaliación , a esta se lle sumará a cualificación da proba de avaliación que pondera o dobre; e o resultado
dividido entre tres será a cualificación desta parte A.

III. Tanto nos controis coma no exame de avaliación pódense formular preguntas que fagan referencia as prácticas de laboratorio feitas na
avaliación.

IV. A cualificación media da parte correspondente aos demais instrumentos de avaliación, citada como B) no apartado anterior, será a
media aritmética, das tarefas encomendadas nese período. Se nalgunha avaliación non se levara a cabo algún tipo de actividade dos
nomeados anteriormente o seu peso repartiríase nos demais instrumentos do apartado.

V. A cualificación da avaliación será a media ponderada resultante de aplicar un peso do 80% á parte A) en un 20% á parte B). En resumo:
A nota final da avaliación deberá saír da seguinte expresión: N = 0,8 NA + 0,2 NB

VI. No boletín de cualificacións consignarase o resultado de redondear ao enteiro máis próximo.
VII. Para que unha avaliación se considere superada, deberase obter unha cualificación que se consigne no boletín cun 5 ou superior.

VIII. Despois de cada avaliación haberá unha proba de recuperación, para o alumnado que non a superase.
IX. Se tomarán medidas de reforzo (entregándolle boletíns de exercicios) co obxecto de paliar a deficiencia na aprendizaxe. O éxito de tal

medida será cuantificado por unha proba escrita de recuperación con contidos correspondentes a dita avaliación. A data da proba de
dita recuperación será consensuada entre o profesor e o grupo.

X. Cualificación final: Ao remate da 3ª avaliación realizarase a media aritmética das tres avaliacións (M), podendo xurdir os seguintes
casos:
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Nota media das 3 avaliacións Observacións Tipo de plan individual

M⋝5

Farase unha proba final que abranguerá os
contidos de todo o curso.

A nota a ter en conta será 30% nota media
do curso e 70% a nota da proba final.

Tomarase sempre a calificación máis alta.
(Resultado obtido durante o curso ou

resultado tendo en conta a proba final).

Actividades de ampliación e titoría con
posibilidade de realizar unha proba para

mellorar o resultado.

M<5

Farase unha proba final por avaliacións que
abranguerá os contidos de todo o curso.

Nese exame, o alumno fará a parte
correspondente ás avaliacións non

superadas.
Se o/a alumno/a supera cada unha das

avaliacións pendentes cunha nota de 5 ou
superior, considerarase que o/a alumno/a

acada os obxectivos do curso na materia de
Física e Química, de xeito que a nota da

avaliación ordinaria calcularase como unha
media aritmética das tres avaliacións,

redondeada ao enteiro máis próximo. En
caso contrario, o alumno non supera a

materia.

Actividades de reforzo e proba escrita
descrita en observacións
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20. PROGRAMACIÓN FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO
20.1. Obxectivos

A. Identificar a investigación como unha ferramenta fundamental para o mundo de hoxe.

B. Formular e comprobar hipóteses desde unha perspectiva científica.

C. Usar vectores e ecuacións para a definición de magnitudes e derivadas.

D. Distinguir entre erro absoluto e erro relativo.

E. Usar o redondeo e o número de cifras significativas correctas para expresar valores de medida.

F. Interpretar gráficas e táboas de datos de procesos físicos ou químicos.

G. Aplicar as TIC na elaboración e na defensa de proxectos de investigación.

H. Usar modelos para interpretar a estrutura da materia.

I. Coñecer e manexar a táboa periódica con destreza.

J. Ter presentes as normas e as recomendacións da IUPAC nas súas distintas aplicacións.

K. Coñecer os elementos da Táboa Periódica, a súa configuración electrónica, as súas propiedades e a súa composición.

L. Afondar na singularidade do carbono e na súa presenza no noso contorno.

M. Utilizar a formulación na representación de hidrocarburos sinxelos.

N. Analizar a importancia da funcionalidade molecular.

O. Inferir leis químicas nos procedementos estudados.

P. Recoñecer a alteración da velocidade nas reaccións moleculares.

Q. Distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.

R. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros.

S. Coñecer o comportamento químico de ácidos e bases medindo a súa fortaleza utilizando indicadores e o pH-metro dixital.

T. Levar a cabo experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, combustión e neutralización, interpretando os

fenómenos observados.

U. Coñecer os distintos tipos de movemento, relacionalos coa velocidade, afondar en sistemas de referencia e vectores para describilos e

representalos a través de experiencias de laboratorio e aplicacións virtuais.

V. Analizar as forzas, os principios que as sustentan, aplicándoas na interpretación de fenómenos cotiáns.
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W. Entender e explicar as leis gravitacionais, a súa influencia e movemento na velocidade, extrapolando aplicacións prácticas nos

problemas espaciais.

X. Resolver problemas aplicando os principios da hidrostática na interpretación de fenómenos naturais.

Y. Afondar na transformación da enerxía, no principio de conservación, nas distintas fontes e aplicar o seu coñecemento na resolución de

problemas.

Z. Recoñecer as distintas fontes de enerxía na aplicación e a experimentación con máquinas térmicas.

20.2. Perfil competencial

Competencia en
comunicación lingüística
(CCL)

FQB1.1.1. Describe feitos historicos relevantes nos que foi definitiva a colaboracion de cientificos/as de diferentes areas de
conecemento.
FQB1.1.2. Argumenta con espirito critico o grao de rigor cientifico dun artigo ou dunha noticia, analizando o metodo de
traballo e identificando as caracteristicas do traballo cientifico.
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigacion sobre un tema de interese cientifico, empregando as TIC.
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigacion cientifica: procura de
informacion, practicas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigacion.
FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigacion cientifica utilizando as TIC.
FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorganicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC.
FQB4.5.2. Desena, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacions
virtuais interactivas, para determinar a variacion da posicion e a velocidade dun corpo en funcion do tempo, e representa e
interpreta os resultados obtidos.
FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia historica do motor de explosion e presentao empregando as TIC.
FQB5.6.2. Emprega simulacions virtuais interactivas para determinar a degradacion da enerxia en diferentes maquinas, e

expon os resultados empregando as TIC.

Competencia matemática e
competencias claves en
ciencia e tecnoloxía
(CMCCT)

Non é necesario facer un PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS CLAVES EN CIENCIA
E TECNOLOXÍA (CMCCT) porque todos os estándares da materia contribuen a adquisición de esta
competencia.

Competencia dixital (CD) FQB1.1.2. Argumenta con espirito critico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de
traballo e identificando as caracteristicas do traballo cientifico.
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FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese cientifico, empregando as TIC.
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica: procura de
información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propiasda investigación cientifica utilizando as TIC.
FQB2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación da estrutura da materia nos diferentes
modelos atómicos.
FQB3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade dunha reacción química, sexa a traves de experiencias de
laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas que a manipulación das variables permita extraer conclusións.
FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións
virtuais interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e
interpreta os resultados obtidos.
FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando aplicacións virtuais interactivas a relación entre presión hidrostática
e profundidade en fenómenos como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquimedes e o principio dos vasos comunicantes.
FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e presentao empregando as TIC.
FQB5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da enerxia en diferentes máquinas, e

expón os resultados empregando as TIC.

Competencia de aprender a
aprender (CAA)

FQB1.1.2. Argumenta con espíritu crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de
traballo e identificando as características do traballo cientifico.
FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor
científico.
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese científico, empregando as TIC.
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica: procura de
información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigacion.
FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación cientifíca utilizando as TIC.
FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia
descoñecida.
FQB3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de sintese, combustión ou
neutralización.
FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións
virtuais interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e
interpreta os resultados obtidos.
FQB5.4.4. Determina experimentalmente calores especificas e calores latentes de substancias mediante un calorímetro,
realizando os cálculos necesarios a partir dos datos empíricos obtidos.
FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e presentao empregando as TIC.

Competencia social e cívica FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de cientificos/as de diferentes áreas de
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(CSC) coñecemento.
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese cientifico, empregando as TIC.
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica: procura de
información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigacion.
FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica utilizando as TIC.
FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, apartir dos resultados, a importancia de manter
a distancia de seguridade na estrada.
FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións
virtuais interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e representa e
interpreta os resultados obtidos.
FQB4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións,predición meteorolóxica, posicionamento
global, astronomia e cartografia, asi como os riscos derivados do lixo espacial que xeran.
FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e presentao empregando as TIC.

Competencia de sentido de
iniciativa y espírito
emprendedor (CSIEE)

FQB1.1.2. Argumenta con espíritu crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de
traballo e identificando as caracteristicas do traballo científico.
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigacion sobre un tema de interese cientifico, empregando as TIC.
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica: procura de
información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigacion.
FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación científica utilizando as TIC.
FQB2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia
descoñecida.
FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha
base forte, e interpreta os resultados.
FQB3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento para seguir nolaboratorio que demostre que nas reaccións
de combustión se produce dióxido de carbono mediante a detección deste gas.
FQB4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en equipo experiencias no laboratorio ou empregando aplicacións

virtuais interactivas, para determinar a variación da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e
representa e interpreta os resultados obtidos.

Competencia de conciencia
expresións culturais
(CCEC)

FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de cientificos/as de diferentes areas de
coñecemento.
FQB1.8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación sobre un tema de interese cientifico, empregando as TIC.
FQB1.9.1. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica: procura de
información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigacion.
FQB1.9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica utilizando as TIC.
FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a natureza intima da materia,
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interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución destes.
FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento de Torricelli, os hemisferios de
Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama o contido, etc., inferindo o seu elevado valor.
FQB5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e presentao empregando as TIC.

20.3. Contidos

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA UNIDADE 1. O SABER CIENTÍFICO. AS CIENCIAS EXPERIMENTAIS

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1.

2. Investigación científica.

3. Magnitudes escalares e vectoriais.
4. Magnitudes fundamentais e derivadas.

Ecuación de dimensións.
5. Erros na medida.
6. Expresión de resultados.
7. Análise dos datos experimentais.
8. Tecnoloxías da información e da

comunicación no traballo científico.
9. Proxecto de investigación.

a, f h l ñ
B1.1. Observar para explicar. O método

científico
B1.2. Recompilación de datos Táboas,

gráficos e fórmulas.
B1.3. Medida de magnitudes. Sistema

Internacional de Unidades.
B1.4. Conversión de unidades.
B1.5. Precisión e erros nas medidas.
B 1.6. Cifras significativas e redondeos.
B 1.7.Representacións gráficas.
B1.8. O informe científico.
B 1.9. O traballo no laboratorio.

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

f
B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se

formula ata que é aprobada pola comunidade científica.

f
B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de

determinadas magnitudes.

f
B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de

ecuacións de magnitudes.

f
B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e

distinguir entre erro absoluto relativo.
f B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de

cifras significativas correctas.

f
B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou

químicos, a partir de táboas de datos e das leis ou os principios
involucrados.

b, e, f,
h,l, B1.8. Elaborar e defender un proxecto de investigación, aplicando as TIC.

a, b, c

d, e, B1.9. Realizar en equipo tarefas propias da investigación científica.
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BLOQUE 2. A MATERIA UNIDADE 2. ELEMENTOS E COMPOSTOS. O ENLACE QUÍMICO

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Modelos atómicos.
2. Sistema periódico e configuración

electrónica.
3. Enlace químico: iónico, covalente e

metálico.
4. Enlace químico: iónico, covalente e

metálico.
5. Forzas intermoleculares.
6. Formulación e nomenclatura de

compostos inorgánicos segundo as
normas da IUPAC.

7. Forzas intermoleculares.
.

f
l

B2.1. Os constituíntes da materia.
B2.2. O átomo.
B2.3. Caracterización dos átomos.
B 2.4. Os elementos químicos.
B 2.5 Os compostos químicos.
B 2.6 O enlace químico.

B2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para
interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias
que fixeron necesaria a evolución destes.

f
l

B2.1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a
representación da estrutura da materia nos diferentes modelos
atómicos.

f

B2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos
a partir do seu número atómico para deducir a súa posición na táboa
periódica, os seus electróns de valencia e o seu comportamento
químico.

f
B2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e

xustifica esta clasificación en función da súa configuración
electrónica.

f
B2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na
táboa periódica.

f
B2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a
estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.

f
B2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun
composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.

f
B2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e

metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as
moléculas.

f
B2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos
electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características dos metais.

f
B2.5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo
de enlace presente nunha substancia descoñecida.

f
B2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as
normas da IUPAC.

f
B2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias

de interese biolóxico.
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f

B2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co
estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias
covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que
conteñan os datos necesarios.

BLOQUE 2. A MATERIA UNIDADE 3. A QUÍMICA DO CARBONO

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Introdución á química orgánica.

f

B 2.6 A química da vida
B 2.7 O carbono, un elemento moi especial
B 2.8 Os compostos orgánicos.
B 2.9 Hidrocarburos.
B2.10 Outros compostos orgánicos.

B2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento
que forma maior número de compostos.

f
B2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono,
relacionando a estrutura coas propiedades.

f
2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante
a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida.

f
B2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas
usadas na representación de hidrocarburos.

f
B2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de
especial interese.

f
B2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a

partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas,
ácidos carboxílicos, ésteres e aminas.

BLOQUE 3. OS CAMBIOS UNIDADE 4.  AS REACCIONS QUÍMICAS. REACCIÓNS ÁCIDO-BASE E REDOX

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Reaccións e ecuacións químicas.
2. Mecanismo, velocidade e enerxía das

reaccións.
3. Cantidade de substancia: mol.
4. Concentración molar.
5. Cálculos estequiométricos.
6. Reaccións de especial interese.

f B3.1. A ciencia das transformacións.
B3.2. A reacción química.
B3.3. Leis das reaccións químicas.
B3.4. Ecuacións químicas
B3.5. Cálculos estequiométricos.
B 3.6 Reaccións ácido-base.
B3.7 Reaccións redox.

B3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a
teoría de colisións, e deduce a lei de conservación da
masa.

f B3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción
teñen a concentración dos reactivos, a temperatura, o
grao de división dos reactivos sólidos e os
catalizadores.
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f B3.2.2. Analiza o efecto dos factores que afectan a velocidade
dunha reacción química, sexa a través de experiencias
de laboratorio ou mediante aplicacións virtuais
interactivas nas que a manipulación das variables
permita extraer conclusións.

f B3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico
dunha reacción química analizando o signo da calor de
reacción asociada.

f B3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de
substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do
número de Avogadro.

f B3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en
termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre
gases, en termos de volumes.

f B3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos
estequiométricos, con reactivos puros e supondo un
rendemento completo da reacción, tanto se os
reactivos están en estado sólido como se están en
disolución.

f B3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o
comportamento químico de ácidos e bases.

f B3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha
disolución utilizando a escala de pH.

b, f, h, g
B3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización

dunha volumetría de neutralización entre un ácido
forte e unha base forte, e interpreta os resultados.

b, f, h, g
B3.7.2. Planifica unha experiencia e describe o procedemento
para seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións
de combustión se produce dióxido de carbono mediante a
detección deste gas.

b, f, h, g
B3.7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que

teñan lugar reaccións de síntese, combustión ou
neutralización.

f B3.8.1. Describe as reaccións de síntese industrial do
amoníaco e do ácido sulfúrico, así como os usos destas
substancias na industria química.
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f B3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na
xeración de electricidade en centrais térmicas, na
automoción e na respiración celular.

f B3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de
neutralización de importancia biolóxica e industrial.

BLOQUE 4. MOVEMENTOS E FORZAS UNIDADE 5.  MOVEMENTOS RECTILÍNEOS E CIRCULARES

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Movemento. Movementos rectilíneo
uniforme, rectilíneo uniformemente
acelerado e circular uniforme.

f
B4.1. A percepción do tempo e do espazo
B4.2. Descrición do movemento.
B4.3. Velocidade.
B4.4. Movemento rectilíneo uniforme.
B4.5. Movemento rectilíneo uniformemente variado.
B4.6. Movemento circular uniforme.

B4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición,
desprazamento e velocidade en distintos tipos de
movemento, utilizando un sistema de referencia.

f
B4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa

traxectoria e a súa velocidade.

f

B4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade
nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo
uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o concepto
de velocidade instantánea.

f

B4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as
variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU),
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular
uniforme (MCU), así como as relacións entre as
magnitudes lineais e angulares.

f

B4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo
uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo
movemento de graves, tendo en conta valores
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o
resultado en unidades do Sistema Internacional.

f
B4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos

e xustifica, a partir dos resultados, a importancia de
manter a distancia de seguridade na estrada.
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f
B4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en

calquera movemento curvilíneo e calcula o seu valor
no caso do movemento circular uniforme

f
B4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a

partir de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo
en movementos rectilíneos

f

B4.5.2. Deseña, describe e realiza individualmente ou en
equipo experiencias no laboratorio ou empregando
aplicacións virtuais interactivas, para determinar a
variación da posición e a velocidade dun corpo en
función do tempo, e representa e interpreta os
resultados obtidos.

BLOQUE 4. MOVEMENTOS E FORZAS UNIDADE 6.  FORZAS E MOVEMENOTO. AS LEIS DA DINÁMICA. GRAVITACIÓN

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Natureza vectorial das forzas.
2. Leis de Newton.
3. Forzas de especial interese: peso,

normal, rozamento e centrípeta.
4. Lei da Gravitación Universal

f
B4.7. As forzas
B4.8 Un novo enfoque da Física
B4.9. Primeira lei da Dinámica. Principio da inercia
B4.10. Segunda lei da Dinámica. Lei de Newton
B4.11. Terceira lei da Dinámical Principio de acción e

reacción.
B4.12.Forzas de rozamento.
B4.13 Forzas no movemento circular uniforme.
B4.14. Resolución de problemas de Dinámica
B4.15 Impulso e cantidade de movemento.
B4.16 A posición da Terra no Universo.
B4.17 Leis de Kepler
B4.18 Lei da gravitación universal

B4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns
nos que hai cambios na velocidade dun corpo.

f
B4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a

forza de rozamento e a forza centrípeta en casos de
movementos rectilíneos e circulares..

f

B4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre un
corpo en movemento nun plano tanto horizontal
como inclinado, calculando a forza resultante e a
aceleración

f
B4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de

Newton.

f
B4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como consecuencia
do enunciado da segunda lei.

f
B4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción

en situacións de interacción entre obxectos.

f

B4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos
moi masivos, comparando os resultados obtidos de
aplicar a lei da gravitación universal ao cálculo de
forzas entre distintos pares de obxectos.
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f

B4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a
partir da lei da gravitación universal relacionando as
expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de
atracción gravitatoria.

f
B4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias

producen nalgúns casos movementos de caída libre e
noutros casos movementos orbitais.

f

B4.11.1. Describe as aplicacións dos satélites artificiais en
telecomunicacións, predición meteorolóxica,
posicionamento global, astronomía e cartografía, así
como os riscos derivados do lixo espacial que xeran.

BLOQUE 4. MOVEMENTOS E FORZAS UNIDADE 7.  AS FORZAS. PRESIÓN ATMOSFÉRICA E HIDROSTÁTICA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Presión.

2. Principios da hidrostática.

3. Física da atmosfera.

f
B4.19. Forzas en corpos elásticos. Lei de Hooke
B4.20. Presión.
B4.21. Presión hidróstática.

B4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas
que se pon de manifesto a relación entre a superficie
de aplicación dunha forza e o efecto resultante.

f
B4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto
regular en distintas situacións nas que varía a superficie en
que se apoia; compara os resultados e extrae conclusións.

f
B4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña

de manifesto a relación entre a presión e a
profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.

f
B4.13.2. Explica o abastecemento de auga potable, o deseño
dunha presa e as aplicacións do sifón, utilizando o principio
fundamental da hidrostática.

f
B4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no

interior dun fluído aplicando o principio fundamental
da hidrostática.
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f

B4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio
de Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a
dirección e os freos hidráulicos, aplicando a expresión
matemática deste principio á resolución de problemas
en contextos prácticos.

f

FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos
utilizando a expresión matemática do principio de
Arquímedes, e verifícaa experimentalmente nalgún
caso.

f

B4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando
aplicacións virtuais interactivas a relación entre
presión hidrostática e profundidade en fenómenos
como o paradoxo hidrostático, o tonel de Arquímedes
e o principio dos vasos comunicantes.

f

B4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en
experiencias como o experimento de Torricelli, os hemisferios
de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama
o contido, etc., inferindo o seu elevado valor.

f
B4.14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e

manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas
aplicacións prácticas.

f
B4.15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a

formación de frontes coa diferenza de presións
atmosféricas entre distintas zonas.

f
B4.15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se amosan no

prognóstico do tempo, indicando o significado da
simboloxía e os datos que aparecen nestes.
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BLOQUE 5. ENERXÍA UNIDADE 8.  ENERXÍA  E TRABALLO. CONSERVACIÓN DA ENERXÍA.

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía
mecánica. Principio de conservación.

2. Formas de intercambio de enerxía:
traballo e calor.

3. Traballo e potencia.
4. Efectos da calor sobre os corpos.
5. Máquinas térmicas

f

B5.1. A enerxía na vida cotiá
B5.2. A enerxía, magnitude física
B5.3.Enerxía dun sistema material.
B5.4. Conservación da enerxía mecánica.
B5.5. Enerxía térmica. Calor e temperatura.
B5.6. Traballo-
B5.7. Relación entre traballo e enerxía.
B5.8. Potencia
B5.9. As transformacions de enerxía.
B5.10. Temperatura.
B5-11 Calor.
B5.12 Efectos da calor.
B5.13 Máquinas térmicas.

B5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía
cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio
de conservación da enerxía mecánica.

f
B5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en

situacións onde diminúe a enerxía mecánica.

f
B5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de

intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións
coloquiais destes termos do seu significado científico.

f
B5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia

enerxía en forma de calor ou en forma de traballo.

f
h
m

B5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza,
incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo
distinto de cero co desprazamento, e expresar o
resultado nas unidades do Sistema Internacional ou
noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV.

f

B5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un
corpo ao gañar ou perder enerxía, determinar a calor
necesaria para que se produza unha variación de
temperatura dada e para un cambio de estado, e
representar graficamente estas transformacións.

f
B5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o
concepto de equilibrio térmico.

f
B5.4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun obxecto coa
variación da súa temperatura utilizando o coeficiente de
dilatación lineal correspondente.

f

B5.4.4. Determina experimentalmente calores específicas e
calores latentes de substancias mediante un
calorímetro, realizando os cálculos necesarios a partir
dos datos empíricos obtidos.

l
ñ
o

B5.5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a
partir delas, o fundamento do funcionamento do
motor de explosión.
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l
ñ
o

B5.5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do
motor de explosión e preséntao empregando as TIC

f
B5.6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para

relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado
por unha máquina térmica.

f
B5.6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para

determinar a degradación da enerxía en diferentes
máquinas, e expón os resultados empregando as TIC.

20.4. Concrecións dos estándares de aprendizaxe e temporalización

A continuación detállase como se avaliarán algún dos instrumentos máis empregados para a avaliación de estándares:

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por EXERCICIOS E PROBLEMAS
Planifica e formula o problema identificando as magnitudes que interveñan a partir de datos subministrados en textos, táboas ou gráficas con
algunha omisión.
Relaciona as magnitudes que interveñen coas leis axeitadas con pequenos erros.
Resolve o problema con cálculos ou desenvolvementos teóricos, con pequenos erros de cálculo (despexes de ecuacións incorrectos, factores
de conversión inadecuados, cifras e unidades non correctas,…). En todo caso o fío argumental da resolución debe ser basicamente
comprensible.

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por EXPOSICIÓNS ORAIS OU PRESENTACIÓNS CON FERRAMENTAS DIXITAIS
Amosa un dominio básico do tema. Fala con claridade con algunha interrupción ou lendo un guión. A información está ben presentada aínda
que non correctamente organizada. A información procede de varias fontes e algunha e de fiabilidade contrastada.
A exposición e comprensible aínda que algúns fragmentos non se entenden ben. Utiliza algunha información que el non comprende. O tempo
de exposición é algo curto.
O soporte visual (vídeos, imaxes) é axeitado, pero presenta defectos, como son deficiente, fondo non axeitado para ler o texto, tamaño das
imaxes inadecuado,…
A postura mantida durante a exposición é correcta aínda que non sempre se dirixe ao auditorio, móvese excesivamente, non vocaliza
correctamente.
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Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por INFORMES DE LABORATORIO ou ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
O informe amosa un coñecemento básico da actividade realizada.
Está ordenado e ben estruturado aínda que falta algún apartado.
Os datos están recollidos adecuadamente, aínda que con pequenos erros de medida ou algunhas incorreccións ao expresar cifras e medidas.
Presenta os datos en táboas sinxelas e, de ser o caso, representa as gráficas de xeito comprensible con pequenos erros de escalado, falta de
magnitudes nos eixos, eixos intercambiados, …
Realiza os cálculos pertinentes con pequenos erros ou omisión de algún paso non fundamental.
Presenta conclusións sinxelas ligadas ao experimento realizado.
En conxunto o informe é comprensible, aínda que algo curto e con apartados desenvolvidos só dun xeito básico.

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por CUESTIONARIOS
Argumenta as respostas de xeito correcto, aínda que con explicacións sinxelas.
A reposta contén polo menos a metade dos factores ou ideas necesarias para razoar e xustificar a cuestión. As carencias non impiden a
comprensión básica da resposta.

De seguido, indícase a temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos estándares do curso.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 4º ESO

NIVEL 4º SECUNDARIA OBLIGATORIA ÁREA Física e Química (FQ)

Criterio
de
aval
iaci
ón

Estándares Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T T T
CRITERIOS  PARA A

CUALIFICACIÓN
C.C.

Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación (%)*

FQ-B1.1

4º-FQB1.1.1 - Describe feitos
históricos relevantes nos
que foi definitiva a
colaboración de

Recoñece que a investigación na
ciencia é un labor colectivo e
interdisciplinario en constante
evolución e influída polo

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Investigacións.

CMCT, CCL,
CCEC, CSC
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científicos/as de
diferentes áreas de
coñecemento.

contexto económico e político

FQ-B1.1

4º-FQB1.1.2 - Argumenta con
espírito crítico o grao de
rigor científico dun artigo
ou dunha noticia,
analizando o método de
traballo e identificando as
características do traballo
científico.

Recoñece que a investigación na
ciencia é un labor colectivo e
interdisciplinario en constante
evolución e influída polo
contexto económico e político

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Investigacións.

CMCT, CCL, CAA,
CD, CSIEE

FQ-B1.2

4º-FQB1.2.1 - Distingue entre
hipóteses, leis e teorías,
e explica os procesos
que corroboran unha
hipótese e a dotan de
valor científico.

Analiza o proceso que debe seguir
unha hipótese desde que se
formula ata que é aprobada
pola comunidade científica. 

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as
(50%). Probas específicas
(50%).

INSTRUMENTOS: Investigacións.
Proba aberta.

CMCT, CAA

FQ-B1.3

4º-FQB1.3.1 - Identifica unha
determinada magnitude
como escalar ou vectorial
e describe os elementos
que definen esta última.

Comproba a necesidade de usar
vectores para a definición de
determinadas magnitudes. 

X

PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario
aberto.

CMCT

FQ-B1.4

4º-FQB1.4.1 - Comproba a
homoxeneidade dunha
fórmula aplicando a
ecuación de dimensións
aos dous membros.

Relaciona as magnitudes
fundamentais coas derivadas a
través de ecuacións de
magnitudes. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B1.5

4º-FQB1.5.1 - Calcula e
interpreta o erro absoluto
e o erro relativo dunha
medida coñecido o valor
real.

Comprende que non é posible realizar
medidas sen cometer erros e
distinguir entre erro absoluto e
erro relativo. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B1.6 4º-FQB1.6.1 - Calcula e
expresa correctamente o

Expresa o valor dunha medida usando
o redondeo e o número de X PROCEDEMENTOS: Probas

específicas. CMCT
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valor da medida, partindo
dun conxunto de valores
resultantes da medida
dunha mesma
magnitude, utilizando as
cifras significativas
adecuadas.

cifras significativas correctas. 
INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

FQ-B1.7

4º-FQB1.7.1 - Representa
graficamente os
resultados obtidos da
medida de dúas
magnitudes relacionadas
inferindo, de ser o caso,
se se trata dunha relación
lineal, cuadrática ou de
proporcionalidade
inversa, e deducindo a
fórmula.

Realiza e interpreta representacións
gráficas de procesos físicos ou
químicos a partir de táboas de
datos e das leis ou principios
involucrados.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B1.8

4º-FQB1.8.1 - Elabora e
defende un proxecto de
investigación sobre un
tema de interese
científico, empregando as
TIC.

Elabora e defende un proxecto de
investigación aplicando as TIC. X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións orais.

CMCT, CAA, CCL,
CD, CSIEE,
CSC, CCEC

FQ-B1.9

4º-FQB1.9.1 - Realiza de xeito
cooperativo ou
colaborativo algunhas
tarefas propias da
investigación científica:
procura de información,
prácticas de laboratorio
ou pequenos proxectos
de investigación.

Participa no traballo en grupo X X X

PROCEDEMENTOS: Observación
sistemática (50%). Análise
das producións dos
alumnos/as (505).

INSTRUMENTOS: Escala de
observación. Informes de
laboratorio

CMCT, CCL, CD,
CAA,
CSIEE,
CSC, CCEC

FQ-B1.9
4º-FQB1.9.2 - Realiza de xeito

cooperativo ou
colaborativo algunhas

Participa no traballo en grupo X
PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.
CMCT, CCL, CD,

CAA,
CSIEE,

68



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

tarefas propias da
investigación científica
utilizando as TIC.

INSTRUMENTOS: Producións orais. CSC, CCEC

FQ-B2.1

4º-FQB2.1.1 - Compara os
modelos atómicos
propostos ao longo da
historia para interpretar a
natureza íntima da
materia, interpretando as
evidencias que fixeron
necesaria a evolución
destes.

Recoñece a necesidade de usar
modelos para interpretar a
estrutura da materia utilizando
aplicacións virtuais interactivas
para a súa representación e
identificación. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT, CCEC

FQ-B2.1

4º-FQB2.1.2 - Utiliza as TIC ou
aplicacións interactivas
para visualizar a
representación da
estrutura da materia nos
diferentes modelos
atómicos.

Utiliza as TIC ou aplicacións
interactivas para visualizar a
representación da estrutura da
materia nos diferentes modelos
atómicos.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
plásticas.

CMCT, CD

FQ-B2.2

4º-FQB2.2.1 - Establece a
configuración electrónica
dos elementos
representativos a partir
do seu número atómico
para deducir a súa
posición na táboa
periódica, os seus
electróns de valencia e o
seu comportamento
químico.

Relaciona as propiedades dun
elemento coa súa posición na
Táboa Periódica e a súa
configuración electrónica. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.2

4º-FQB2.2.2 - Distingue entre
metais, non metais,
semimetais e gases
nobres, e xustifica esta
clasificación en función
da súa configuración

Agrupa por familias os elementos
representativos e os elementos
de transición segundo as
recomendacións da IUPAC.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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electrónica.

FQ-B2.3

4º-FQB2.3.1 - Escribe o nome e
o símbolo dos elementos
químicos, e sitúaos na
táboa periódica.

Escribe o nome e o símbolo dos
elementos químicos, e sitúaos
na táboa periódica.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.4

4º-FQB2.4.1 - Utiliza a regra do
octeto e diagramas de
Lewis para predicir a
estrutura e a fórmula dos
compostos iónicos e
covalentes.

Interpreta os distintos tipos de enlace
químico a partir da
configuración electrónica dos
elementos implicados e a súa
posición na Táboa Periódica.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.4

4º-FQB2.4.2 - Interpreta a
información que ofrecen
os subíndices da fórmula
dun composto segundo
se trate de moléculas ou
redes cristalinas.

Interpreta a información que ofrecen
os subíndices da fórmula dun
composto segundo se trate de
moléculas ou redes cristalinas.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.5

4º-FQB2.5.1 - Explica as
propiedades de
substancias covalentes,
iónicas e metálicas en
función das interaccións
entre os seus átomos ou
as moléculas.

Xustifica as propiedades dunha
substancia a partir da natureza
do seu enlace químico. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.5

4º-FQB2.5.2 - Explica a
natureza do enlace
metálico utilizando a
teoría dos electróns
libres, e relaciónaa coas
propiedades
características dos
metais.

Explica a natureza do enlace metálico
utilizando a teoría dos electróns
libres, e relaciónaa coas
propiedades características dos
metais.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.5 4º-FQB2.5.3 - Deseña e realiza
ensaios de laboratorio

Realiza ensaios de laboratorio que
permitan deducir o tipo de X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as.
CAA, CMCT,

CSIEE
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que permitan deducir o
tipo de enlace presente
nunha substancia
descoñecida.

enlace presente nunha
substancia descoñecida. INSTRUMENTOS: Informe de

laboratorio

FQ-B2.6

4º-FQB2.6.1 - Nomea e formula
compostos inorgánicos
ternarios, seguindo as
normas da IUPAC.

Nomea e formula compostos
inorgánicos ternarios segundo
as normas IUPAC. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CCL, CMCT

FQ-B2.7

4º-FQB2.7.1 - Xustifica a
importancia das forzas
intermoleculares en
substancias de interese
biolóxico.

Recoñece a influencia das forzas
intermoleculares no estado de
agregación e propiedades de
substancias de interese. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.7

4º-FQB2.7.2 - Relaciona a
intensidade e o tipo das
forzas intermoleculares
co estado físico e os
puntos de fusión e
ebulición das substancias
covalentes moleculares,
interpretando gráficos ou
táboas que conteñan os
datos necesarios.

Relaciona a intensidade e o tipo das
forzas intermoleculares co
estado físico e os puntos de
fusión e ebulición das
substancias covalentes
moleculares, interpretando
gráficos ou táboas que
conteñan os datos necesarios.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.8

4º-FQB2.8.1 - Explica os
motivos polos que o
carbono é o elemento
que forma maior número
de compostos.

Establece as razóns da singularidade
do carbono e valorar a súa
importancia na constitución dun
elevado número de compostos
naturais e sintéticos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.8

4º-FQB2.8.2 - Analiza as formas
alotrópicas do carbono,
relacionando a estrutura
coas propiedades.

Analiza as formas alotrópicas do
carbono, relacionando a
estrutura coas propiedades.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.9 4º-FQB2.9.1 - Identifica e Identifica e representa hidrocarburos X PROCEDEMENTOS: Probas CMCT
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representa hidrocarburos
sinxelos mediante a súa
fórmula molecular,
semidesenvolvida e
desenvolvida.

sinxelos mediante as distintas
fórmulas, relacónaas con
modelos moleculares físicos ou
xerados por ordenador e
coñece algunhas aplicacións de
especial interese. 

específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

FQ-B2.9

4º-FQB2.9.2 - Deduce, a partir
de modelos moleculares,
as fórmulas usadas na
representación de
hidrocarburos.

Deduce, a partir de modelos
moleculares, as fórmulas
usadas na representación de
hidrocarburos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.9

4º-FQB2.9.3 - Describe as
aplicacións de
hidrocarburos sinxelos de
especial interese.

Describe as aplicacións de
hidrocarburos sinxelos de
especial interese.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B2.10

4º-FQB2.10.1 - Recoñece o
grupo funcional e a
familia orgánica a partir
da fórmula de alcohois,
aldehidos, cetonas,
ácidos carboxílicos,
ésteres e aminas.

Recoñece os grupos funcionais
presentes en moléculas de
especial interese.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B3.1

4º-FQB3.1.1 - Interpreta
reaccións químicas
sinxelas utilizando a
teoría de colisións, e
deduce a lei de
conservación da masa.

Comprende o mecanismo dunha
reacción química e deduce a lei
de conservación da masa a
partir do concepto da
reorganización atómica que ten
lugar. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B3.2

4º-FQB3.2.1 - Predí o efecto
que sobre a velocidade
de reacción teñen a
concentración dos
reactivos, a temperatura,
o grao de división dos

Razoa como se altera a velocidade
dunha reacción ao modificar
algún dos factores que inflúen
sobre ela, utilizando o modelo
cinético-molecular e a teoría de
colisións para xustificar esta

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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reactivos sólidos e os
catalizadores.

predición.

FQ-B3.2

4º-FQB3.2.2 - Analiza o efecto
dos factores que afectan
a velocidade dunha
reacción química, sexa a
través de experiencias de
laboratorio ou mediante
aplicacións virtuais
interactivas nas que a
manipulación das
variables permita extraer
conclusións.

Analiza o efecto dos factores que
afectan a velocidade dunha
reacción química, sexa a través
de experiencias de laboratorio
ou mediante aplicacións virtuais
interactivas nas que a
manipulación das variables
permita extraer conclusións.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informes de
laboratorio

CMCT, CD

FQ-B3.3

4º-FQB3.3.1 - Determina o
carácter endotérmico ou
exotérmico dunha
reacción química
analizando o signo da
calor de reacción
asociada.

Interpreta ecuacións termoquímicas e
distingue entre reaccións
endotérmicas e exotérmicas. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B3.4

4º-FQB3.4.1 - Realiza cálculos
que relacionen a
cantidade de substancia,
a masa atómica ou
molecular e a constante
do número de Avogadro.

Recoñece a cantidade de substancia
como magnitude fundamental e
o mol como a súa unidade no
Sistema Internacional de
Unidades.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B3.5

4º-FQB3.5.1 - Interpreta os
coeficientes dunha
ecuación química en
termos de partículas e
moles e, no caso de
reaccións entre gases, en
termos de volumes.

Interpreta os coeficientes dunha
ecuación química en termos de
partículas e moles e, no caso de
reaccións entre gases, en
termos de volumes.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B3.5 4º-FQB3.5.2 - Resolve
problemas, realizando

Realiza cálculos estequiométricos con
reactivos puros supoñendo un X PROCEDEMENTOS: Probas

específicas. CMCT
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cálculos
estequiométricos, con
reactivos puros e
supondo un rendemento
completo da reacción,
tanto se os reactivos
están en estado sólido
como se están en
disolución.

rendemento completo da
reacción, partindo do axuste da
ecuación química
correspondente. 

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

FQ-B3.6

4º-FQB3.6.1 - Utiliza a teoría de
Arrhenius para describir o
comportamento químico
de ácidos e bases.

Utiliza a teoría de Arrhenius para
describir o comportamento
químico de ácidos e bases.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B3.6

4º-FQB3.6.2 - Establece o
carácter ácido, básico ou
neutro dunha disolución
utilizando a escala de pH

Identifica ácidos e bases, coñece o
seu comportamento químico e
mide a súa fortaleza utilizando
indicadores e o pH-metro dixital.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio.

CMCT

FQ-B3.7

4º-FQB3.7.1 - Deseña e
describe o procedemento
de realización dunha
volumetría de
neutralización entre un
ácido forte e unha base
forte, e interpreta os
resultados.

Deseña e describe o procedemento de
realización dunha volumetría de
neutralización entre un ácido
forte e unha base forte, e
interpreta os resultados.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Presentación
dixital

CMCT, CSIEE

FQ-B3.7

4º-FQB3.7.2 - Planifica unha
experiencia e describe o
procedemento para
seguir no laboratorio que
demostre que nas
reaccións de combustión
se produce dióxido de
carbono mediante a
detección deste gas.

Describe o procedemento para seguir
no laboratorio que demostre
que nas reaccións de
combustión se produce dióxido
de carbono mediante a
detección deste gas.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio

CMCT, CSIEE
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FQ-B3.7

4º-FQB3.7.3 - Realiza algunhas
experiencias de
laboratorio nas que teñan
lugar reaccións de
síntese, combustión ou
neutralización.

Realiza experiencias de laboratorio
nas que teñan lugar reaccións
de síntese, combustión e
neutralización, interpretando os
fenómenos observados. 

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio

CMCT, CAA

FQ-B3.8

4º-FQB3.8.1 - Describe as
reaccións de síntese
industrial do amoníaco e
do ácido sulfúrico, así
como os usos destas
substancias na industria
química.

Describe as reaccións de síntese
industrial do amoníaco e do
ácido sulfúrico, así como os
usos destas substancias na
industria química.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Presentación de
diapositivas ou vídeo.

CMCT

FQ-B3.8

4º-FQB3.8.2 - Valora a
importancia das
reaccións de combustión
na xeración de
electricidade en centrais
térmicas, na automoción
e na respiración celular.

Valora a importancia das reaccións de
combustión na xeración de
electricidade en centrais
térmicas, na automoción e na
respiración celular.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Presentación de
diapositivas ou vídeo.

CMCT, CSC

FQ-B3.8

4º-FQB3.8.3 - Describe casos
concretos de reaccións
de neutralización de
importancia biolóxica e
industrial.

Describe casos concretos de
reaccións de neutralización de
importancia biolóxica e
industrial.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Presentación de
diapositivas ou vídeo.

CMCT

FQ-B4.1

4º-FQB4.1.1 - Representa a
traxectoria e os vectores
de posición,
desprazamento e
velocidade en distintos
tipos de movemento,
utilizando un sistema de
referencia.

Xustifica o carácter relativo do
movemento e a necesidade dun
sistema de referencia e de
vectores para describilo
adecuadamente, aplicando o
anterior á representación de
distintos tipos de
desprazamento. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.2 4º-FQB4.2.1 - Clasifica tipos de
movementos en función

Clasifica tipos de movementos en
función da súa traxectoria e a X PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. CMCT
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da súa traxectoria e a súa
velocidade.

súa velocidade. 
INSTRUMENTOS: Resolución de

exercicios e problemas.

FQ-B4.2

4º-FQB4.2.2 - Xustifica a
insuficiencia do valor
medio da velocidade nun
estudo cualitativo do
movemento rectilíneo
uniformemente acelerado
(MRUA), e razoa o
concepto de velocidade
instantánea.

Distingue os conceptos de velocidade
media e velocidade instantánea
xustificando a súa necesidade
segundo o tipo de movemento. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.3

4º-FQB4.3.1 - Deduce as
expresións matemáticas
que relacionan as
variables nos
movementos rectilíneo
uniforme (MRU),
rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA) e
circular uniforme (MCU),
así como as relacións
entre as magnitudes
lineais e angulares.

Expresa correctamente as relacións
matemáticas que existen entre
as magnitudes que definen os
movementos rectilíneos e
circulares.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.4

4º-FQB4.4.1 - Resolve
problemas de
movemento rectilíneo
uniforme (MRU),
rectilíneo uniformemente
acelerado (MRUA) e
circular uniforme (MCU),
incluíndo movemento de
graves, tendo en conta
valores positivos e
negativos das
magnitudes, e expresar o

Resolve problemas de movementos
rectilíneos e circulares,
utilizando unha representación
esquemática coas magnitudes
vectoriais implicadas,
expresando o resultado nas
unidades do Sistema
Internacional. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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resultado en unidades do
Sistema Internacional.

FQ-B4.4

4º-FQB4.4.2 - Determina
tempos e distancias de
freada de vehículos e
xustifica, a partir dos
resultados, a importancia
de manter a distancia de
seguridade na estrada.

Determina tempos e distancias de
freada de vehículos e xustifica,
a partir dos resultados, a
importancia de manter a
distancia de seguridade na
estrada.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
dixitais.

CMCT, CSC

FQ-B4.4

4º-FQB4.4.3 - Argumenta a
existencia do vector
aceleración en calquera
movemento curvilíneo e
calcula o seu valor no
caso do movemento
circular uniforme.

Argumenta a existencia do vector
aceleración en calquera
movemento curvilíneo e calcula
o seu valor no caso do
movemento circular uniforme.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.5

4º-FQB4.5.1 - Determina o valor
da velocidade e a
aceleración a partir de
gráficas posición-tempo e
velocidade-tempo en
movementos rectilíneos.

Determina o valor da velocidade e a
aceleración a partir de gráficas
posición-tempo e
velocidade-tempo en
movementos rectilíneos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.5

4º-FQB4.5.2 - Deseña, describe
e realiza individualmente
ou en equipo
experiencias no
laboratorio ou
empregando aplicacións
virtuais interactivas, para
determinar a variación da
posición e a velocidade
dun corpo en función do
tempo, e representa e
interpreta os resultados
obtidos.

Describe e realiza individualmente ou
en equipo experiencias no
laboratorio, para determinar a
variación da posición e a
velocidade dun corpo en función
do tempo, e representa e
interpreta os resultados obtidos.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio.

CMCT, CSIEE,
CD, CCL,
CAA, CSC
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FQ-B4.6

4º-FQB4.6.1 - Identifica as
forzas implicadas en
fenómenos cotiáns nos
que hai cambios na
velocidade dun corpo.

Recoñece o papel das forzas como
causa dos cambios na
velocidade dos corpos e
representalas vectorialmente.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.6

4º-FQB4.6.2 - Representa
vectorialmente o peso, a
forza normal, a forza de
rozamento e a forza
centrípeta en casos de
movementos rectilíneos e
circulares.

Representa vectorialmente o peso, a
forza normal, a forza de
rozamento e a forza centrípeta
en casos de movementos
rectilíneos e circulares.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.7

4º-FQB4.7.1 - Identifica e
representa as forzas que
actúan sobre un corpo en
movemento nun plano
tanto horizontal como
inclinado, calculando a
forza resultante e a
aceleración.

Identifica e representa as forzas que
actúan sobre un corpo en
movemento nun plano tanto
horizontal como inclinado,
calculando a forza resultante e
a aceleración.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.8

4º-FQB4.8.1 - Interpreta
fenómenos cotiáns en
termos das leis de
Newton.

Aplica as leis de Newton para a
interpretacion de fenómenos
cotiáns. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.8

4º-FQB4.8.2 - Deduce a
primeira lei de Newton
como consecuencia do
enunciado da segunda
lei.

Deduce a primeira lei de Newton como
consecuencia do enunciado da
segunda lei.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.8

4º-FQB4.8.3 - Representa e
interpreta as forzas de
acción e reacción en
situacións de interacción
entre obxectos.

Representa e interpreta as forzas de
acción e reacción en situacións
de interacción entre obxectos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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FQ-B4.9

4º-FQB4.9.1 - Xustifica o motivo
polo que as forzas de
atracción gravitatoria só
se poñen de manifesto
para obxectos moi
masivos, comparando os
resultados obtidos de
aplicar a lei da
gravitación universal ao
cálculo de forzas entre
distintos pares de
obxectos.

Valora a relevancia histórica e
científica que a lei da
gravitación universal supuxo
para a unificación das
mecánicas terrestre e celeste, e
interpreta a súa expresión
matemática.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.9

4º-FQB4.9.2 - Obtén a
expresión da aceleración
da gravidade a partir da
lei da gravitación
universal relacionando as
expresións matemáticas
do peso dun corpo e a
forza de atracción
gravitatoria.

Obtén a expresión da aceleración da
gravidade a partir da lei da
gravitación universal
relacionando as expresións
matemáticas do peso dun corpo
e a forza de atracción
gravitatoria.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.10

4º-FQB4.10.1 - Razoa o motivo
polo que as forzas
gravitatorias producen
nalgúns casos
movementos de caída
libre e noutros casos
movementos orbitais.

Comprende que a caída libre dos
corpos e o movemento orbital
son dúas manifestacións da lei
da gravitación universal.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.11

4º-FQB4.11.1 - Describe as
aplicacións dos satélites
artificiais en
telecomunicacións,
predición meteorolóxica,
posicionamento global,
astronomía e cartografía,
así como os riscos

Identifica as aplicacións prácticas dos
satélites artificiais e a
problemática formulada polo lixo
espacial que xeran. 

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Produción dixital.

CMCT, CSC
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derivados do lixo espacial
que xeran.

FQ-B4.12

4º-FQB4.12.1 - Interpreta
fenómenos e aplicacións
prácticas nas que se pon
de manifesto a relación
entre a superficie de
aplicación dunha forza e
o efecto resultante.

Recoñece que o efecto dunha forza
non só depende da súa
intensidade, senón tamén da
superficie sobre a que actúa.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.12

4º-FQB4.12.2 - Calcula a
presión exercida polo
peso dun obxecto regular
en distintas situacións
nas que varía a superficie
en que se apoia;
compara os resultados e
extrae conclusións.

Calcula a presión exercida polo peso
dun obxecto regular en distintas
situacións nas que varía a
superficie en que se apoia;
compara os resultados e extrae
conclusións.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.13

4º-FQB4.13.1 - Xustifica
razoadamente
fenómenos en que se
poña de manifesto a
relación entre a presión e
a profundidade no seo da
hidrosfera e a atmosfera.

Xustifica razoadamente fenómenos en
que se poña de manifesto a
relación entre a presión e a
profundidade no seo da
hidrosfera e a atmosfera.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.13

4º-FQB4.13.2 - Explica o
abastecemento de auga
potable, o deseño dunha
presa e as aplicacións do
sifón, utilizando o
principio fundamental da
hidrostática.

Deseña e presenta experiencias ou
dispositivos que ilustren o
comportamento dos fluídos e
que poñan de manifesto os
coñecementos adquiridos así
como a iniciativa e a
imaxinación. 

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Presentación de
diapositivas.

CMCT

FQ-B4.13

4º-FQB4.13.3 - Resolve
problemas relacionados
coa presión no interior
dun fluído aplicando o

Resolve problemas relacionados coa
presión no interior dun fluído
aplicando o principio
fundamental da hidrostática.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de

CMCT
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principio fundamental da
hidrostática.

exercicios e problemas.

FQ-B4.13

4º-FQB4.13.4 - Analiza
aplicacións prácticas
baseadas no principio de
Pascal, como a prensa
hidráulica, o elevador, ou
a dirección e os freos
hidráulicos, aplicando a
expresión matemática
deste principio á
resolución de problemas
en contextos prácticos.

Analiza aplicacións prácticas
baseadas no principio de
Pascal, como a prensa
hidráulica, o elevador, ou a
dirección e os freos hidráulicos,
aplicando a expresión
matemática deste principio á
resolución de problemas en
contextos prácticos.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.13

4º-FQB4.13.5 - Predí a maior ou
menor flotabilidade de
obxectos utilizando a
expresión matemática do
principio de Arquímedes,
e verifícaa
experimentalmente
nalgún caso.

Predí a maior ou menor flotabilidade
de obxectos utilizando a
expresión matemática do
principio de Arquímedes, e
verifícaa experimentalmente
nalgún caso.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.14

4º-FQB4.14.1 - Comproba
experimentalmente ou
utilizando aplicacións
virtuais interactivas a
relación entre presión
hidrostática e
profundidade en
fenómenos como o
paradoxo hidrostático, o
tonel de Arquímedes e o
principio dos vasos
comunicantes.

Comproba experimentalmente a
relación entre presión
hidrostática e profundidade en
fenómenos como o paradoxo
hidrostático, o tonel de
Arquímedes e o principio dos
vasos comunicantes.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio.

CMCT, CD

FQ-B4.14
4º-FQB4.14.2 - Interpreta o

papel da presión
atmosférica en

Interpreta o papel da presión
atmosférica en experiencias
como o experimento de

X
PROCEDEMENTOS: Análise das

producións dos alumnos/as. CCEC, CMCT
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experiencias como o
experimento de Torricelli,
os hemisferios de
Magdeburgo, recipientes
invertidos onde non se
derrama o contido, etc.,
inferindo o seu elevado
valor.

Torricelli, os hemisferios de
Magdeburgo, recipientes
invertidos onde non se derrama
o contido, etc., inferindo o seu
elevado valor.

INSTRUMENTOS: Produción dixital.

FQ-B4.14

4º-FQB4.14.3 - Describe o
funcionamento básico de
barómetros e
manómetros, e xustifica a
súa utilidade en diversas
aplicacións prácticas.

Describe o funcionamento básico de
barómetros e manómetros, e
xustifica a súa utilidade en
diversas aplicacións prácticas.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B4.15

4º-FQB4.15.1 - Relaciona os
fenómenos atmosféricos
do vento e a formación
de frontes coa diferenza
de presións atmosféricas
entre distintas zonas.

Aplica os coñecementos sobre a
presión atmosférica á descrición
de fenómenos meteorolóxicos e
á interpretación de mapas do
tempo, recoñecendo termos e
símbolos específicos da
meteoroloxía.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
dixitais.

CMCT

FQ-B4.15

4º-FQB4.15.2 - Interpreta os
mapas de isóbaras que
se amosan no
prognóstico do tempo,
indicando o significado da
simboloxía e os datos
que aparecen nestes.

Aplica os coñecementos sobre a
presión atmosférica á descrición
de fenómenos meteorolóxicos e
á interpretación de mapas do
tempo, recoñecendo termos e
símbolos específicos da
meteoroloxía.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
dixitais.

CMCT

FQ-B5.1

4º-FQB5.1.1 - Resolve
problemas de
transformacións entre
enerxía cinética e
potencial gravitatoria,
aplicando o principio de
conservación da enerxía
mecánica.

Analiza as transformacións entre
enerxía cinética e enerxía
potencial, aplicando o principio
de conservación da enerxía
mecánica cando se despreza a
forza de rozamento. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
problemas.

CMCT
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FQ-B5.1

4º-FQB5.1.2 - Determina a
enerxía disipada en
forma de calor en
situacións onde diminúe
a enerxía mecánica.

Analiza as transformacións entre
enerxía cinética e enerxía
potencial, aplicando o principio
xeral de conservación da
enerxía cando existe disipación
da mesma debida ao
rozamento. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.2

4º-FQB5.2.1 - Identifica a calor
e o traballo como formas
de intercambio de
enerxía, distinguindo as
acepcións coloquiais
destes termos do seu
significado científico.

Recoñece que a calor e o traballo son
dúas formas de transferencia de
enerxía, identificando as
situacións nas que se
producen. 

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.2

4º-FQB5.2.2 - Recoñece en que
condicións un sistema
intercambia enerxía en
forma de calor ou en
forma de traballo.

Recoñece en que condicións un
sistema intercambia enerxía en
forma de calor ou en forma de
traballo.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.3

4º-FQB5.3.1 - Acha o traballo e
a potencia asociados a
unha forza, incluíndo
situacións en que a forza
forma un ángulo distinto
de cero co
desprazamento, e
expresar o resultado nas
unidades do Sistema
Internacional ou noutras
de uso común, como a
caloría, o kWh e o CV.

Relaciona os conceptos de traballo e
potencia na resolución de
problemas, expresando os
resultados en unidades do
Sistema Internacional así como
outras de uso común.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.4

4º-FQB5.4.1 - Describe as
transformacións que
experimenta un corpo ao
gañar ou perder enerxía,
determinar a calor

Relaciona cualitativa e
cuantitativamente a calor cos
efectos que produce nos
corpos: variación de
temperatura, cambios de estado

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT
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necesaria para que se
produza unha variación
de temperatura dada e
para un cambio de
estado, e representar
graficamente estas
transformacións.

e dilatación. 

FQ-B5.4

4º-FQB5.4.2 - Calcula a enerxía
transferida entre corpos a
distinta temperatura e o
valor da temperatura final
aplicando o concepto de
equilibrio térmico.

Calcula a enerxía transferida entre
corpos a distinta temperatura e
o valor da temperatura final
aplicando o concepto de
equilibrio térmico.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.4

4º-FQB5.4.3 - Relaciona a
variación da lonxitude
dun obxecto coa
variación da súa
temperatura utilizando o
coeficiente de dilatación
lineal correspondente.

Relaciona a variación da lonxitude dun
obxecto coa variación da súa
temperatura utilizando o
coeficiente de dilatación lineal
correspondente.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.4

4º-FQB5.4.4 - Determina
experimentalmente
calores específicas e
calores latentes de
substancias mediante un
calorímetro, realizando os
cálculos necesarios a
partir dos datos empíricos
obtidos.

Determina experimentalmente calores
específicas e calores latentes
de substancias mediante un
calorímetro, realizando os
cálculos necesarios a partir dos
datos empíricos obtidos.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio

CMCT, CAA

FQ-B5.5

4º-FQB5.5.1 - Explica ou
interpreta, mediante
ilustracións ou a partir
delas, o fundamento do
funcionamento do motor
de explosión.

Explica, mediante ilustracións ou a
partir delas, o fundamento do
funcionamento do motor de
explosión.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
dixitais.

CMCT

84



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

Peso: 1.0%

FQ-B5.5

4º-FQB5.5.2 - Realiza un
traballo sobre a
importancia histórica do
motor de explosión e
preséntao empregando
as TIC.

Valora a relevancia histórica das
máquinas térmicas como
desencadeantes da Revolución
Industrial, así como a súa
importancia actual na industria e
o transporte

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
dixitais.

CAA, CMCT, CD,
CCL, CSC,
CCEC

FQ-B5.6

4º-FQB5.6.1 - Utiliza o concepto
da degradación da
enerxía para relacionar a
enerxía absorbida e o
traballo realizado por
unha máquina térmica.

Utiliza o concepto da degradación da
enerxía para relacionar a
enerxía absorbida e o traballo
realizado por unha máquina
térmica.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de
exercicios e problemas.

CMCT

FQ-B5.6

4º-FQB5.6.2 - Emprega
simulacións virtuais
interactivas para
determinar a degradación
da enerxía en diferentes
máquinas, e expón os
resultados empregando
as TIC.

Comprende a limitación que o
fenómeno da degradación da
enerxía supón para a
optimización dos procesos de
obtención de enerxía útil nas
máquinas térmicas, e o reto
tecnolóxico que supón a mellora
do rendemento destas para a
innovación e a empresa.

X

PROCEDEMENTOS: Análise das
producións dos alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
dixitais.

CMCT, CD, CCL

* Indícase entre paréntese a porcentaxe de ponderación de cada instrumento de avaliación, no caso de haber máis dun, de cara a obter a cualificación final.

20.5. Concrecións metodolóxicas

Ademais das especificadas na parte xeral da programación, seguiranse outras directrices, como as que figuran a continuación:

● O alumnado deberá desenvolver actitudes conducentes á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as

súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións consideran.

● O alumnado deberá coñecer e utilizas as ferramentas investigadoras que proporciona o método científico: xeración de hipóteses, a

comprobación de datos, o traballo de investigación e a comunicación científica.
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● Deberá desenvolver habilidades sociais para optimizar o traballo en equipo e aproveitar todas as potencialidades que ofrece a

diversidade das persoas.

● E imprescindible achegarse á Ciencia utilizando as ferramentas TIC ao noso alcance. En particular utilizaremos o encerado dixital e os

ordenadores persoais de cada alumno/a para o estudio e desenvolvemento dos coñecementos tratados na materia a través de ámbitos

como consultas en internet, emprego de soportes informáticos, libro dixital, vídeos, actividades tipo TIC, análise da información

transmitida por medios audiovisuais …
● Por último, sobre todo nestes cursos onde o alumnado comeza a ter contacto coa Ciencia, utilizaranse, sempre que sexa posible,

contextos reais e da vida cotiá para afianzar as ideas e facilitar as aplicacións dos contidos.

20.6. Concrecións dos elementos transversais

● A Comprensión lectora traballarase lendo textos de actualidade de carácter científico sobre contidos do currículum, como pode ser as

enerxías renovables, contidos de astronomía ou de novos materiais producidos por medio de reaccións químicas. Tentarase acadar

unha comprensión básica dos termos científicos involucrados.

● A expresión oral y escrita. Traballarase mediante a presentación oral e con informes escritos de temas relacionados cos estándares e

con pequenas investigacións relativas aos materiais da contorna ou  interpretación de fenómenos cotiás de cambios de estado ou gases.

● A comunicación audiovisual levarase a cabo con presentacións dixitais de diapositivas referidas aos estándares relacionados con temas

de actualidade ou de situacións cotiás

● Tecnoloxías da información e da comunicación: familiarizarse coa procura responsable de información en Internet, así como compartila

a través das canles máis adecuadas: informes dixitais, vídeos, infografías, etc.

● A actitude emprendedora. Aproveitarase os traballos en equipo para desenvolver procesos creativos e en colaboración que fomenten a

iniciativa persoal.

20.7. Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción

Criterios de cualificación e Instrumentos:
A. Probas escritas ( 80%). En cada trimestre realizaranse varias probas : As primeiras, mínimo unha proba, versarán sobre os contidos que

se están a impartir nese momento. Preto da sesión de avaliación, farase unha proba que versará sobre todos o impartido nese
trimestre.
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B. Outros ( 20%) Ademais, durante o trimestre o alumnado poderá será avaliado a través dos seguintes instrumentos:
a. Lista de control do seu traballo e atención prestada  nas clases
b. Informes escritos sobre as prácticas de laboratorio realizadas polo alumnado.
c. A actividade desenvolvida durante as clases, tanto no que se refire á participación na resolución dos exercicios encomendados

polo profesorado como á calidade das anotacións no seu caderno de clase.
d. Traballos a través de AV.

Procedemento de cualificación
Para a determinación da cualificación en cada avaliación aplicarase o seguinte procedemento:

I. Todos os instrumentos de avaliación puntuaranse de 0 a 10.
II. A cualificación correspondente á parte das probas citadas no apartado A) , será a media ponderada destas: farase una media aritmética

das probas previas á proba de avaliación , a esta se lle sumará a cualificación da proba de avaliación que pondera o dobre; e o resultado
dividido entre tres será a cualificación desta parte A.

III. Tanto nos controis coma no exame de avaliación pódense formular preguntas que fagan referencia as prácticas de laboratorio feitas na
avaliación.

IV. A cualificación media da parte correspondente aos demais instrumentos de avaliación, citada como B) no apartado anterior, será a
media aritmética, das tarefas encomendadas nese período. Se nalgunha avaliación non se levara a cabo algún tipo de actividade dos
nomeados anteriormente o seu peso repartiríase nos demais instrumentos do apartado.

V. A cualificación da avaliación será a media ponderada resultante de aplicar un peso do 80% á parte A) en un 20% á parte B). En resumo:
A nota final da avaliación deberá saír da seguinte expresión: N = 0,8 NA + 0,2 NB

VI. No boletín de cualificacións consignarase o resultado de redondear ao enteiro máis próximo.
VII. Para que unha avaliación se considere superada, deberase obter unha cualificación que se consigne no boletín cun 5 ou superior.

VIII. Despois de cada avaliación haberá unha proba de recuperación, para o alumnado que non a superase.
IX. Se tomarán medidas de reforzo (entregándolle boletíns de exercicios) co obxecto de paliar a deficiencia na aprendizaxe. O éxito de tal

medida será cuantificado por unha proba escrita de recuperación con contidos correspondentes a dita avaliación. A data da proba de
dita recuperación será consensuada entre o profesor e o grupo.
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X. Cualificación final: Ao remate da 3ª avaliación realizarase a media aritmética das tres avaliacións (M), podendo xurdir os seguintes
casos:

Nota media das 3 avaliacións Observacións Tipo de plan individual

M⋝5

Farase unha proba final que abranguerá os
contidos de todo o curso.

A nota a ter en conta será 30% nota media
do curso e 70% a nota da proba final.

Tomarase sempre a calificación máis alta.
(Resultado obtido durante o curso ou

resultado tendo en conta a proba final).

Actividades de ampliación e titoría con
posibilidade de realizar unha proba para

mellorar o resultado.

M<5

Farase unha proba final por avaliacións que
abranguerá os contidos de todo o curso.

Nese exame, o alumno fará a parte
correspondente ás avaliacións non

superadas.
Se o/a alumno/a supera cada unha das

avaliacións pendentes cunha nota de 5 ou
superior, considerarase que o/a alumno/a

acada os obxectivos do curso na materia de
Física e Química, de xeito que a nota da

avaliación ordinaria calcularase como unha
media aritmética das tres avaliacións,

redondeada ao enteiro máis próximo. En
caso contrario, o alumno non supera a

materia.

Actividades de reforzo e proba escrita
descrita en observacións

88



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

21. PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL 4º ESO
O coñecemento científico e tecnolóxico contribuíu de forma relevante á mellora da calidade de vida das persoas que se alcanzou nas
sociedades desenvolvidas, polo que resulta necesario que os cidadáns teñan unha cultura científica básica que lles permita non só entender o
mundo no que viven, senón tamén aplicar os coñecementos adquiridos dentro do sistema educativo ás distintas actividades profesionais nas
que van desenvolver o seu traballo. Esta formación científica básica resulta especialmente necesaria no campo de varias familias da Formación
Profesional, nas que tanto o dominio de diferentes técnicas instrumentais como o coñecemento do seu fundamento son indispensables para o
desempeño de actividades profesionais relacionadas coa industria, o medio ambiente e a saúde.
A materia de Ciencias aplicadas á actividade profesional achega unha formación experimental básica, contribuíndo á adquisición dunha
disciplina de traballo no laboratorio e ao respecto ás normas de seguridade e hixiene. Tamén proporciona unha orientación xeral aos
estudantes sobre os métodos prácticos da ciencia, as operacións básicas de laboratorio, as súas aplicacións á actividade profesional e os
impactos ambientais que leva; estes coñecementos achegaranlles unha base moi importante para abordar en mellores condicións os estudos
de formación profesional nas familias agraria, industrias alimentarias, química, sanidade, vidro e cerámica, etc.
O punto de partida desta materia son contidos xa vistos en cursos anteriores: as unidades de medida, as magnitudes físicas e químicas, a
notación científica, os cambios físicos e químicos, as biomoléculas, etc. que permitirán poñer en práctica as diferentes técnicas experimentais
que se van levar adiante.
O alumnado debe traballar no laboratorio comprendendo o obxetivo da técnica que está aplicando, decidindo o procedemento a seguir e
xustificando a razón de cada un dos pasos que realice, de forma que todas as súas tarefas teñan un sentido conxunto.

21.1. Obxectivos

Obx.CA.1. Proporcionar ao alumnado a formación experimental básica, disciplina de traballo no laboratorio e respecto ás normas de
seguridade e hixiene necesarios para o acceso a familias profesionais relacionadas coa industria, a saúde e o medio ambiente.
Obx.CA.2. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para obter e ampliar información procedente de diferentes fontes e avaliar o
seu contido con sentido crítico, así como para rexistrar e procesar os datos experimentais obtidos.
Obx.CA.3. Coñecer os distintos tipos de procesos de I+D+i e a súa incidencia na mellora da produtividade e da competitividade.
Obx.CA.4. Valorar a contribución desta materia á conservación, mellora e sostibilidade do medio ambiente.
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21.2. Contribución da materia á adquisición das competencias clave

O ensino das Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional contribúe á adquisición das competencias necesarias por parte dos alumnos para
alcanzar un pleno desenvolvemento persoal e a súa integración activa na sociedade. No perfil competencial da materia destaca a súa
contribución ao desenvolvemento da competencia matemática e competencias claves en ciencia e tecnoloxía, da competencia de aprender a
aprender e das competencias sociais e cívicas.

Competencia en comunicación lingüística
(CCL)

A competencia comunicación lingüística é un obxectivo de aprendizaxe permanente durante
toda a vida. As actividades de ensino-aprendizaxe fomentan os hábitos de lectura e traballan
tanto a comprensión oral e escrita como a expresión desde o uso de diversos textos
científicos e formatos de presentación. Con todo isto, o alumnado consegue adquirir un
vocabulario científico que contribúe ao desenvolvemento dunha cultura científica básica na
sociedade actual, ao mesmo tempo que o respecto ás normas de convivencia coas quendas
de palabra e a importancia do diálogo como ferramenta fundamental na convivencia.

Competencia matemática e competencias
claves en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

É importante que contidos xa vistos en cursos anteriores, como as unidades de medida, as
magnitudes físicas e químicas, a notación científica, os cambios físicos e químicos, as
biomoléculas, etc. sexan o punto de partida para poder pór en práctica as diferentes técnicas
experimentais que require esta materia. O alumnado debe traballar no laboratorio
comprendendo o obxectivo da técnica que está a aplicar, decidindo o procedemento a seguir
e xustificando a razón de cada un dos pasos que realice, de forma que todas as súas tarefas
teñan un sentido conxunto.

Competencia dixital (CD)
Debe ser desenvolvida desde todos os bloques, principalmente en relación coa procura de
información, así como para a presentación dos resultados, elaboración de gráficos e
conclusións e valoracións dos proxectos de investigación ou experimentais.

Competencia de aprender a aprender (CAA)
Tendo en conta a metodoloxía práctica que se vai a utilizar, o alumno pasa de ser un receptor
pasivo a construír os seus coñecementos nun contexto interactivo, adquirindo as ferramentas
necesarias para aprender por se mesmos dunha maneira cada vez máis autónoma.

Competencia social e cívica (CSC)
O traballo do alumno se desenvolverá en equipo e participará en campañas de sensibilización
no centro educativo ou local sobre diferentes temas como a reciclaxe de residuos, o aforro de
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enerxía e de auga, etc., implicando ao propio centro e á súa contorna máis próxima na
protección do medio ambiente.

Competencia de sentido de iniciativa y
espírito emprendedor (CSIEE)

O traballo no laboratorio e no bloque de contidos dedicado á Investigación,
Desenvolvemento e Innovación (I+D+i) permite fomentar a creatividade, o interese, o esforzo
e o sentido crítico como capacidades básicas para poder innovar e contribuír no futuro ao
desenvolvemento de novas aplicacións ou tecnoloxías

Competencia de conciencia expresións
culturais (CCEC)

O alumno valorará a importancia de executar con claridade e rigor os debuxos e fotografías
que se usen como ferramentas para levar a cabo o traballo científico.
Coñecerá e valorará o patrimonio do centro educativo e o patrimonio medioambiental do seu
contorno máis próximo, buscando soluciones para o desenvolvemento sostible da sociedade.
É importante desenvolver boas prácticas ambientais como medida de preservar o noso
patrimonio natural.

21.3. Perfil competencial

COMPETENCIA CLAVE ESTÁNDARES

Competencia en comunicación lingüística
(CCL)

CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e da comunicación, para a
elaboración e a presentación das súas investigacións.
CAAB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre un tema de interese científico-tecnolóxico, para a
súa presentación e defensa na aula.
CAAB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente como
por escrito.

Competencia matemática e competencias
claves en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

Non é necesario facer un PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS CLAVES EN CIENCIA E
TECNOLOXÍA (CMCCT) porque todos os estándares da materia Ciencias aplicadas á actividade profesional
traballan esta competencia.

91



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

Competencia dixital (CD)

CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as TIC, para transmitir información
de carácter científico.
CAAB3.4.1. Recoñece a importancia das tecnoloxías da información e da comunicación no ciclo da investigación e
desenvolvemento.
CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e da comunicación, para a
elaboración e a presentación das súas investigacións.

Competencia de aprender a aprender (CAA)

CAA 3.4.1. Recoñece a importancia das TIC no ciclo de investigación e desenvolvemento.
CAAB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.
CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.
CAAB4.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas tecnoloxías da información e da comunicación, para a
elaboración e a presentación das súas investigacións.

Competencia social e cívica (CSV)

CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
CAAB2.7.1. Determina os procesos de tratamento de residuos e valora criticamente a súa recollida selectiva. -
CAAB2.8.1. Argumenta os proles e os contras da recollida, da reciclaxe e da reutilización de residuos. -
CAAB2.10.1. Identifica e describe o concepto de desenvolvemento sustentable, e enumera posibles solucións ao
problema de degradación ambiental.
CAAB2.11.1. Aplica medidas de control da utilización dos recursos, e implica niso o propio centro docente. -
CAAB2.12.1. Formula estratexias de sustentabilidade no contorno do centro docente.
CAAB3.3.1. Precisa, analiza e argumenta como a innovación é ou pode ser un factor de recuperación económica
dun país.
CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.

Competencia de sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (CSIEE)

CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos medios, incluídas as TIC, para transmitir información
de carácter científico
CAAB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en equipo.

Competencia de conciencia expresiones
culturales(CCEC)

CAAB1.11.1. Sinala aplicacións científicas con campos de actividade profesional do seu contorno.
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21.4. Contidos

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

UNIDADE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA TEMPORALIZACIÓN: todo o curso

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Material de laboratorio

2. Organización do laboratorio

3. Seguridade e hixiene no laboratorio

4. O método científico.

4.1. As fases do método científico:
observación, formulación de
hipóteses, experimentación e
elaboración de conclusións.

4.2. Teorías, leis e modelos.

5. O informe científico.

6. Medidas de masa e volume.

7. Prácticas:

7.1. Manexo de material de laboratorio

7.2. Medida de lonxitudes, masas,
temperaturas e volumes.

7.3. Determinación de densidades

▪ A,b,f B1.1. Organización do laboratorio: materiais e
normas de seguridade e hixiene.

CAAB1.1.1. Determina o tipo de instrumental de laboratorio
necesario segundo o tipo de traballo que vaia realizar.

▪ A,b,f,m B1.1. Organización do laboratorio: materiais e
normas de seguridade e hixiene.

CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as normas de seguridade e
hixiene que rexen nos traballos de laboratorio.

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

B1.2. Aplicación do método científico aos traballos
de laboratorio. CAAB1.3.1. Recolle e relaciona datos obtidos por diversos

medios, incluídas as tecnoloxías da información e da
comunicación, para transferir información de carácter
científico.

B1.3. Utilización de ferramentas das tecnoloxías da
información e da comunicación para o traballo
experimental do laboratorio

▪ e

▪ f

B1.4. Técnicas de experimentación en física,
química, bioloxía e xeoloxía.

CAAB1.1.4. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para
identificar magnitudes.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

UNIDADE 2. Preparación de disolucións TEMPORALIZACIÓN: 1º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación
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▪ Sustancias puras e mesturas

▪ Formas de expresar a concentración
dunha disolución.

o Porcentaxe en masa

o Porcentaxe en volume

o Concentración en masa.

o Molaridade

▪ Preparación de disolucións

o A partir dun soluto sólido.

o Dilución doutra máis
concentrada.

▪ Prácticas. Preparación de disolucións
de diferente natureza e aplicacións

▪ e

▪ f

▪ g

B1.4. Técnicas de experimentación en física,
química, bioloxía e xeoloxía.

B1.5. Preparar disolucións de diversa índole, utilizando
estratexias prácticas.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

UNIDADE 3. Separación e purificación de sustancias TEMPORALIZACIÓN: 1º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa

▪ Separación dos compoñentes dunha
mestura heteroxénea:

o Mesturas de sólidos

▪ Tamización

▪ e

▪ f

▪ g

B1.4. Técnicas de experimentación en física, química,
bioloxía e xeoloxía.

B1.6. Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as
técnicas instrumentais adecuadas.
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▪ Separación magnética

o Mesturas de líquidos

▪ Decantación

o Mesturas de sólidos insolubles e
líquidos:

▪ Filtración

▪ Centrifugación

▪ Separación dos compoñentes dunha
mestura homoroxénea:

o Líquidos disoltos en líquidos:

▪ Destilación

▪ Cromatografía

o Solidos disoltos en líquidos

▪ Cristalización

▪ Prácicas: separación dos compoñentes de
disolucións e mesturas heteroxéneas.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

UNIDADE 4. Detección de biomoléculas en alimentos TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Biomoléculas orgánicas: Glúcidos, Lípidos, ▪ e B1.4. Técnicas de experimentación en física, B1.7. Predicir que tipo de biomoléculas están presentes en
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Proteínas, Vitaminas, Ácidos nucleicos.

2. Biomoléculas inorgánicas: auga e sales
minerais.

3. Métodos de detección de  biomoléculas

4. A roda dos alimentos

5. Prácticas: Identificación de biomoléculas en
alimentos.

▪ f

▪ g

química, bioloxía e xeoloxía. distintos tipos de alimentos.

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

UNIDADE 5. Técnicas de desinfección e esterilización TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Infección: Axentes infecciosos

2. Limpeza

3. Desinfección e esterilización:

● No laboratorio.

● No ámbito sanitario.

● Na industria.

4. Prácticas: Preparación dun yogur e dun
cultivo bacteriano.

▪ e, f, g B1.1. Organización do laboratorio: materiais e
normas de seguridade e hixiene.

B1.8. Determinar que técnicas habituais de desinfección hai que
utilizar segundo o uso que se faga do material instrumental.

▪ e

▪ f

▪ g

B1.1. Organización do laboratorio: materiais e
normas de seguridade e hixiene.

B1.5.Técnicas e procedementos de desinfección
de materiais en distintos sectores.

B1.9. Precisar as fases e os procedementos habituais de
desinfección de materiais de uso cotián nos
establecementos sanitarios, de imaxe persoal e de
tratamentos de benestar, e nas industrias e os locais
relacionados co sector alimentario e as súas aplicacións

▪ e

▪ f

▪ g

B1.5. Técnicas e procedementos de desinfección
de materiais en distintos sectores.

B1.10. Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan
en diversas industrias como a alimentaria, a agraria, a
farmacéutica, a sanitaria e a de imaxe persoal, e outros
sectores da industria.

▪ e f, l, ñ B1.6. Análise da aplicación da ciencia en
campos profesionais directamente
relacionadas con Galicia.

B1.11. Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos
profesionais directamente relacionados co seu contorno.
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BLOQUE 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental

UNIDADE 6. Contaminación. Contaminación do solo TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Contaminación: concepto e tipos

2. Contaminación do solo

a. Prácticas: identificación de
características do solo.

▪ f

▪ g

B2.1. Contaminación: concepto e tipos. B2.1. Precisar en que consiste a contaminación, e categorizar e
identificar os tipos máis representativos.

▪ f

▪ g

▪ m

B2.3. Contaminación do solo. B2.3. Precisar os efectos contaminantes que se derivan da
actividade industrial e agrícola, nomeadamente sobre o
solo.

BLOQUE 2.  Aplicacións da ciencia na conservación ambiental

NIDADE 7. Contaminación da auga TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade
Obxectivo

s
Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Propiedades da auga.

2. Contaminación hídrica.

3. Problemas ambientais derivados da
contaminación da auga.

4. Medidas contra a contaminación da
auga.

5. Prácticas: Avaliación da calidade dun
auga

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

B2.4. Contaminación da auga.

B2.5. Calidade da auga: técnicas de tratamento e
depuración.

B2.4. Identificar os axentes contaminantes da auga, informar
sobre o tratamento de depuración desta e compilar datos
de observación e experimentación para detectar
contaminantes nela.

▪ e

▪ f

B2.9. Normas básicas e experimentais sobre química
ambiental.

B2.9. Utilizar ensaios de laboratorio relacionados coa química
ambiental, e coñecer o que é unha medida de pH e o seu
manexo para controlar o ambiente.
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BLOQUE 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental

UNIDADE 8. Contaminación atmosférica TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. A atmosfera.

2. Contaminantes da atmosfera.

3. Problemas ambientais derivados da
contaminación atmosférica.

a. A choiva ácida.

b. O efecto invernadoiro.

c. A choiva ácida.

4. Prácticas.

a. Efecto invernadoiro no interior
dunha botella.

b. As plantas e o efecto
invernadoiro.

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

B2.2. Contaminación atmosférica: orixe, tipos e
efectos.

B2.2. Contrastar en que consisten os efectos ambientais da
contaminación atmosférica, tales como a chuvia ácida, o
efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono e o
cambio climático.
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BLOQUE 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental

UNIDADE 9. Contaminación nuclear TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. A radioactividade

2. A enerxía nuclear

3. Vantaxes da enerxía nuclear

4. Efectos negativos da enerxía nuclear

5. Xestión dos residuos nucleares

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪

B2.6. Contaminación nuclear.

B2.7. Análise sobre o uso da enerxía nuclear.

B2.7. Xestión dos residuos.

B2.5. Precisar en que consiste a contaminación nuclear,
reflexionar sobre a xestión dos residuos nucleares e
valorar criticamente a utilización da enerxía nuclear.

B2.6. Identificar os efectos da radioactividade sobre o
ambiente e a súa repercusión sobre o futuro da
humanidade.

BLOQUE 2.  Aplicacións da ciencia na conservación ambiental

UNIDADE 10. O desenvolvemento sostible e a xestión dos residuos TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre

Contidos da unidade
Obxectiv

os
Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Concepto e tipos de
desenvolvemento.

2. As Cumbres internacionais.

3. Os residuos e a súa xestión.

a. Diminución da cantidade de
residuos:Regra das tres

▪ e

▪ f

▪ h

▪ m

B2.8. Xestión dos residuos. B2.7. Precisar e identificar as fases procedementais que
interveñen no tratamento de residuos e investiga sobre
a súa recollida selectiva.

▪ a

▪ e

▪ h

▪ m

B2.8. Xestión dos residuos. B2.8. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva
de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social.
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BLOQUE 2.  Aplicacións da ciencia na conservación ambiental

UNIDADE 10. O desenvolvemento sostible e a xestión dos residuos TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre

erres.

b. Separación e transformación
dos residuos.

c. Eliminación dos residuos

4. Prácticas:  Elaboración de compost

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

▪ m

▪ ñ

B2.10. Xestión do planeta e desenvolvemento
sustentable.

B2.10. Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de
desenvolvemento sustentable e as súas repercusións
para o equilibrio ambiental.

▪ a

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ m

▪ ñ

▪ o

B2.11. Importancia das campañas de
sensibilización sobre o ambiente. Aplicación
no contorno máis próximo.

B2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel do
centro docente, sobre a necesidade de controlar a
utilización dos recursos enerxéticos ou doutro tipo.

▪ a

▪ b

▪ e

▪ g

▪ h

▪ m

▪ ñ

▪ o

B2.11. Importancia das campañas de
sensibilización sobre o ambiente. Aplicación
no contorno máis próximo.

B2.12. Deseñar estratexias para dar a coñecer aos/ás
compañeiros/as e ás persoas próximas a necesidade de
manter o ambiente.

Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)

UNIDADE 11. I+D+i: Etapas e liñas de investigación TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre

Contidos da unidade
Obxectiv

os
Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. I+D+i: Etapas dun proxecto.

2. I+D+i nos retos da sociedade.

3. As TIC aplicadas á I+D+i.

4. I+D+i no desenvolvemento da
sociedade

▪ a

▪ e

▪ f

▪ g

B3.1. Concepto de investigación,
desenvolvemento e innovación, e etapas do
ciclo I+D+i.

B3.1. Analizar a incidencia da I+D+i na mellora da
produtividade e no aumento da competitividade no
marco globalizador actual.

▪ b

▪ e

▪ g

▪ ñ

B3.2. Tipos de innovación. Importancia para a
sociedade.

B3.3. Papel das administracións e dos organismos
estatais e autonómicos no fomento da I+D+i.

B3.2. Investigar e argumentar acerca dos tipos de
innovación en produtos ou en procesos, e valorar
criticamente todas as achegas a eles por parte de
organismos estatais ou autonómicos, e de
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Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)

UNIDADE 11. I+D+i: Etapas e liñas de investigación TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre

organizacións de diversa índole.

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

B3.5. Utilización de ferramentas das tecnoloxías
da información e da comunicación no ciclo de
investigación e desenvolvemento.

B3.4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías da información
de da comunicación na procura, na selección e no
proceso da información encamiñadas á investigación
ou ao estudo que relacione o coñecemento científico
aplicado á actividade profesional.

Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)

UNIDADE 12. Proxecto de investigación TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre

Contidos da unidade
Obxectivo

s
Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. O método do traballo científico.

2. As fontes de información .

3. A experimentación.

4. Organización dos datos.

5. Análise de resultados.

6. Presentación de informes.

7. As teorías e as leis científicas.

8. Proxecto de investigación

▪ b

▪ c

▪ e

▪ f

▪ g

B4.1. Método científico. Elaboración de
hipóteses, e a súa comprobación e
argumentación a partir da experimentación
ou a observación.

B4.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as
habilidades propias do traballo científico.

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

B4.1. Método científico. Elaboración de
hipóteses, e a súa comprobación e
argumentación a partir da experimentación
ou a observación.

B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da
experimentación ou a observación e a argumentación.

▪ b

▪ e

▪ f

▪ h

▪ o

B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación
científica.

B4.3. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e
os métodos empregados para a súa obtención.

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ g

B4.3. Proxecto de investigación: organización.
Participación e colaboración respectuosa no
traballo individual e en equipo. Presentación

B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e
en grupo.
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Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)

UNIDADE 12. Proxecto de investigación TEMPORALIZACIÓN: 3º trimestre

Posibles investigacións:

a. Influencia de determinados

nutrientes no crecemento

das plantas.

b. Pasado e futuro dos avances

tecnolóxicos no fogar.

c. Influencia de determinados

factores na velocidade de

reacción

d. Influencia da temperatura e

o dióxido de carbono sobre o

quentamento da terra.

de conclusións.

▪ a

▪ b

▪ d

▪ e

▪ g

▪ h

▪ o

B4.3. Proxecto de investigación: organización.
Participación e colaboración respectuosa no
traballo individual e en equipo. Presentación
de conclusións.

B4.5. Presentar e defender en público o proxecto de
investigación realizado.

102



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

21.5. Concrecións dos estándares de aprendizaxe e temporalización

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO

CURSO 4º ESO Ciencias aplicadas á actividade profesional

NIVEL 4º SECUNDARIA OBLIGATORIA ÁREA Ciencias aplicadas á actividade profesional
(CAA)

Criterio
de
avaliació
n

Estándares
Grao mínimo para superar
a área

Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3

CRITERIOS PARA A
CUALIFICACIÓN

Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación
(%)*

C.C.

CAA-B1.1

4º-CAA-B1.1.1 - Determina
o tipo de instrumental de
laboratorio necesario
segundo o tipo de traballo
que vaia realizar.

Elixe o instrumental de
laboratorio aínda que ten
erros acerca da sensibilidade
que debe ter

X X X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática.

INSTRUMENTOS: Diario de
clase.

CAA

CMCCT

CAA-B1.2
4º-CAA-B1.2.1 - Recoñece
e cumpre as normas de
seguridade e hixiene que

Comprende e aplica con
algúns erros as normas de
seguridade e hixiene no
laboratorio

X X X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática. CSC

CMCCT
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rexen nos traballos de
laboratorio. INSTRUMENTOS: Diario de

clase.

CAA-B1.3

4º-CAA-B1.3.1 - Recolle e
relaciona datos obtidos por
diversos medios, incluídas
as tecnoloxías da
información e da
comunicación, para
transferir información de
carácter científico.

Expón de maneira sintética o
proceso seguido nun informe
completo, seguindo
sistematicamente indicacións
xerais de organización,
presentación, etc., co apoio
de diversos medios e
soportes (presentacións,
vídeos, procesadores de
texto, etc.), mostrando con
frecuencia perseveranza na
realización, revisión e
corrección das tarefas.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Textos
escritos.

CAA

CSIEE

CD

CAA-B1.4

4º-CAA-B1.4.1 - Determina
e identifica medidas de
volume, masa ou
temperatura utilizando
ensaios de tipo físico ou
químico.

Utiliza con soltura e coidado,
a balanza granataria, a
pipeta, a bureta, a probeta o
matraz aforado e o
termómetro e expresa o
resultado adecuadamente.

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Caderno de
clase.

CAA

CMCCT

CAA-B1.5
4º-CAA-B1.5.1 - Decide
que tipo de estratexia
práctica cómpre aplicar

Sabe realizar con algún erro
de cálculo, cálculos sinxelos
coa concentración dunha

X
PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

CAA

CMCCT
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para a preparación dunha
disolución concreta.

disolución expresada en g/L
ou M e elixe cunha pequena
axuda a estratexia a utilizar
para preparar a disolución. INSTRUMENTOS: Caderno de

clase.

CAA-B1.6

4º-CAA-B1.6.1 - Establece
que tipo de técnicas de
separación e purificación
de substancias se debe
utilizar nalgún caso
concreto

Utiliza apropiadamente as
técnicas de: filtración,
separación magnética,
destilación, peneirado,
cristalización e presenta o
informe de laboratorio
segundo se lle indicou en
tempo e forma.

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio

CAA

CMCCT

CAA-B1.7

4º-CAA-B1.7.1 - Discrimina
que tipos de alimentos
conteñen diferentes
biomoléculas.

Predí correctamente as
biomoléculas presentes en
diferentes alimentos.

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios.

INSTRUMENTOS:
Cuestionario aberto.

CAA

CMCCT

CAA-B1.8

4º-CAA-B1.8.1 - Describe
técnicas e determina o
instrumental axeitado para
os procesos cotiáns de
desinfección.

Elixe e utiliza cunha pequena
axuda o instrumental para
desinfección

X

PROCEDEMENTOS:
Observación sistemática. CAA

CMCCT
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INSTRUMENTOS: Diario de
clase.

CAA-B1.9

4º-CAA-B1.9.1 - Resolve
acerca de medidas de
desinfección de materiais
de uso cotián en distintos
tipos de industrias ou de
medios profesionais.

Contesta axeitadamente á
metade dos ítems propostos X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS:
Cuestionario

CAA

CMCCT

CSIEE

CAA-B1.1
0

4º-CAA-B1.10.1 -
Relaciona procedementos
instrumentais coa súa
aplicación no campo
industrial ou no de
servizos.

Contesta axeitadamente á
metade dos ítems propostos X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios.

INSTRUMENTOS:
Cuestionario pechado.

CAA

CMCCT

CAA-B1.1
1

4º-CAA-B1.11.1 - Sinala
aplicacións científicas con
campos da actividade
profesional do seu
contorno

Contesta axeitadamente á
metade dos ítems propostos X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios.

INSTRUMENTOS:
Cuestionario aberto.

CMCCT

CCEC
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CAA-B2.1

4º-CAA-B2.1.1 - Utiliza o
concepto de contaminación
aplicado a casos
concretos.

Utiliza con pequenos erros o
concepto de contaminación
aplicado a auga, aire, solos

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Proba
aberta.

CSC

CMCCT

CAA-B2.2

4º-CAA-B2.2.1 - Discrimina
os tipos de contaminación
da atmosfera, a súa orixe e
os seus efectos.

Coñece algún tipo de
contaminación atmosférica e
é capaz de coñecer a orixe e
algúns dos efectos

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Proba
aberta.

CSC

CMCCT

CAA-B2.2

4º-CAA-B2.2.2 -
Categoriza, recoñece e
distingue os efectos
ambientais da
contaminación atmosférica
máis coñecidos, como a
chuvia ácida, o efecto
inverna-doiro, a destrución
da capa de ozono ou o
cambio global a nivel
climático, e valora os seus
efectos negativos para o
equilibrio do planeta.

Amosa un coñecemento
básico dos efectos
ambientais da choiva ácida,
efecto invernadoiro e
destrución da capa de ozono
e do cambio climático e dáse
conta nalgúns casos das
implicacións negativas no
equilibrio do planeta.

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
orais.

CSC

CMCCT
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CAA-B2.3

4º-CAA-B2.3.1 - Relaciona
os efectos contaminantes
da actividade industrial e
agrícola sobre o solo.

Coñece os efectos de
algunha actividade industrial
e agrícola sobre os solos

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios.

INSTRUMENTOS:
Cuestionario aberto.

CSC

CMCCT

CAA-B2.4

4º-CAA-B2.4.1 - Discrimina
e identifica os axentes
contaminantes da auga,
coñece o seu tratamento e
deseña algún ensaio
sinxelo de laboratorio para
a súa detección.

Identifica axentes
contaminantes das augas e
o tratamento dalgúns.
Realiza seguindo un
protocolo escrito algún
ensaio para detectalos.

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios. Traballo de
laboratorio 

INSTRUMENTOS:
Cuestionario aberto. Informe de
laboratorio

CSC

CMCCT

CAA

CSIEE

CAA-B2.5

4º-CAA-B2.5.1 - Establece
en que consiste a
contaminación nuclear,
analiza a xestión dos
residuos nucleares e
argumenta sobre os
factores a favor e en contra
do uso da enerxía nuclear.

Coñece a que é debida a
contaminación nuclear e
como se xestionan os
residuos nucleares .É capaz
de debater, argumentando
con sentido crítico a súa
postura, a favor ou en contra
da enerxía nuclear pero non
utiliza a linguaxe adecuada

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
orais.

CSC

CMCCT
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CAA-B2.6

4º-CAA-B2.6.1 - Recoñece
e distingue os efectos da
contaminación radioactiva
sobre o ambiente e a vida
en xeral.

Recoñece e distingue algúns
dos efectos da
contaminación radioactiva
sobre o ambiente e a vida en
xeral. Coñece as principais
vantaxes e inconvenientes
do uso da enerxía nuclear e
da radioactividade

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios.

INSTRUMENTOS:
Cuestionario pechado.

CSC

CMCCT

CAA-B2.7

4º-CAA-B2.7.1 - Determina
os procesos de tratamento
de residuos e valora
criticamente a súa recollida
selectiva.

Coñece a xerarquía de
xestión de residuos e en que
consiste a recollida selectiva.

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
orais.

CSC

CMCCT

CAA-B2.8

4º-CAA-B2.8.1 -
Argumenta os proles e os
contras da recollida, da
reciclaxe e da reutilización
de residuos.

Participa con autonomía nun
debate sobre a regra das
tres erres (3R)

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
orais.

CSC

CMCCT

CAA-B2.9 4º-CAA-B2.9.1 - Formula
ensaios de laboratorio para

Realiza medidas de
diferentes parámetros X PROCEDEMENTOS: Análise

das producións dos CMCCT
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coñecer aspectos
relacionados coa
conservación ambiental.

relacionados coa
contaminación como pH,
temperatura..

alumnos/as. INSTRUMENTOS:
Traballo de laboratorio e
caderno de laboratorio

CSIEE

CAA-B2.1
0

4º-CAA-B2.10.1 - Identifica
e describe o concepto de
desenvolvemento
sustentable, e enumera
posibles solucións ao
problema da degradación
ambiental.

Busca seguindo un guión
detallado información básica
en textos, material
audiovisual, informático,
medios de comunicación,
etc., para identificar e
clasificar sen erros
importantes, os recursos
sustentables ou non
sustentables procedentes
dos diferentes sistemas da
contorna máis próxima:
hídricos, forestais,minerais,
agrícolas,
gandeiros,pesqueiros e
especialmente,enerxéticos.

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
orais.

CSC

CMCCT

CAA

CAA-B2.1
1

4º-CAA-B2.11.1 - Aplica,
xunto cos/coas
compañeiros/as, medidas
de control da utilización
dos recursos, e implica
niso o propio centro
docente.

Organiza xunto cos seus
compañeiros unha campaña
de sensibilización sobre a
necesidade de aforrar papel
e enerxía e elabora material
gráfico ou audiovisual para
dar a coñecela.

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Producións
plásticas.

CSC

CCL

CD

CAA
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CAA-B2.1
2

4º-CAA-B2.12.1 - Formula
estratexias de
sustentabilidade no
contorno do centro
docente.

Organiza algunha actividade
para dar a coñecer ao resto
do alumnado un recurso
natural como o xardín do
instituto e propoñer algún
tipo de mellora.

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:  Producións
plásticas.

CSC

CCL CD

CAA

CAA-B3.1

4º-CAA-B3.1.1 - Relaciona
os conceptos de
investigación,
desenvolvemento e
innovación. Contrasta as
tres etapas do ciclo I+D+i.

Identifica as etapas de I+D+i
na elaboración dun produto X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios.

INSTRUMENTOS:
Cuestionario aberto.

CSIEE

CSC

CAA-B3.2

4º-CAA-B3.2.1 - Recoñece
tipos de innovación de
produtos baseada na
utilización de novos
materiais, novas
tecnoloxías, etc., que
xorden para dar resposta a
novas necesidades da
sociedade.

Recoñece algún tipo de
innovación de produtos
baseada na utilización de
novos materiais, novas
tecnoloxías

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Traballo de
aplicación e síntese.

CSIEE

CSC

*Indícase entre paréntese a porcentaxe de ponderación de cada instrumento de avaliación, no caso de haber máis dun, de cara a obter a cualificación final.
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21.6. Criterios sobre a avaliación, a cualificación e a promoción

Criterios de cualificación e Instrumentos:
A. Probas escritas ( 50%). En cada trimestre realizaranse varias probas : As primeiras versarán sobre os contidos que se están a impartir

nese momento. Preto da sesión de avaliación, farase unha proba que versará sobre todos o impartido nese trimestre.
B. Traballo de laboratorio (25%). Será avaliado a través de listas de control.
C. Produccións do alumnado (25%): Será avaliado a través dos seguintes instrumentos:

a. Análise de informes escritos sobre as prácticas de laboratorio realizadas polo alumnado.
b. Lista de control da actividade desenvolvida durante as clases, tanto no que se refire á participación na resolución dos exercicios

encomendados polo profesorado como á calidade das anotacións no seu caderno de clase.
c. Análise de traballos realizados a través de AV e rúbrica da súa exposición ao grupo-clase.

Procedemento de cualificación
Para a determinación da cualificación en cada avaliación aplicarase o seguinte procedemento:

I. Todos os instrumentos de avaliación puntuaranse de 0 a 10.
II. A cualificación correspondente á parte das probas citadas no apartado A) , será a media ponderada destas: farase una media aritmética

das probas previas á proba de avaliación , a esta se lle sumará a cualificación da proba de avaliación que pondera o dobre; e o resultado
dividido entre tres será a cualificación desta parte A.

III. Tanto nos controis coma no exame de avaliación pódense formular preguntas que fagan referencia as prácticas de laboratorio feitas na
avaliación.

IV. A cualificación media da parte correspondente aos demais instrumentos de avaliación, citada como C) no apartado anterior, será a
media aritmética, das tarefas encomendadas nese período. Se nalgunha avaliación non se levara a cabo algún tipo de actividade dos
nomeados anteriormente o seu peso repartiríase nos demais instrumentos do apartado.

V. A cualificación da avaliación será a media ponderada resultante de aplicar un peso do 50% á parte A) en un 25% á parte B) e un 25% a
parte C). En resumo: A nota final da avaliación deberá saír da seguinte expresión: N = 0,5 NA + 0,25 NB + 0,25NC

VI. No boletín de cualificacións consignarase o resultado de redondear ao enteiro máis próximo.
VII. Para que unha avaliación se considere superada, deberase obter unha cualificación que se consigne no boletín cun 5 ou superior.

VIII. Despois de cada avaliación haberá unha proba de recuperación, para o alumnado que non a superase.
IX. Se tomarán medidas de reforzo (entregándolle boletíns de exercicios o propoñendo traballos de investigación e indagación) co obxecto

de paliar a deficiencia na aprendizaxe. O éxito de tal medida será cuantificado por unha proba escrita de recuperación con contidos
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correspondentes a dita avaliación ou a análise das produccións do alumnado no caso dos traballos. A data da proba de dita
recuperación será consensuada entre o profesor e o grupo.

X. Cualificación final: Ao remate da 3ª avaliación realizarase a media aritmética das tres avaliacións (M), podendo xurdir os seguintes
casos:

Nota media das 3 avaliacións Observacións Tipo de plan individual

M⋝5

Farase unha proba final que abranguerá os
contidos de todo o curso.

A nota a ter en conta será 30% nota media
do curso e 70% a nota da proba final.

Tomarase sempre a calificación máis alta.
(Resultado obtido durante o curso ou

resultado tendo en conta a proba final).

Actividades de ampliación e titoría con
posibilidade de realizar unha proba para

mellorar o resultado.

M<5

Farase unha proba final por avaliacións que
abranguerá os contidos de todo o curso.

Nese exame, o alumno fará a parte
correspondente ás avaliacións non

superadas.
Se o/a alumno/a supera cada unha das

avaliacións pendentes cunha nota de 5 ou
superior, considerarase que o/a alumno/a

acada os obxectivos do curso na materia de
Física e Química, de xeito que a nota da

avaliación ordinaria calcularase como unha
media aritmética das tres avaliacións,

redondeada ao enteiro máis próximo. En
caso contrario, o alumno non supera a

materia.

Actividades de reforzo e proba escrita
descrita en observacións
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22. PROGRAMACIÓN FÍSICA 2º BACHARELATO
22.1. Obxectivos

O primeiro bloque de contidos está dedicado á actividade científica. Na Física de segundo curso de Bacharelato inclúese, este bloque no que se
eleva o grao de esixencia no uso de determinadas ferramentas como son os gráficos (ampliándoos á representación simultánea de tres
variables interdependentes) e a complexidade da actividade realizada (experiencia no laboratorio ou análise de textos científicos).
Así mesmo, a Física de segundo rompe coa estrutura secuencial (cinemática-dinámica-enerxía) do curso anterior para tratar de maneira global
bloques compactos de coñecemento. Deste xeito, os aspectos cinemático, dinámico e enerxético combínanse para compoñer unha visión
panorámica das interaccións gravitacional, eléctrica e magnética. Esta perspectiva permite enfocar a atención do alumnado sobre aspectos
novos, como o concepto de campo, e traballar ao mesmo tempo sobre casos prácticos máis realistas.
O seguinte bloque está dedicado ao estudo dos fenómenos ondulatorios. O concepto de onda non se estuda en cursos anteriores e necesita,
por tanto, un enfoque secuencial. En primeiro lugar, trátase desde un punto de vista descritivo e, a continuación, desde un punto de vista
funcional. Como casos prácticos concretos trátanse o son e, de forma máis ampla, a luz como onda electromagnética. A secuencia elixida
(primeiro os campos eléctrico e magnético, despois a luz) permite introducir a gran unificación da Física do século XIX e xustificar a
denominación de ondas electromagnéticas. A óptica xeométrica restrínxese ao marco da aproximación paraxial. As ecuacións dos sistemas
ópticos preséntanse desde un punto de vista operativo, con obxecto de proporcionar ao alumnado unha ferramenta de análise de sistemas
ópticos complexos.
A Física do século XX merece especial atención no currículo básico de Bacharelato. A complexidade matemática de determinados aspectos non
debe ser obstáculo para a comprensión conceptual de postulados e leis que xa pertencen ao século pasado. Doutra banda, o uso de aplicacións
virtuais interactivas suple satisfactoriamente a posibilidade de comprobar experimentalmente os fenómenos físicos estudados. A Teoría
Especial da Relatividade e a Física Cuántica preséntanse como alternativas necesarias á insuficiencia da denominada física clásica para resolver
determinados feitos experimentais. Os principais conceptos introdúcense empiricamente, e exponse situacións que requiren unicamente as
ferramentas matemáticas básicas, sen perder por iso rigorosidade. Neste apartado introdúcense tamén os rudimentos do láser, unha
ferramenta cotiá na actualidade e que os estudantes manexan habitualmente.
Sen necesidade de profundar en teorías avanzadas, o alumnado enfróntase neste bloque a un pequeno grupo de partículas fundamentais,
como os quarks, e relaciónao coa formación do universo ou a orixe da masa. O estudo das interaccións fundamentais da natureza e da física de
partículas no marco da unificación das mesmas pecha o bloque da Física do século XX.
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22.2. Contribución á adquisición das competencias clave

Competencia en comunicación lingüística
A materia de Física utiliza unha terminoloxía formal que permitirá ao alumnado incorporar esta linguaxe ao seu vocabulario, e utilizalo nos
momentos adecuados coa suficiente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de investigacións e outros traballos que realicen
favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática e competencias claves en ciencia e tecnoloxía
A competencia matemática e competencias claves en ciencia e tecnoloxía son as competencias fundamentais da materia. Para desenvolver esta
competencia, o alumnado aplicará estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar
resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, as máis traballadas na materia.
Competencia dixital
A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios dixitais, ademais de permitir que o
alumnado se familiarice cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nos que se presenta a información científica (datos estatísticos,
representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias
para comunicarse, solicitar información, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un recurso útil no
campo da física que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica.
Competencia de aprender a aprender
A adquisición da competencia de aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter instrumental de moitos dos coñecementos
científicos. Ao mesmo tempo, operar con modelos teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a
creatividade e o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. Ademais, ao ser unha materia progresiva, o alumnado adquire a
capacidade de relacionar os contidos aprendidos durante anteriores etapas co que vai ver no presente curso e no próximo.
Competencias sociais e cívicas
Esta materia favorece o traballo de laboratorio e a presentación de traballos en grupo, onde se fomenta o desenvolvemento de actitudes como
a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das competencias sociais e cívicas. Así
mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos posibles riscos da ciencia e a tecnoloxía e
permite formarse unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre o avance científico e tecnolóxico.
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor
O sentido de iniciativa e espírito emprendedor é básico á hora de levar a cabo o método científico de forma rigorosa e eficaz, seguindo a
consecución de pasos desde a formulación dunha hipótese ata a obtención de conclusións. É necesaria a elección de recursos, a planificación
da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un
traballo organizado e con iniciativas propias.
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Conciencia e expresións culturais
A elaboración de modelos que representen aspectos da Física, o uso de fotografías que representen e exemplifiquen os contidos teóricos, etc.,
son exemplos dalgunhas das habilidades plásticas que se empregan no traballo da Física de 2.º de Bacharelato, o cal contribúe ao
desenvolvemento da conciencia e expresións culturais, ao fomentarse a sensibilidade e a capacidade estética e de representación do
alumnado.

22.3. Perfil competencial

COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Competencia en
comunicación lingüística

FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, propondo preguntas,
identificando e analizando problemas, emitindo hipóteses fundamentadas, recollendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos, e deseñando e propondo estratexias de actuación.
FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final facendo uso das TIC,
no que se comunique tanto o proceso como as conclusións obtidas.
FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación
científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.
FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica:
procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae conclusións acerca
da enerxia liberada.
FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais en que se apoia,
como son a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista.
FSB6.20.3. Presenta unha cronoloxía do universo en función da temperatura e das particulas que
o formaban en cada periodo, discutindo a asimetria entre materia e antimateria.

Competencia matemática e
competencias claves en

ciencia e tecnoloxía
(CMCCT).

Non é necesario facer un PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS CLAVES EN
CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) porque todos os estándares da materia contribuen a adquisición
de esta competencia.
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COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Competencia dixital

FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil
implantación no laboratorio.
FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final facendo uso das TIC,
no que se comunique tanto o proceso como as conclusións obtidas.
FSB1.2.3. Identifica as principais caracteristicas ligadas a fiabilidade e a obxectividade do fluxo de
información científica existente en internet e noutros medios dixitais.
FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación
científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.
FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica:
procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita media
(MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae conclusións.
FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o funcionamento dun
ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga cando se move no seu interior.
FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias de Faraday e
Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz.
FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións,nomeadamente
infravermella, ultravioleta e microondas.
FSB4.20.1. Explica esquemáticamente o funcionamento de dispositivos de almacenamento e
transmisión da información.
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COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Aprender a aprender

FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun proceso
físico.
FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno, e contextualiza os resultados.
FSB1.1.4. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres variables a partir de datos
experimentais, e relacionaas coas ecuacións matemáticas que representan as leis e os principios
físicos subxacentes.
FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación
científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.
FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica:
procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, aplicando a lei
de Snell, coñecidos os índices de refracción.
FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley,asi como os
cálculos asociados sobre a velocidade da luz, e analiza as consecuencias que se derivaron.
FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de desintegración e
valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos.

Competencias sociais e
cívicas

FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación cientifica,propondo preguntas,
identificando e analizando problemas, emitindo hipoteses fundamentadas, recollendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos, e deseñando e propondo estratexias de actuación.
FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación científica:
procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida
humana en particular.
FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara fotográfica,
considerando as variacións que experimenta a imaxe respecto ao obxecto.
FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos sobre o ser
humano, asi como as suas aplicacións médicas.
FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da Física do seculo XXI.
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COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor

FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica,propondo preguntas,
identificando e analizando problemas, emitindo hipótesis fundamentadas, recollendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos, e deseñando e propondo estratexias de actuación.
FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final facendo uso das TIC,
no que se comunique tanto o proceso como as conclusións obtidas.
FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación cientifica:
procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos de investigación.
FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das partículas que
a forman, interpretando ambos os resultados.
FSB4.19.3. Deseña un circuito electrico sinxelo capaz de xerar ondas electromagnéticas, formado
por un xerador, unha bobina e un condensador, e describe oseu funcionamento.
FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da Física do seculo XXI.

Conciencia e expresións
culturais

FSB3.2.1. Representa gráficamente o campo creado por unha carga puntual, incluindo as liñas de
campo e as superficies de enerxía equipotencial.
FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións,nomeadamente
infravermella, ultravioleta e microondas.
FSB6.21.1. Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras daFísica do seculo XXI.
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22.4. Contidos

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA.                      UNIDADE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. A evolución do concepto de ciencia.

2. O traballo científico.

3. As ferramentas da investigación.

4. As tecnoloxías da información e a

comunicación.

b, d, g
I, l

B1.1. Estratexias propias da actividade científica. B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade
científica.

g, i, l
B1.2. Tecnoloxías da información e da comunicación. B1.2. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da información

e da comunicación no estudo dos fenómenos físicos.

d, g, i , l , m
B1.1. Estratexias necesarias na actividade científica. B1.3. Realizar de xeito cooperativo tarefas propias da

investigación científica.

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA                 UNIDADE. 2. LEI DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL E CAMPO GRAVITATORIO

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Antecedentes da teoría de gravitación.
2. Desenvolvemento da teoría de gravitación

universal.
3. Forzas conservativas e enerxía mecánica.
4. Enerxía potencial gravitacional asociada ao

sistema formado por dúas partículas.
5. Interpretación das interaccións a distancia.

Concepto de campo.
6. Campo gravitacional.
7. Intensidade do campo gravitacional.
8. Potencial do campo gravitacional.
9. Velocidade de escape.
10. Velocidade orbital.
11. Enerxía nunha órbita
12. Caos determinista.

i, l

FS-B2.1-Campo gravitacional
FS-B2.2-Campos de forza conservativos.
FS-B2.3-Intensidade do campo gravitacional
FS-B2.4-Potencial gravitacional

FS-B2.1-Asociar o campo gravitacional á existencia de masa,
e caracterizalo pola intensidade do campo e o potencial.

i, l
FS-B2.4-Potencial gravitacional FS-B2.2-Recoñecer o carácter conservativo do campo

gravitacional pola súa relación cunha forza central e
asociarlle, en consecuencia, un potencial gravitacional

i, l
FS-B2.5-Enerxía potencial gravitacional.
FS-B2.6-Lei de conservación da enerxía.

FS-B2.3-Interpretar as variacións de enerxía potencial e o
signo desta en función da orixe de coordenadas enerxéticas
elixida.

i, l
FS-B2.6-Lei de conservación da enerxía. FS-B2.4-Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo en

movemento no seo de campos gravitacional.

g, i, l
FS-B2.7-Relación entre enerxía e movemento orbital. FS-B2.5-Relacionar o movemento orbital dun corpo co raio

da órbita e a masa xeradora do campo.
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i, l
FS-B2.8-Satélites: tipos. FS-B2.6-Coñecer a importancia dos satélites artificiais de

comunicacións,GPS e meteorolóxicos, e as características das
súas órbitas.

i, l
FS-B2.9-Caos determinista FS-B2.7-Interpretar o caos determinista no contexto da

interacción gravitacional.

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA     UNIDADE 3. CAMPO ELÉCTRICO

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Campo eléctrico.

2. Intensidade do campo eléctrico.

3. Potencial eléctrico.

4. Fluxo de liñas de campo e Teorema de Gauss.

5. Analoxías e diferenzas entre o campo

gravitacional e o campo eléctrico.

6. Capacidade eléctrica. Condensadores.

7. Distribución de carga eléctrica nun condutor

en equilibrio electrostático. Efecto gaiola de
Faraday.

i, l
FS-B3.1-Campo eléctrico.
FS-B3.2-Intensidade do campo.

FS-B3.1-Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e
caracterizalo pola intensidade de campo e o potencial.

i, l
FS-B3.3-Potencial eléctrico FS-B3.2-Recoñecer o carácter conservativo do campo

eléctrico pola súa relación cunha forza central, e asociarlle,
en consecuencia, un potencial eléctrico

i, l

FS-B3.4-Diferenza de potencial. FS-B3.3-Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes
puntos dun campo xerado por unha distribución de cargas
puntuais, e describir o movemento dunha carga cando se
deixa libre no campo.

i, l, m
FS-B3.5-Enerxía potencial eléctrica FS-B3.4-Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha

carga en movemento no seo de campos electrostáticos en
función da orixe de coordenadas enerxéticas elixida.

i, l

FS-B3.6-Fluxo eléctrico e lei de Gauss. FS-B3.5-Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a través
dunha superficie pechada e establecer o teorema de Gauss
para determinar o campo eléctrico creado por unha esfera
cargada.

i, l
FS-B3.7-Aplicacións do teorema de Gauss FS-B3.6-Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo

de campos electrostáticos

i, l
FS-B3.8-Equilibrio electrostático.
FS-B3.9-Gaiola de Faraday.

FS-B3.7- Aplicar o principio de equilibrio electrostático para
explicar a ausencia de campo eléctrico no interior dos
condutores e asóciao a casos concretos da vida cotiá.
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BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA     UNIDADE 4. CAMPO MAGNÉTICO

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Propiedades xerais dos imáns.
Desenvolvemento do electromagnetismo.

2. Explicación do magnetismo natural.
3. Campo magnético.
4. Fontes do campo magnético. Creación de

campos magnéticos por cargas en
movemento.

5. Forzas sobre cargas móbiles situadas en
campos magnéticos. Lei de Lorentz.

6. Forzas entre correntes paralelas. Definición de
amperio.

7. Lei de Ampère.

i, l
FS-B3.10-Campo magnético.
FS-B3.11-Efecto dos campos magnéticos sobre cargas
en movemento

FS-B3.8-Predicir o movemento dunha partícula cargada no
seo dun campo magnético.

i, l
FS-B3.12-Campo creado por distintos elementos de
corrente

FS-B3.9-Comprender e comprobar que as correntes eléctricas
xeran campos magnéticos.

g, i, l

FS-B3.10-Campo magnético.
FS-B3.11-Efecto dos campos magnéticos sobre cargas
en movemento

FS-B3.10-Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se
exerce sobre unha partícula cargada que se move nunha
rexión do espazo onde actúan un campo eléctrico e un
campo magnético.

i, l
FS-B3.13-O campo magnético como campo non
conservativo.

FS-B3.11-Interpretar o campo magnético como campo non
conservativo e a imposibilidade de asociarlle unha enerxía
potencial.

i, l
FS-B3.16-Lei de Ampère FS-B3.14-Coñecer que o ampere é unha unidade

fundamental do Sistema Internacional

i, l FS-B3.16-Lei de Ampère FS-B3.15-Valorar a lei de Ampère como método de cálculo de
campos magnéticos

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA     UNIDADE 5. INDUCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Indución electromagnética. Experiencias de

Faraday y de Henry.

2. LeIs de Faraday y de Lenz.

3. Produción de correntes alternas mediante

variacións de fluxo magnético.

4. Enerxía eléctrica: importancia da súa

produción e impacto ambiental.

i, l
FS-B3.17-Fluxo magnético FS-B3.16-Relacionar as variacións do fluxo magnético coa

creación de correntes eléctricas e determinar o sentido
destas.

g, i, l
FS-B3.18-Leis de Faraday-Henry e Lenz.
FS-B3.19-Forza electromotriz.

FS-B3.17-Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que
levaron a establecer as leis de Faraday e Lenz.

i, l

FS-B3.20-Xerador de corrente alterna: elementos.
FS-B3.21-Corrente alterna: magnitudes que a
caracterizan.

FS-B3.18-Identificar os elementos fundamentais de que
consta un xerador de corrente alterna e a súa función.
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BLOQUE 4. ONDAS                                                         UNIDADE 6. MOVEMENTO ONDULATORIO

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

2. Concepto de onda.

3. Tipos de onda.

4. Magnitudes características das ondas.

5. Ecuación das ondas harmónicas

unidimensionais.

6. Propiedades periódicas da función de onda

harmónica.

7. Estudo cualitativo dalgunhas propiedades das

ondas. Principio de Huygens.

8. Transmisión de enerxía a través dun medio.

9. Fenómenos ondulatorios: interferencia,

difracción, reflexión e refracción.

10.Natureza do son.

11.Velocidade de propagación das ondas

sonoras.

12.Características do son.

13.Enerxía e intensidade das ondas sonoras

14.Efecto Doppler.

15.Contaminación acústica.

16.Aplicacións tecnolóxicas do son.

i, l
FS-B4.1-Ecuación das ondas harmónicas. FS-B4.1-Asociar o movemento ondulatorio co movemento

harmónico simple.

h, i, l
FS-B4.2-Clasificación das ondas. FS-B4.2-Identificar en experiencias cotiás ou coñecidas os

principais tipos de ondas e as súas características.

i, l
FS-B4.3-Magnitudes que caracterizan as ondas. FS-B4.3-Expresar a ecuación dunha onda nunha corda

indicando o significado físico dos seus parámetros
característicos.

i, l
FS-B4.4-Ondas transversais nunha corda. FS-B4.4-Interpretar a dobre periodicidade dunha onda a

partir da súa frecuencia e o seu número de onda.

i, l
FS-B4.5-Enerxía e intensidade FS-B4.5-Valorar as ondas como un medio de transporte de

enerxía pero non de masa.

i, l
FS-B4.6-Principio de Huygens. FS-B4.6-Utilizar o principio de Huygens para comprender e

interpretar a propagación das ondas e os fenómenos
ondulatorios.

i, l
FS-B4.7-Fenómenos ondulatorios: interferencia e
difracción, reflexión e refracción.

FS-B4.7-Recoñecer a difracción e as interferencias como
fenómenos propios do movemento ondulatorio

h, i, l
FS-B4.10-Ondas lonxitudinais. O son.
FS-B4.11-Efecto Doppler.

FS-B4.10-Explicar e recoñecer o efecto Doppler en sons.

h, i, l
FS-B4.12-Enerxía e intensidade das ondas sonoras FS-B4.11-Coñecer a escala de medición da intensidade

sonora e a súa unidade.

h, i, l
FS-B4.12-Enerxía e intensidade das ondas sonoras.
FS-B4.13-Contaminación acústica.

FS-B4.12-Identificar os efectos da resonancia na vida cotiá:
ruído, vibracións, etc.

h, i, l

FS-B4.14-Aplicacións tecnolóxicas do son. FS-B4.13-Recoñecer determinadas aplicacións tecnolóxicas
do son como a ecografía, o radar, o sonar, etc.
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BLOQUE 4. ONDAS                                                         UNIDADE 7. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS. A LUZ

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Ondas electromagnéticas

2. Espectro electromagnético. Aplicacións.

3. Natureza da luz.

a) Dispersión. Cor
b) Polarización

4. Propagación rectilínea da luz.

5. Velocidade da luz no baleiro.

6. Leis de Snell. Índice de refracción.

7. Reflexión e refracción da luz.

8. Ángulo límite e reflexión total.

9. Transmisión de información.

a) Ondas de radio
b) Fibra óptica

i, l
FS-B4.15-Ondas electromagnéticas. FS-B4.14-Establecer as propiedades da radiación

electromagnética como consecuencia da unificación da
electricidade, o magnetismo e a óptica nunha única teoría.

h, i, l
FS-B4.16-Natureza e propiedades das ondas
electromagnéticas

FS-B4.15-Comprender as características e as propiedades das
ondas electromagnéticas, como a súa lonxitude de onda,
polarización ou enerxía, en fenómenos da vida cotiá.

h, i, l
FS-B4.16-Natureza e propiedades das ondas
electromagnéticas
FS-B4.17-Dispersión. A cor.

FS-B4.16-Identificar a cor dos corpos como a interacción da
luz con eles.

h, i, l
FS-B4.16-Natureza e propiedades das ondas
electromagnéticas.

FS-B4.17-Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados
en fenómenos relacionados coa luz.

i, l
FS-B4.16-Natureza e propiedades das ondas
electromagnéticas.
FS-B4.18-Espectro electromagnético.

FS-B4.18-Determinar as principais características da radiación
a partir da súa situación no espectro electromagnético.

i, l
FS-B4.6-Principio de Huygens.
FS-B4.8-Leis de Snell.
FS-B4.9-Índice de refracción.

FS-B4.8-Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos
de reflexión e refracción.

h, i, l
FS-B4.6-Principio de Huygens.
FS-B4.9-Índice de refracción.

FS-B4.9-Relacionar os índices de refracción de dous materiais
co caso concreto de reflexión total.

h, i, l
FS-B4.19-Aplicacións das ondas electromagnéticas no
espectro non visible.

FS-B4.19-Coñecer as aplicacións das ondas
electromagnéticas do espectro non visible.

g, h, i, l
FS-B4.20-Transmisión da comunicación. FS-B4.20-Recoñecer que a información se transmite

mediante ondas, a través de diferentes soportes.
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BLOQUE 5. ÓPTICA XEOMÉTRICA                               UNIDADE 8. ÓPTICA XEOMÉTRICA. ESPELLOS E LENTES

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Conceptos básicos de óptica xeométrica.

2. Dióptrico esférico.

3. Dióptrico plano.

4. Espellos planos.

5. Espellos esféricos.

6. Lentes delgadas.

7. Óptica do ollo humano.

i, l FS-B5.1-Leis da óptica xeométrica. FS-B5.1-Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica.

h, i, l
FS-B5.2-Sistemas ópticos: lentes e espellos. FS-B5.2-Valorar os diagramas de raios luminosos e as

ecuacións asociadas como medio que permite predicir as
características das imaxes formadas en sistemas ópticos.

h, i, l
FS-B5.3-Ollo humano. Defectos visuais. FS-B5.3-Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e

os seus defectos, e comprender o efecto das lentes na
corrección deses efectos.

h, i, l, m

FS-B5.4-Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos
e a fibra óptica.

FS-B5.4-Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos planos
ao estudo dos instrumentos ópticos.
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BLOQUE 6. FÍSICA DO SÉCULO XX                               UNIDADE 9. FÍSCICA RELATIVISTA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Relatividade na Mecánica clásica.
2. Transformacións en sistemas inerciais.
3. Aplicacións das transformacións de Galileo.
4. Principio de relatividade de Galileo.
5. O problema do electromagnetismo.
6. Teoría especial da relatividade.
7. Transformación relativista da velocidade.
8. Masa relativista.
9. Equivalencia entre masa e enerxía.

i, l
FS-B6.1-Introdución á teoría especial da relatividade. FS-B6.1-Valorar a motivación que levou a Michelson e Morley

a realizar o seu experimento e discutir as implicacións que
del se derivaron.

i, l

FS-B6.2-Orixes da física cuántica. Problemas
precursores.

FS-B6.2-Aplicar as transformacións de Lorentz ao cálculo da
dilatación temporal e á contracción espacial que sofre un
sistema cando se despraza a velocidades próximas ás da luz
respecto a outro dado.

i, l
FS-B6.3-Física cuántica. FS-B6.3-Coñecer e explicar os postulados e os aparentes

paradoxos da física relativista.

i, l
FS-B6.4-Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en
repouso.

FS-B6.4-Establecer a equivalencia entre masa e enerxía, e as
súas consecuencias na enerxía nuclear.

BLOQUE 6. FÍSICA DO SÉCULO XX                               UNIDADE 10. FÍSICA CUÁNTICA

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Insuficiencia da Física clásica.
2. Radiación térmica. Teoría de Planck.
3. Efecto fotoeléctrico. Teoría de Einstein.
4. Espectros atómicos. O átomo de Bohr.
5. Hipótese de De Broglie. Dualidade onda-

partícula
6. Principio de incerteza de Heisenberg.
7. Mecánica cuántica: función de onda e

probabilidade.
8. Aplicacións da Física cuántica.

h, i, l
FS-B6.5-Insuficiencia da física clásica. FS-B6.5-Analizar as fronteiras da física a finais do século XIX e

principios do século XX, e pór de manifesto a incapacidade
da física clásica para explicar determinados procesos.

i, l
FS-B6.6-Hipótese de Planck. FS-B6.6-Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía

dun fotón coa súa frecuencia e a súa lonxitude de onda.

h, i, l
FS-B6.7-Efecto fotoeléctrico. FS-B6.7-Valorar a hipótese de Planck no marco do efecto

fotoeléctrico.

i, l
FS-B6.8-Espectros atómicos. Modelo cuántico do
átomo de Bohr.

FS-B6.8-Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos
espectros atómicos e inferir a necesidade do modelo atómico
de Bohr.

i, l, m
FS-B6.9-Interpretación probabilista da física cuántica. FS-B6.9-Presentar a dualidade onda-corpúsculo como un dos

grandes paradoxos da física cuántica.

i, l
FS-B6.9-Interpretación probabilística da física cuántica.
FS-B6.10-Principio de indeterminación de Heisenberg.

FS-B6.10-Recoñecer o carácter probabilista da mecánica
cuántica en contraposición co carácter determinista da
mecánica clásica.
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i, l
FS-B6.11-Aplicacións da física cuántica. O láser. FS-B6.11-Describir as características fundamentais da

radiación láser, os principais tipos de láseres, o seu
funcionamento básico e as súas principais aplicacións.

BLOQUE 6. FÍSICA DO SÉCULO XX                               UNIDADE 11. FÍSICA NUCLEAR. PARTÍCULAS E FORZAS FUNDAMENTAIS

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Composición do núcleo dos átomos. Isótopos.

2. Estabilidade dos núcleos. Enerxía de ligazón.

3. Radioactividade.

4. Aplicacións dos isótopos radioactivos.

5. Reaccións nucleares. Fisión e fusión nuclear.

Vantaxes e desvantaxes.

6. Armas e reactores nucleares.

7. Contaminación radioactiva. Medida e

detección.

8. Materia e antimateria.

9. Partículas fundamentais.

10.Unificación das interaccións fundamentais.

11.Orixe e evolución do Universo.

12.Fronteiras da Física no século XXI

i, l
FS-B6.12-Radioactividade: tipos. FS-B6.12-Distinguir os tipos de radiacións e o seu efecto

sobre os seres vivos.

i, l
FS-B6.13-Física nuclear. FS-B6.13-Establecer a relación da composición nuclear e a

masa nuclear cos procesos nucleares de desintegración.

h, i, l
FS-B6.14-Núcleo atómico. Leis da desintegración
radioactiva.

FS-B6.14-Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na
produción de enerxía eléctrica, radioterapia, datación en
arqueoloxía e a fabricación de armas nucleares.

h, i, l
FS-B6.15-Fusión e fisión nucleares. FS-B6.15-Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as

limitacións da fisión e a fusión nuclear

h, i, l
FS-B6.16-As catro interaccións fundamentais da
natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte
e nuclear débil.

FS-B6.16-Distinguir as catro interaccións fundamentais da
natureza e os principais procesos en que interveñen.

h, i, l
FS-B6.16-As catro interaccións fundamentais da
natureza: gravitatoria, electromagnética, nuclear forte
e nuclear débil.

FS-B6.17-Recoñecer a necesidade de atopar un formalismo
único que permita describir todos os procesos da natureza.

h, i, l
FS-B6.17-Interaccións fundamentais da natureza e
partículas fundamentais.

FS-B6.18-Coñecer as teorías máis relevantes sobre a
unificación das interaccións fundamentais da natureza.

i, l
FS-B6.18-Partículas fundamentais constitutivas do
átomo: electróns e quarks.

FS-B6.19-Utilizar o vocabulario básico da física de partículas e
coñecer as partículas elementais que constitúen a materia.

h, i, l
FS-B6.19-Historia e composición do Universo. FS-B6.20-Describir a composición do universo ao longo da

súa historia en termos das partículas que o constitúen e
establecer unha cronoloxía deste a partir do Big Bang.

h, i, l, m
FS-B6.20-Fronteiras da física. FS-B6.21-Analizar os interrogantes aos que se enfrontan

os/as físicos/as hoxe en día.
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22.5. Concreción dos estándares de aprendizaxe e temporalización

A continuación detállase como se avaliarán algún dos instrumentos máis empregados para a avaliación de estándares:

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por EXERCICIOS E PROBLEMAS
Planifica e formula o problema identificando as magnitudes que interveñan a partir de datos subministrados en textos, táboas ou gráficas con
algunha omisión.
Relaciona as magnitudes que interveñen coas leis axeitadas con pequenos erros.
Resolve o problema con cálculos ou desenvolvementos teóricos, con pequenos erros de cálculo (despexes de ecuacións incorrectos, factores
de conversión inadecuados, cifras e unidades non correctas,…). En todo caso o fío argumental da resolución debe ser basicamente
comprensible.

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por EXPOSICIÓNS ORAIS OU PRESENTACIÓNS CON FERRAMENTAS DIXITAIS
Amosa un dominio básico do tema. Fala con claridade con algunha interrupción ou lendo un guión. A información está ben presentada aínda
que non correctamente organizada. A información procede de varias fontes e algunha e de fiabilidade contrastada.
A exposición e comprensible aínda que algúns fragmentos non se entenden ben. Utiliza algunha información que el non comprende. O tempo
de exposición é algo curto.
O soporte visual (vídeos, imaxes) é axeitado, pero presenta defectos, como son deficiente, fondo non axeitado para ler o texto, tamaño das
imaxes inadecuado,…
A postura mantida durante a exposición é correcta aínda que non sempre se dirixe ao auditorio, móvese excesivamente, non vocaliza
correctamente.

Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por INFORMES DE LABORATORIO ou ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
O informe amosa un coñecemento básico da actividade realizada.
Está ordenado e ben estruturado aínda que falta algún apartado.
Os datos están recollidos adecuadamente, aínda que con pequenos erros de medida ou algunhas incorreccións ao expresar cifras e medidas.
Presenta os datos en táboas sinxelas e, de ser o caso, representa as gráficas de xeito comprensible con pequenos erros de escalado, falta de
magnitudes nos eixos, eixos intercambiados, …
Realiza os cálculos pertinentes con pequenos erros ou omisión de algún paso non fundamental.
Presenta conclusións sinxelas ligadas ao experimento realizado.
En conxunto o informe é comprensible, aínda que algo curto e con apartados desenvolvidos só dun xeito básico.
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Grao mínimo de superación de estándares con avaliación por CUESTIONARIOS
Argumenta as respostas de xeito correcto, aínda que con explicacións sinxelas.
A reposta contén polo menos a metade dos factores ou ideas necesarias para razoar e xustificar a cuestión. As carencias non impiden a
comprensión básica da resposta.

De seguido, indícase a temporalización, ponderación e instrumentos de avaliación dos estándares do curso.

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO Física

NIVEL 2º SECUNDARIA: BACHARELATO ÁREA Física (FS)

Criterio
de
avaliació
n

Estándares Grao mínimo para superar a área
Indicador mínimo de logro

T
1

T
2 T 3

CRITERIOS  PARA A
CUALIFICACIÓN

C.C.Instrumentos de avaliación /
Procedementos de avaliación

(%)*

Bloque 1: A actividade científica

FS-B1.1

2º-FSB1.1.1 - Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica, propondo
preguntas, identificando e analizando
problemas, emitindo hipóteses
fundamentadas, recollendo datos,
analizando tendencias a partir de modelos, e
deseñando e propondo estratexias de
actuación.

Deduce experimentalmente as leis de
Faraday e Lenz e presenta as
conclusións nun informe que se avaliará
coa rúbrica informe de laboratorio
Demostra experimentalmente e
graficamente a propagación rectilínea da
luz mediante un xogo de prismas que
conduzan un feixe de luz desde o emisor
ata unha pantalla e presenta as
conclusións nun informe que se avaliará
coa rúbrica informe de laboratorio

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as. Práctica co
estándar 2º-FSB3.17.2 - Emprega
aplicacións virtuais interactivas para
reproducir as experiencias de Faraday
e Henry e deduce experimentalmente
as leis de Faraday e Lenz.
Práctica co estándar.2º-FSB5.2.1 -
Demostra experimentalmente e
graficamente a propagación rectilínea
da luz mediante un xogo de prismas
que conduzan un feixe de luz desde o
emisor ata unha pantalla.

INSTRUMENTOS: Informe de

CCL,
CMCT,
CSC,
CSIEE
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laboratorio

FS-B1.1
2º-FSB1.1.2 - Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
magnitudes nun proceso físico.

Efectúa a análise dimensional das
ecuacións que relacionan as magnitudes
nun proceso físico, con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CAA,
CMCT

FS-B1.1

2º-FSB1.1.3 - Resolve exercicios nos que a
información debe deducirse a partir dos
datos proporcionados e das ecuacións que
rexen o fenómeno, e contextualiza os
resultados.

Resolve exercicios nos que a información
debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que
rexen o fenómeno, e contextualiza os
resultados con pequenos erros

X X X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.A traballar cos
estándares
2º-FSB2.3.1 - Calcula a velocidade de
escape dun corpo aplicando o principio
de conservación da enerxía mecánica.
(50%)
2º-FSB6.7.1 - Compara a predición
clásica do efecto fotoeléctrico coa
explicación cuántica postulada por
Einstein, e realiza cálculos
relacionados co traballo de extracción e
a enerxía cinética dos
fotoelectróns.(50%)

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CAA,
CMCT

FS-B1.1

2º-FSB1.1.4 - Elabora e interpreta
representacións gráficas de dúas e tres
variables a partir de datos experimentais, e
relaciónaas coas ecuacións matemáticas
que representan as leis e os principios
físicos subxacentes.

Elabora e interpreta representacións
gráficas de dúas e tres variables a partir
de datos experimentais, e relaciónaas
coas ecuacións matemáticas que
representan as leis e os principios físicos
subxacente con pequenos erros.
Representa a gráfica de decaemento radioactivo
dun elemento e relaciónaa coa datación de
mostras.

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas. Representa
graficamente o decaemento radioactivo
dunha mostra. Estándar: 2º-FSB6.13.1
- Obtén a actividade dunha mostra
radioactiva aplicando a lei de
desintegración e valora a utilidade dos
datos obtidos para a datación de restos
arqueolóxicos.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CAA,
CMCT

FS-B1.2
2º-FSB1.2.1 - Utiliza aplicacións virtuais
interactivas para simular experimentos
físicos de difícil implantación no laboratorio

Utiliza aplicacións virtuais interactivas
para simular experimentos físicos de
difícil implantación no laboratorio pouco

X
PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as. Traballo co

CD,
CMCT
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elaboradas estándar
2º-FSB3.10.2 - Utiliza aplicacións
virtuais interactivas para comprender o
funcionamento dun ciclotrón e calcula a
frecuencia propia da carga cando se
move no seu interior.

INSTRUMENTOS: Escala de
observación

FS-B1.2

2º-FSB1.2.2 - Analiza a validez dos
resultados obtidos e elabora un informe final
facendo uso das TIC, no que se comunique
tanto o proceso como as conclusións
obtidas.

Analiza a validez dos resultados obtidos
e elabora un informe final facendo uso
das TIC, no que se comunique tanto o
proceso como as conclusións obtidas.
Avaliarase coa rúbrica sobre
presentacións dixitais

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.
Realiza experiencias coa cor e
co son e presenta os
resultados facendo uso das
TIC

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital

CD,
CCL,
CMCT,
CSIEE

FS-B1.2

2º-FSB1.2.3 - Identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e á
obxectividade do fluxo de información
científica existente en internet e noutros
medios dixitais.

Busca de información de como mínimo
tres fontes dixitais, con distinto grao de
fiabilidade e obxectividade sobre un tema
e as clasifica, razoando a mesma

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as. Busca de información
de distintas fontes dixitais, con distinto
grao de fiabilidade e obxectividade
sobre un tema e as clasifica

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital.

CD,
CMCT

FS-B1.2

2º-FSB1.2.4 - Selecciona, comprende e
interpreta información relevante nun texto de
divulgación científica, e transmite as
conclusións obtidas utilizando a linguaxe
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta
información relevante nun texto de
divulgación científica referente aos
estándares
2º-FSB6.20.2 - Explica a teoría do Big Bang e
discute as evidencias experimentais en que se
apoia, como son a radiación de fondo e o efecto
Doppler relativista.
2º-FSB6.20.3 - Presenta unha cronoloxía do
universo en función da temperatura e das partículas
que o formaban en cada período, discutindo a

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación oral e dixital dos
estándares:
2º-FSB6.20.2 - Explica a teoría do Big
Bang e discute as evidencias
experimentais en que se apoia, como
son a radiación de fondo e o efecto

CAA,
CCL,
CD,
CMCT

131



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

asimetría entre materia e antimateria, e
transmite as conclusións obtidas
utilizando a linguaxe oral e escrita con
propiedade. Avaliarase coa rúbrica dos
informes de laboratorio e presentacións
dixitais

Doppler relativista. (50%)
2º-FSB6.20.3 - Presenta unha
cronoloxía do universo en función da
temperatura e das partículas que o
formaban en cada período, discutindo a
asimetría entre materia e antimateria.
(50%)

FS-B1.3

2º-FSB1.3.1 - Realiza de xeito cooperativo
algunhas tarefas propias da investigación
científica: procura de información, prácticas
de laboratorio ou pequenos proxectos de
investigación.

Realiza de xeito cooperativo algunhas
tarefas propias da investigación
científica: procura de información,
prácticas de laboratorio ou pequenos
proxectos de investigación de xeito moi
sinxelo

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Investigacións.

CAA,
CCL,
CD,
CMCT,
CSC,
CSIEE

Bloque 2: Interacción gravitacional

FS-B2.1

2º-FSB2.1.1 - Diferencia os conceptos de
forza e campo, establecendo unha relación
entre a intensidade do campo gravitacional e
a aceleración da gravidade.

Diferencia os conceptos de forza e
campo, establecendo unha relación entre
a intensidade do campo gravitacional e a
aceleración da gravidade con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B2.1
2º-FSB2.1.2 - Representa o campo
gravitacional mediante as liñas de campo e
as superficies de enerxía equipotencial.

Representa o campo gravitacional
mediante as liñas de campo e as
superficies de enerxía equipotencial con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT,
CCEC

FS-B2.2

2º-FSB2.2.1 - Xustifica o carácter
conservativo do campo gravitacional e
determina o traballo realizado polo campo a
partir das variacións de enerxía potencial.

Xustifica o carácter conservativo do
campo gravitacional e determina o
traballo realizado polo campo a partir das
variacións de enerxía potencial con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B2.3
2º-FSB2.3.1 - Calcula a velocidade de
escape dun corpo aplicando o principio de
conservación da enerxía mecánica.

Calcula a velocidade de escape dun
corpo aplicando o principio de
conservación da enerxía mecánica con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT
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FS-B2.4
2º-FSB2.4.1 - Aplica a lei de conservación
da enerxía ao movemento orbital de corpos
como satélites, planetas e galaxias.

Aplica a lei de conservación da enerxía
ao movemento orbital de corpos como
satélites, planetas e galaxias con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B2.5

2º-FSB2.5.1 - Deduce a velocidade orbital
dun corpo, a partir da lei fundamental da
dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a
masa do corpo.

Deduce a velocidade orbital dun corpo, a
partir da lei fundamental da dinámica, e
relaciónaa co raio da órbita e a masa do
corpo con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B2.5

2º-FSB2.5.2 - Identifica a hipótese da
existencia de materia escura a partir dos
datos de rotación de galaxias e a masa do
burato negro central.

Identifica a hipótese da existencia de
materia escura a partir dos datos de
rotación de galaxias e a masa do burato
negro central de xeito sinxelo. Avaliación
coa rúbrica para presentacións dixitais

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital

CMCT

FS-B2.6

2º-FSB2.6.1 - Utiliza aplicacións virtuais
interactivas para o estudo de satélites de
órbita media (MEO), órbita baixa (LEO) e de
órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae
conclusións.

Utiliza aplicacións virtuais interactivas
para o estudo de satélites de órbita
media (MEO), órbita baixa (LEO) e de
órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae
conclusións de xeito sinxelo.
Avaliación coa rúbrica para
presentacións dixitais

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital

CD,
CMCT

FS-B2.7

2º-FSB2.7.1 - Describe a dificultade de
resolver o movemento de tres corpos
sometidos á interacción gravitacional mutua
utilizando o concepto de caos.

Describe a dificultade de resolver o
movemento de tres corpos sometidos á
interacción gravitacional mutua utilizando
o concepto de caos de xeito
sinxelo.Avaliación coa rúbrica para
presentacións dixitais

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital

CMCT

Bloque 3: Interacción electromagnética

FS-B3.1

2º-FSB3.1.1 - Relaciona os conceptos de
forza e campo, establecendo a relación
entre intensidade do campo eléctrico e carga
eléctrica.

Relaciona os conceptos de forza e
campo, establecendo a relación entre
intensidade do campo eléctrico e carga
eléctrica con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

133



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

FS-B3.1

2º-FSB3.1.2 - Utiliza o principio de
superposición para o cálculo de campos e
potenciais eléctricos creados por unha
distribución de cargas puntuais.

Utiliza o principio de superposición para
o cálculo de campos e potenciais
eléctricos creados por unha distribución
de cargas puntuais con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.2

2º-FSB3.2.1 - Representa graficamente o
campo creado por unha carga puntual,
incluíndo as liñas de campo e as superficies
de enerxía equipotencial.

Representa graficamente o campo
creado por unha carga puntual, incluíndo
as liñas de campo e as superficies de
enerxía equipotencial de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CCEC,
CMCT

FS-B3.2
2º-FSB3.2.2 - Compara os campos eléctrico
e gravitacional, e establece analoxías e
diferenzas entre eles

Compara os campos eléctrico e
gravitacional, e establece analoxías e
diferenzas entre eles con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.3

2º-FSB3.3.1 - Analiza cualitativamente a
traxectoria dunha carga situada no seo dun
campo xerado por unha distribución de
cargas, a partir da forza neta que se exerce
sobre ela.

Analiza cualitativamente a traxectoria
dunha carga situada no seo dun campo
xerado por unha distribución de cargas, a
partir da forza neta que se exerce sobre
ela con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.4

2º-FSB3.4.1 - Calcula o traballo necesario
para transportar unha carga entre dous
puntos dun campo eléctrico creado por unha
ou máis cargas puntuais a partir da
diferenza de potencial.

Calcula o traballo necesario para
transportar unha carga entre dous puntos
dun campo eléctrico creado por unha ou
máis cargas puntuais a partir da
diferenza de potencial con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.4

2º-FSB3.4.2 - Predí o traballo que se
realizará sobre unha carga que se move
nunha superficie de enerxía equipotencial e
discúteo no contexto de campos
conservativos.

Predí o traballo que se realizará sobre
unha carga que se move nunha
superficie de enerxía equipotencial e
discúteo no contexto de campos
conservativos con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.5
2º-FSB3.5.2 - Calcula o fluxo do campo
eléctrico a partir da carga que o crea e a
superficie que atravesan as liñas do campo

Calcula o fluxo do campo eléctrico a
partir da carga que o crea e a superficie
que atravesan as liñas do campo con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución

CMCT
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de exercicios e problemas.

FS-B3.6
2º-FSB3.6.1 - Determina o campo eléctrico
creado por unha esfera cargada aplicando o
teorema de Gauss.

Determina o campo eléctrico creado por
unha esfera cargada aplicando o
teorema de Gauss con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.7

2º-FSB3.7.1 - Explica o efecto da gaiola de
Faraday utilizando o principio de equilibrio
electrostático e recoñéceo en situacións
cotiás, como o mal funcionamento dos
móbiles en certos edificios ou o efecto dos
raios eléctricos nos avións.

Explica o efecto da gaiola de Faraday
utilizando o principio de equilibrio
electrostático e recoñéceo en situacións
cotiás, como o mal funcionamento dos
móbiles en certos edificios ou o efecto
dos raios eléctricos nos avións de xeito
básico

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos

CMCT

FS-B3.8

2º-FSB3.8.1 - Describe o movemento que
realiza unha carga cando penetra nunha
rexión onde existe un campo magnético e
analiza casos prácticos concretos, como os
espectrómetros de masas e os aceleradores
de partículas.

Describe o movemento que realiza unha
carga cando penetra nunha rexión onde
existe un campo magnético e analiza
casos prácticos concretos, como os
espectrómetros de masas e os
aceleradores de partículas con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.9

2º-FSB3.9.1 - Relaciona as cargas en
movemento coa creación de campos
magnéticos e describe as liñas do campo
magnético que crea unha corrente eléctrica
rectilínea.

Relaciona as cargas en movemento coa
creación de campos magnéticos e
describe as liñas do campo magnético
que crea unha corrente eléctrica
rectilínea con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.10

2º-FSB3.10.1 - Calcula o raio da órbita que
describe unha partícula cargada cando
penetra cunha velocidade determinada nun
campo magnético coñecido aplicando a
forza de Lorentz.

Calcula o raio da órbita que describe
unha partícula cargada cando penetra
cunha velocidade determinada nun
campo magnético coñecido aplicando a
forza de Lorentz con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.10

2º-FSB3.10.2 - Utiliza aplicacións virtuais
interactivas para comprender o
funcionamento dun ciclotrón e calcula a
frecuencia propia da carga cando se move
no seu interior.

Utiliza aplicacións virtuais interactivas
para comprender o funcionamento dun
ciclotrón e calcula a frecuencia propia da
carga cando se move no seu interior.
Presenta os resultados nun informe que

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Informe de

CD,
CMCT
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se avaliará coa rúbrica de informes de
laboratorio

laboratorio

FS-B3.10

2º-FSB3.10.3 - Establece a relación que
debe existir entre o campo magnético e o
campo eléctrico para que unha partícula
cargada se mova con movemento rectilíneo
uniforme aplicando a lei fundamental da
dinámica e a lei de Lorentz.

Establece a relación que debe existir
entre o campo magnético e o campo
eléctrico para que unha partícula cargada
se mova con movemento rectilíneo
uniforme aplicando a lei fundamental da
dinámica e a lei de Lorentz con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.11

2º-FSB3.11.1 - Analiza o campo eléctrico e o
campo magnético desde o punto de vista
enerxético, tendo en conta os conceptos de
forza central e campo conservativo.

Analiza o campo eléctrico e o campo
magnético desde o punto de vista
enerxético, tendo en conta os conceptos
de forza central e campo conservativo
con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.12

2º-FSB3.12.1 - Establece, nun punto dado
do espazo, o campo magnético resultante
debido a dous ou máis condutores
rectilíneos polos que circulan correntes
eléctricas

Establece, nun punto dado do espazo, o
campo magnético resultante debido a
dous ou máis condutores rectilíneos
polos que circulan correntes eléctricas
con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.12
2º-FSB3.12.2 - Caracteriza o campo
magnético creado por unha espira e por un
conxunto de espiras

Caracteriza o campo magnético creado
por unha espira e por un conxunto de
espiras con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.13

2º-FSB3.13.1 - Analiza e calcula a forza que
se establece entre dous condutores
paralelos, segundo o sentido da corrente
que os percorra, realizando o diagrama
correspondente

Analiza e calcula a forza que se
establece entre dous condutores
paralelos, segundo o sentido da corrente
que os percorra, realizando o diagrama
correspondente con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.14

2º-FSB3.14.1 - Xustifica a definición de
ampere a partir da forza que se establece
entre dous condutores rectilíneos e
paralelos.

Xustifica a definición de ampere a partir
da forza que se establece entre dous
condutores rectilíneos e paralelos con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT
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FS-B3.15

2º-FSB3.15.1 - Determina o campo que crea
unha corrente rectilínea de carga aplicando
a lei de Ampère e exprésao en unidades do
Sistema Internacional.

Peso: 1%

Determina o campo que crea unha
corrente rectilínea de carga aplicando a
lei de Ampère e exprésao en unidades
do Sistema Internacional con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.16

2º-FSB3.16.1 - Establece o fluxo magnético
que atravesa unha espira que se atopa no
seo dun campo magnético e exprésao en
unidades do Sistema Internacional.

Establece o fluxo magnético que
atravesa unha espira que se atopa no
seo dun campo magnético e exprésao en
unidades do Sistema Internacional con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.17

2º-FSB3.17.1 - Calcula a forza electromotriz
inducida nun circuíto e estima a dirección da
corrente eléctrica aplicando as leis de
Faraday e Lenz.

Calcula a forza electromotriz inducida
nun circuíto e estima a dirección da
corrente eléctrica aplicando as leis de
Faraday e Lenz con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.17

2º-FSB3.17.2 - Emprega aplicacións virtuais
interactivas para reproducir as experiencias
de Faraday e Henry e deduce
experimentalmente as leis de Faraday e
Lenz.

Emprega aplicacións virtuais interactivas
para reproducir as experiencias de
Faraday e Henry e deduce
experimentalmente as leis de Faraday e
Lenz de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Escala de
observación

CD,
CMCT

FS-B3.18

2º-FSB3.18.1 - Demostra o carácter
periódico da corrente alterna nun alternador
a partir da representación gráfica da forza
electromotriz inducida en función do tempo.

Demostra o carácter periódico da
corrente alterna nun alternador a partir
da representación gráfica da forza
electromotriz inducida en función do
tempo con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B3.18
2º-FSB3.18.2 - Infire a produción de corrente
alterna nun alternador, tendo en conta as
leis da indución.

Infire a produción de corrente alterna nun
alternador, tendo en conta as leis da
indución con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

Bloque 4: Ondas

FS-B4.1 2º-FSB4.1.1 - Determina a velocidade de Determina a velocidade de propagación X PROCEDEMENTOS: Probas CMCT,
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propagación dunha onda e a de vibración
das partículas que a forman, interpretando
ambos os resultados.

dunha onda e a de vibración das
partículas que a forman, interpretando
ambos os resultados con pequenos erros

específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CSIEE

FS-B4.2

2º-FSB4.2.1 - Explica as diferenzas entre
ondas lonxitudinais e transversais a partir da
orientación relativa da oscilación e da
propagación

Explica as diferenzas entre ondas
lonxitudinais e transversais a partir da
orientación relativa da oscilación e da
propagación con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.2 2º-FSB4.2.2 - Recoñece exemplos de ondas
mecánicas na vida cotiá.

Recoñece exemplos de ondas
mecánicas na vida cotiá con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.3
2º-FSB4.3.1 - Obtén as magnitudes
características dunha onda a partir da súa
expresión matemática.

Obtén as magnitudes características
dunha onda a partir da súa expresión
matemática con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.3

2º-FSB4.3.2 - Escribe e interpreta a
expresión matemática dunha onda
harmónica transversal dadas as súas
magnitudes características

Escribe e interpreta a expresión
matemática dunha onda harmónica
transversal dadas as súas magnitudes
características con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.4
2º-FSB4.4.1 - Dada a expresión matemática
dunha onda, xustifica a dobre periodicidade
con respecto á posición e ao tempo.

Dada a expresión matemática dunha
onda, xustifica a dobre periodicidade con
respecto á posición e ao tempo con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CAA,
CMCT

FS-B4.5 2º-FSB4.5.1 - Relaciona a enerxía mecánica
dunha onda coa súa amplitude.

Relaciona a enerxía mecánica dunha
onda coa súa amplitude con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT
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FS-B4.5

2º-FSB4.5.2 - Calcula a intensidade dunha
onda a certa distancia do foco emisor,
empregando a ecuación que relaciona
ambas as magnitudes

Calcula a intensidade dunha onda a
certa distancia do foco emisor,
empregando a ecuación que relaciona
ambas as magnitudes con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.6 2º-FSB4.6.1 - Explica a propagación das
ondas utilizando o principio Huygens.

Explica a propagación das ondas
utilizando o principio Huygens con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.7
2º-FSB4.7.1 - Interpreta os fenómenos de
interferencia e a difracción a partir do
principio de Huygens.

Interpreta os fenómenos de interferencia
e a difracción a partir do principio de
Huygens con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.8

2º-FSB4.8.1 - Experimenta e xustifica o
comportamento da luz ao cambiar de medio,
aplicando a lei de Snell, coñecidos os
índices de refracción.

Experimenta e xustifica o comportamento
da luz ao cambiar de medio, aplicando a
lei de Snell, coñecidos os índices de
refracción con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CAA,
CMCT

FS-B4.9
2º-FSB4.9.1 - Obtén o coeficiente de
refracción dun medio a partir do ángulo
formado pola onda reflectida e refractada.

Obtén o coeficiente de refracción dun
medio a partir do ángulo formado pola
onda reflectida e refractada con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.9

2º-FSB4.9.2 - Considera o fenómeno de
reflexión total como o principio físico
subxacente á propagación da luz nas fibras
ópticas e a súa relevancia nas
telecomunicacións.

Considera o fenómeno de reflexión total
como o principio físico subxacente á
propagación da luz nas fibras ópticas e a
súa relevancia nas telecomunicacións
con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.10
2º-FSB4.10.1 - Recoñece situacións cotiás
nas que se produce o efecto Doppler, e
xustifícaas de forma cualitativa.

Recoñece situacións cotiás nas que se
produce o efecto Doppler, e xustifícaas
de forma cualitativa con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT
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FS-B4.11

2º-FSB4.11.1 - Identifica a relación
logarítmica entre o nivel de intensidade
sonora en decibeles e a intensidade do son,
aplicándoa a casos sinxelos.

Identifica a relación logarítmica entre o
nivel de intensidade sonora en decibeles
e a intensidade do son, aplicándoa a
casos sinxelos con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.12
2º-FSB4.12.1 - Relaciona a velocidade de
propagación do son coas características do
medio en que se propaga.

Relaciona a velocidade de propagación
do son coas características do medio en
que se propaga con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.12
2º-FSB4.12.2 - Analiza a intensidade das
fontes de son da vida cotiá e clasifícaas
como contaminantes e non contaminantes.

Analiza a intensidade das fontes de son
da vida cotiá e clasifícaas como
contaminantes e non contaminantes.
Avaliarase coa rúbrica das presentacións
dixitais

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital

CMCT

FS-B4.13

2º-FSB4.13.1 - Coñece e explica algunhas
aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras,
como a ecografía, o radar, o sónar, etc.

Coñece e explica algunhas aplicacións
tecnolóxicas das ondas sonoras, como a
ecografía, o radar, o sónar, etc. de xeito
sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos

CMCT

FS-B4.14

2º-FSB4.14.1 - Representa
esquematicamente a propagación dunha
onda electromagnética incluíndo os vectores
do campo eléctrico e magnético.

Representa esquematicamente a
propagación dunha onda
electromagnética incluíndo os vectores
do campo eléctrico e magnético con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.14

2º-FSB4.14.2 - Interpreta unha
representación gráfica da propagación
dunha onda electromagnética en termos dos
campos eléctrico e magnético e da súa
polarización.

Interpreta unha representación gráfica da
propagación dunha onda
electromagnética en termos dos campos
eléctrico e magnético e da súa
polarización con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.15

2º-FSB4.15.1 - Determina
experimentalmente a polarización das ondas
electromagnéticas a partir de experiencias
sinxelas, utilizando obxectos empregados na

Determina experimentalmente a
polarización das ondas
electromagnéticas a partir de
experiencias sinxelas, utilizando

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as. CMCT
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vida cotiá. obxectos empregados na vida cotiá
Avaliarase coa rúbrica de informes de
laboratorio.

INSTRUMENTOS: Informe de
laboratorio

FS-B4.15

2º-FSB4.15.2 - Clasifica casos concretos de
ondas electromagnéticas presentes na vida
cotiá en función da súa lonxitude de onda e
a súa enerxía.

Clasifica casos concretos de ondas
electromagnéticas presentes na vida
cotiá en función da súa lonxitude de
onda e a súa enerxía con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.16 2º-FSB4.16.1 - Xustifica a cor dun obxecto
en función da luz absorbida e reflectida.

Xustifica a cor dun obxecto en función da
luz absorbida e reflectida con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.17
2º-FSB4.17.1 - Analiza os efectos de
refracción, difracción e interferencia en
casos prácticos sinxelos.

Analiza os efectos de refracción,
difracción e interferencia en casos
prácticos sinxelos con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.18
2º-FSB4.18.1 - Establece a natureza e as
características dunha onda electromagnética
dada a súa situación no espectro.

Establece a natureza e as características
dunha onda electromagnética dada a súa
situación no espectro con pequeno erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.18

2º-FSB4.18.2 - Relaciona a enerxía dunha
onda electro-magnética coa súa frecuencia,
a lonxitude de onda e a velocidade da luz no
baleiro.

Relaciona a enerxía dunha onda
electro-magnética coa súa frecuencia, a
lonxitude de onda e a velocidade da luz
no baleiro con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B4.19

2º-FSB4.19.1 - Recoñece aplicacións
tecnolóxicas de diferentes tipos de
radiacións: infravermella, ultravioleta e
microondas.

Recoñece aplicacións tecnolóxicas de
diferentes tipos de radiacións:
infravermella, ultravioleta e microondas
de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos

CMCT,
CD,
CCEC

FS-B4.19 2º-FSB4.19.2 - Analiza o efecto dos tipos de Analiza o efecto dos tipos de radiación X PROCEDEMENTOS: Análise CMCT,
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radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre
a vida humana en particular.

sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida
humana en particular. Avaliarase coa
rúbrica de presentación dixital

das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital.

CSC

FS-B4.19

2º-FSB4.19.3 - Deseña un circuíto eléctrico
sinxelo capaz de xerar ondas
electromagnéticas, formado por un xerador,
unha bobina e un condensador, e describe o
seu funcionamento.

Deseña un circuíto eléctrico sinxelo
capaz de xerar ondas electromagnéticas,
formado por un xerador, unha bobina e
un condensador, e describe o seu
funcionamento de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT,
CSIEE

FS-B4.20

2º-FSB4.20.1 - Explica esquematicamente o
funcionamento de dispositivos de
almacenamento e transmisión da
información.

Explica esquematicamente o
funcionamento de dispositivos de
almacenamento e transmisión da
información de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT,
CD

Bloque 5: Óptica xeométrica

FS-B5.1 2º-FSB5.1.1 - Explica procesos cotiáns a
través das leis da óptica xeométrica.

Explica procesos cotiáns a través das
leis da óptica xeométrica de xeito sinxelo X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B5.2

2º-FSB5.2.1 - Demostra experimentalmente
e graficamente a propagación rectilínea da
luz mediante un xogo de prismas que
conduzan un feixe de luz desde o emisor ata
unha pantalla.

Demostra experimentalmente e
graficamente a propagación rectilínea da
luz mediante un xogo de prismas que
conduzan un feixe de luz desde o emisor
ata unha pantalla de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B5.2

2º-FSB5.2.2 - Obtén o tamaño, a posición e
a natureza da imaxe dun obxecto producida
por un espello plano e unha lente delgada,
realizando o trazado de raios e aplicando as
ecuacións correspondentes.

Obtén o tamaño, a posición e a natureza
da imaxe dun obxecto producida por un
espello plano e unha lente delgada,
realizando o trazado de raios e aplicando
as ecuacións correspondentes con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B5.3 2º-FSB5.3.1 - Xustifica os principais
defectos ópticos do ollo humano (miopía,

Xustifica os principais defectos ópticos
do ollo humano (miopía, hipermetropía, X PROCEDEMENTOS: Probas

específicas. CMCT
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hipermetropía, presbicia e astigmatismo),
empregando para iso un diagrama de raios.

presbicia e astigmatismo), empregando
para iso un diagrama de raios con
pequenos erros

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

FS-B5.4

2º-FSB5.4.1 - Establece o tipo e disposición
dos elementos empregados nos principais
instrumentos ópticos, tales como lupa,
microscopio, teles-copio e cámara
fotográfica, realizando o correspondente
trazado de raios.

Establece o tipo e disposición dos
elementos empregados nos principais
instrumentos ópticos, tales como lupa,
microscopio, teles-copio e cámara
fotográfica, realizando o correspondente
trazado de raios con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B5.4

2º-FSB5.4.2 - Analiza as aplicacións da
lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara
fotográfica, considerando as variacións que
experimenta a imaxe respecto ao obxecto.

Analiza as aplicacións da lupa, o
microscopio, o telescopio e a cámara
fotográfica, considerando as variacións
que experimenta a imaxe respecto ao
obxecto con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT,
CSC

Bloque 6: Física do século XX

FS-B6.1
2º-FSB6.1.1 - Explica o papel do éter no
desenvolvemento da teoría especial da
relatividade.

Explica o papel do éter no
desenvolvemento da teoría especial da
relatividade con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.1

2º-FSB6.1.2 - Reproduce esquematicamente
o experimento de Michelson-Morley, así
como os cálculos asociados sobre a
velocidade da luz, e analiza as
consecuencias que se derivaron.

Reproduce esquematicamente o
experimento de Michelson-Morley, así
como os cálculos asociados sobre a
velocidade da luz, e analiza as
consecuencias que se derivaron con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT,
CAA

FS-B6.2

2º-FSB6.2.1 - Calcula a dilatación do tempo
que experimenta un observador cando se
despraza a velocidades próximas ás da luz
con respecto a un sistema de referencia
dado, aplicando as transformacións de
Lorentz.

Calcula a dilatación do tempo que
experimenta un observador cando se
despraza a velocidades próximas ás da
luz con respecto a un sistema de
referencia dado, aplicando as
transformacións de Lorentz con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.2 2º-FSB6.2.2 - Determina a contracción que Determina a contracción que X PROCEDEMENTOS: Probas CMCT
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experimenta un obxecto cando se atopa nun
sistema que se despraza a velocidades
próximas ás da luz con respecto a un
sistema de referencia dado, aplicando as
transformacións de Lorentz.

experimenta un obxecto cando se atopa
nun sistema que se despraza a
velocidades próximas ás da luz con
respecto a un sistema de referencia
dado, aplicando as transformacións de
Lorentz con pequenos erros

específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

FS-B6.3

2º-FSB6.3.1 - Discute os postulados e os
aparentes paradoxos asociados á teoría
especial da relatividade e a súa evidencia
experimental.

Discute os postulados e os aparentes
paradoxos asociados á teoría especial da
relatividade e a súa evidencia
experimental de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT,
CCL

FS-B6.4

2º-FSB6.4.1 - Expresa a relación entre a
masa en repouso dun corpo e a súa
velocidade coa enerxía deste a partir da
masa relativista.

Expresa a relación entre a masa en
repouso dun corpo e a súa velocidade
coa enerxía deste a partir da masa
relativista con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.5

2º-FSB6.5.1 - Explica as limitacións da física
clásica ao enfrontarse a determinados feitos
físicos, co-mo a radiación do corpo negro, o
efecto fotoeléctrico ou os espectros
atómicos.

Explica as limitacións da física clásica ao
enfrontarse a determinados feitos físicos,
como a radiación do corpo negro, o
efecto fotoeléctrico ou os espectros
atómicos de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos

CMCT

FS-B6.6

2º-FSB6.6.1 - Relaciona a lonxitude de onda
e a frecuencia da radiación absorbida ou
emitida por un átomo coa enerxía dos niveis
atómicos involucrados.

Relaciona a lonxitude de onda e a
frecuencia da radiación absorbida ou
emitida por un átomo coa enerxía dos
niveis atómicos involucrados con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.7

2º-FSB6.7.1 - Compara a predición clásica
do efecto fotoeléctrico coa explicación
cuántica postulada por Einstein, e realiza
cálculos relacionados co traballo de
extracción e a enerxía cinética dos
fotoelectróns.

Compara a predición clásica do efecto
fotoeléctrico coa explicación cuántica
postulada por Einstein, e realiza cálculos
relacionados co traballo de extracción e a
enerxía cinética dos fotoelectróns con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.8 2º-FSB6.8.1 - Interpreta espectros sinxelos,
relacionándoos coa composición da materia.

Interpreta espectros sinxelos,
relacionándoos coa composición da
materia con pequenos erros

X
PROCEDEMENTOS: Probas
específicas. CMCT
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INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

FS-B6.9

2º-FSB6.9.1 - Determina as lonxitudes de
onda asociadas a partículas en movemento
a diferentes escalas, extraendo conclusións
acerca dos efectos cuánticos a escalas
macroscópicas.

Determina as lonxitudes de onda
asociadas a partículas en movemento a
diferentes escalas, extraendo
conclusións acerca dos efectos cuánticos
a escalas macroscópicas con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.10

2º-FSB6.10.1 - Formula de xeito sinxelo o
principio de indeterminación de Heisenberg
e aplícao a casos concretos, como os
orbitais atómicos.

Formula de xeito sinxelo o principio de
indeterminación de Heisenberg e aplícao
a casos concretos, como os orbitais
atómicos con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.11
2º-FSB6.11.1 - Describe as principais
características da radiación láser en
comparación coa radiación térmica.

Describe as principais características da
radiación láser en comparación coa
radiación térmica en tremos sinxelos

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos

CMCT

FS-B6.11

2º-FSB6.11.2 - Asocia o láser coa natureza
cuántica da materia e da luz, xustifica o seu
funcionamento de xeito sinxelo e recoñece o
seu papel na sociedade actual.

Asocia o láser coa natureza cuántica da
materia e da luz, xustifica o seu
funcionamento de xeito sinxelo e
recoñece o seu papel na sociedade
actual con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.12

2º-FSB6.12.1 - Describe os principais tipos
de radioactividade incidindo nos seus
efectos sobre o ser humano, así como as
súas aplicacións médicas.

Describe os principais tipos de
radioactividade incidindo nos seus
efectos sobre o ser humano, así como as
súas aplicacións médicas de xeito
sinxelo. Avaliarase coa rúbrica da
presentación dixital

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital.

CMCT,
CSC

FS-B6.13

2º-FSB6.13.1 - Obtén a actividade dunha
mostra radioactiva aplicando a lei de
desintegración e valora a utilidade dos datos
obtidos para a datación de restos
arqueolóxicos.

Obtén a actividade dunha mostra
radioactiva aplicando a lei de
desintegración e valora a utilidade dos
datos obtidos para a datación de restos
arqueolóxicos con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT,
CAA
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FS-B6.13
2º-FSB6.13.2 - Realiza cálculos sinxelos
relacionados coas magnitudes que
interveñen nas desintegracións radioactivas.

Realiza cálculos sinxelos relacionados
coas magnitudes que interveñen nas
desintegracións radioactivas con
pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.14
2º-FSB6.14.1 - Explica a secuencia de
procesos dunha reacción en cadea, e extrae
conclusións acerca da enerxía liberada.

Explica a secuencia de procesos dunha
reacción en cadea, e extrae conclusións
acerca da enerxía liberada con pequenos
erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT,
CCL

FS-B6.14

2º-FSB6.14.2 - Describe as aplicacións máis
frecuentes da enerxía nuclear: produción de
enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía,
radiacións ionizantes en medicina e
fabricación de armas.

Describe as aplicacións máis frecuentes
da enerxía nuclear: produción de enerxía
eléctrica, datación en arqueoloxía,
radiacións ionizantes en medicina e
fabricación de armas. Avaliarase coa
rúbrica das presentacións dixitais

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital

CMCT

FS-B6.15

2º-FSB6.15.1 - Analiza as vantaxes e os
inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e
xustifica a conveniencia do seu uso.

Peso: 1%

Analiza as vantaxes e os inconvenientes
da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a
conveniencia do seu uso. Avaliarase coa
rúbrica das presentacións dixitais

X

PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Presentación dixital

CMCT

FS-B6.16
2º-FSB6.16.1 - Compara as principais
teorías de unificación establecendo as súas
limitacións e o estado en que se atopan.

Compara as principais teorías de
unificación establecendo as súas
limitacións e o estado en que se atopan
de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT

FS-B6.17

2º-FSB6.17.1 - Establece unha comparación
cuantitativa entre as catro interaccións
fundamentais da natureza en función das
enerxías involucradas.

Establece unha comparación cuantitativa
entre as catro interaccións fundamentais
da natureza en función das enerxías
involucradas con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución
de exercicios e problemas.

CMCT

FS-B6.18
2º-FSB6.18.1 - Compara as principais
características das catro interaccións
fundamentais da natureza a partir dos

Compara as principais características
das catro interaccións fundamentais da
natureza a partir dos procesos nos que

X
PROCEDEMENTOS: Probas
específicas.
INSTRUMENTOS: Resolución

CMCT
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procesos nos que estas se manifestan. estas se manifestan con pequenos erros de exercicios e problemas.

FS-B6.18
2º-FSB6.18.2 - Xustifica a necesidade da
existencia de novas partículas elementais no
marco da unificación das interaccións.

Xustifica a necesidade da existencia de
novas partículas elementais no marco da
unificación das interacción de xeito
sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios
INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT

FS-B6.19

2º-FSB6.19.1 - Describe a estrutura atómica
e nuclear a partir da súa composición en
quarks e electróns, empregando o
vocabulario específico da física de quarks.

Describe a estrutura atómica e nuclear a
partir da súa composición en quarks e
electróns, empregando o vocabulario
específico da física de quarks de xeito
sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios
INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT

FS-B6.19

2º-FSB6.19.2 - Caracteriza algunhas
partículas fundamentais de especial
interese, como os neutrinos e o bosón de
Higgs, a partir dos procesos en que se
presentan.

Caracteriza algunhas partículas
fundamentais de especial interese, como
os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir
dos procesos en que se presentan con
termos sinxelos

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios
INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT

FS-B6.20
2º-FSB6.20.1 - Relaciona as propiedades da
materia e da antimateria coa teoría do Big
Bang.

Relaciona as propiedades da materia e
da antimateria coa teoría do Big Bang de
xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios
INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT

FS-B6.20

2º-FSB6.20.2 - Explica a teoría do Big Bang
e discute as evidencias experimentais en
que se apoia, como son a radiación de
fondo e o efecto Doppler relativista.

Explica a teoría do Big Bang e discute as
evidencias experimentais en que se
apoia, como son a radiación de fondo e o
efecto Doppler relativista de xeito sinxelo

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT,
CCL

FS-B6.20

2º-FSB6.20.3 - Presenta unha cronoloxía do
universo en función da temperatura e das
partículas que o formaban en cada período,
discutindo a asimetría entre materia e
antimateria.

Presenta unha cronoloxía do universo en
función da temperatura e das partículas
que o formaban en cada período,
discutindo a asimetría entre materia e
antimateria con pequenos erros

X

PROCEDEMENTOS:
Cuestionarios

INSTRUMENTOS:
Cuestionarios abertos.

CMCT,
CCL

FS-B6.21 2º-FSB6.21.1 - Realiza e defende un estudo
sobre as fronteiras da física do século XXI.

Realiza e defende un estudo sobre as
fronteiras da física do século XXI de xeito
sinxelo. Avaliarase coa rúbrica de
presentacións dixitais

X
PROCEDEMENTOS: Análise
das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS:Presentación dixital.

CMCT,
CCEC,
CSC,
CSIEE

* Indícase entre paréntese a porcentaxe de ponderación de cada instrumento de avaliación, no caso de haber máis dun, de cara a obter a cualificación final.
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23. PROGRAMACIÓN QUÍMICA 2º BACHARELATO
O bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e habilidades que
lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará o alumnado
para acceder á educación superior.
Nesta programación séguense as directrices do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria
obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia baseado na LOMCE (Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro) que modifica
en certos aspectos a LOE (Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio).
A materia de Química no bacharelato debe contribuír a afondar no coñecemento do mundo que rodea o alumnado, á familiarización coa
actividade científica e tecnolóxica e ao desenvolvemento das competencias clave. Desde esta disciplina débese seguir atendendo ás relacións
entre ciencia, tecnoloxía, sociedade e ambiente, en particular ás aplicacións da química, á súa presenza na vida cotiá e ás súas repercusións
directas en numerosos ámbitos da sociedade actual. A súa relación con outros campos de coñecemento, como a bioloxía, a medicina, a
enxeñaría, a xeoloxía, a astronomía, a farmacia ou a ciencia dos materiais, por citar algúns, fai que contribúa a unha formación crítica en
relación co papel que a química desenvolve na sociedade, tanto como elemento de progreso como polos posibles efectos negativos dalgúns
dos seus desenvolvementos.
A materia de Química apóiase nas matemáticas e na física e, á súa vez, serve de base para as ciencias da vida. Desde esta posición, esta materia
amplía a formación científica do alumnado e proporciona unha ferramenta para a comprensión da natureza das ciencias en xeral, polo que é
unha axuda importante na toma de decisións ben fundamentadas e responsables en relación coa súa propia vida e coa comunidade onde vive,
co obxectivo final de construír unha sociedade mellor, dada a capacidade da química para resolver problemas humanos e responder a
diferentes necesidades sociais.
Esta materia estrutúrase en catro bloques, nos que aparecen interactivos todos os elementos do currículo.
O primeiro bloque, "A actividade científica", constitúe o eixe metodolóxico da área, e é necesario traballalo de xeito simultáneo con cada un
dos tres bloques restantes. O ensino e a aprendizaxe de Química implica a realización de pequenos proxectos de investigación, así como a
procura, a análise e a elaboración de información, e é de interese o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación, tanto como
ferramenta para a obtención de datos, o tratamento da información, a análise dos resultados e a presentación de conclusións, como para o
emprego de aplicacións informáticas de simulación de prácticas que sería difícil desenvolver no laboratorio real. Tanto os criterios de avaliación
como os estándares de aprendizaxe deste bloque cobran sentido ao relacionalos cos doutros bloques. Deste xeito, o QUB1.2.1. terá que
referirse ás diversas experiencias químicas desenvolvidas ao longo do curso.
O segundo bloque, "Orixe e evolución dos compoñentes do Universo", aborda a estrutura atómica dos elementos e a súa repercusión nas súas
propiedades periódicas. A visión actual do concepto do átomo e as partículas subatómicas que o conforman contrasta coas nocións da teoría
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atómico-molecular coñecidas previamente polo alumnado. Entre as características propias de cada elemento destaca a reactividade dos seus
átomos e os tipos de enlaces e forzas que aparecen entre eles e, como consecuencia, as propiedades fisicoquímicas dos compostos que poden
formar.
No terceiro bloque, "Reaccións químicas", trátanse tanto o aspecto dinámico (cinética) como o estático (equilibrio químico) das reaccións
químicas, os factores que modifican a velocidade de reacción, o desprazamento do seu equilibrio, as reaccións ácido-base e de
oxidación-redución, e as súas implicacións sociais e industriais.
Finalmente, o último bloque, "Síntese orgánica e novos materiais", con contidos de química orgánica, está destinado ao estudo dalgunhas
funcións orgánicas e aos polímeros, e aborda as súas características, como se producen e a grande importancia que teñen na actualidade por
causa das numerosas aplicacións que presentan: química médica, química dos alimentos e química ambiental.

23.1. Obxectivos

Obj.QU.1. Adquirir e poder utilizar con autonomía os conceptos, leis, modelos e teorías máis importantes da Química, así como as estratexias
empregadas na súa construción.
Obj.QU.2. Realizar experimentos químicos, e explicar e facer previsións sobre feitos experimentais, utilizando adecuadamente o instrumental
básico dun laboratorio químico e coñecer algunhas técnicas de traballo específicas, todo iso de acordo coas normas de seguridade das súas
instalacións.
Obj.QU.3. Utilizar a terminoloxía científica adecuada ao expresarse no ámbito da Química, relacionando a experiencia diaria coa científica.
Obj.QU.4. Utilizar as Tecnoloxías da Información e a Comunicación para obter e ampliar información procedente de diferentes fontes e avaliar o
seu contido con sentido crítico.
Obj.QU.5. Ser consciente da importancia desta materia na vida cotiá e a súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas, valorando
tamén, de forma fundamentada, os problemas que o seu uso pode xerar e como pode contribuír ao logro da sustentabilidade do medio en que
vivimos.

23.2. Perfil competencial

A materia de Química contribúe a adquisición das competencias clave desde a súa organización, da súa estrutura conceptual, da metodoloxía
utilizada e das actitudes e valores que promove. A continuación indícase a contribución da materia a cada competencia e establécese o perfil
de competencia:

Comunicación lingüística (CCL). A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, constitúe un eixe fundamental no proceso de ensino e
aprendizaxe do coñecemento científico, contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de
comprensión cando se fan lecturas de textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros que non son científicos, cando se contrastan materiais escritos e
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audiovisuais de diferentes fontes, tanto descricións como argumentacións, nun proceso que pasa pola identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do
papel que desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen entre eles. Na resolución de problemas debe estimularse a lectura comprensiva a través da
contextualización da situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das relacións que se establecen entre estes conceptos e os datos. No ensino da área a
expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a expresión cando se emiten
hipóteses, se contrastan ideas, se aclaran significados sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, se realizan sínteses, se elaboran mapas conceptuais,
se extraen conclusións, se realizan informes ou se organizan debates onde se fomenten actitudes que favorezan a mellora na expresión oral e escrita, a confianza para
expresarse en público, o saber escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas das demais persoas. Das múltiples achegas a esta competencia clave podemos salientar
dúas: a relacionada coa linguaxe propia das ciencias (interpretación de gráficas, táboas, etiquetaxes, símbolos, formulación etc.) e, moi importante, a relacionada co proceso
de argumentación, entendido como o proceso de avaliación dos enunciados de coñecemento, á luz das probas dispoñibles.

PERFIL COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)

Estándares de aprendizaxe

Destrezas

Comprensión
oral

Comprensión
escrita

Expresión oral Expresión escrita

QUB1.1.1. Aplica habilidades
necesarias para a investigación
científica traballando tanto
individualmente como en grupo,
formulando preguntas,
identificando problemas,
recollendo datos mediante a
observación ou a
experimentación, analizando e
comunicando os resultados, e
desenvolvendo explicacións
mediante a realización dun
informe final.

Sabe escoitar,
contrasta
opinións e
comprende as
ideas das
demais persoas.

Entende, analiza
e sintetiza
a información
transmitida a
través dun
informe
científico.

Comunica os
resultados das
investigacións de
maneira
organizada e
rigorosa,
empregando a
linguaxe con
propiedade e
argumenta o
propio punto de
vista nun debate
de contido
científico con
confianza.

Rexistra observacións,
datos, resultados e
información localizada
de maneira organizada
e rigorosa, e realiza e
elabora informes
escritos.

QUB1.3.1. Elabora información e
relaciona os coñecementos
químicos aprendidos con
fenómenos da natureza e as
posibles aplicacións e
consecuencias na sociedade
actual.
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QUB1.3.3. Realiza e defende un
traballo de investigación utilizando
as tecnoloxías da información e da
comunicación.
QUB1.4.2. Selecciona, comprende
e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite
as conclusións obtidas utilizando a
linguaxe oral e escrita con
propiedade.

Competencia matemática e competencias claves en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). Contribúe esta área ao desenvolvemento da competencia matemática, dado que o
coñecemento científico se cuantifica grazas á linguaxe matemática. O emprego de números, símbolos, operacións e relacións entre eles, forman parte da metodoloxía
científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e principios. Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de
problemas desenvólvense capacidades para identificar e manexar variables, para organizar e representar datos obtidos de maneira experimental, para a interpretación
gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións con números e símbolos, para atopar as solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e para
utilizar estratexias básicas na resolución. Na química emprégase o razoamento matemático como apoio cara a unha mellor comprensión das relacións entre conceptos.
Ademais as competencias claves en ciencia e tecnoloxía son o eixe fundamental no estudo da química que proporciona un achegamento ao mundo físico e á interacción
responsable con el mediante accións orientadas á conservación e mellora do medio natural. A química contribúe ao desenvolvemento do pensamento científico cando se
aplican os métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas na adquisición de coñecementos, ao contrastar ideas ou na aplicación de descubrimentos
ao benestar social. O traballo nesta área conducirá á asunción de criterios éticos asociados á ciencia e á tecnoloxía, ao interese pola ciencia, ao apoio á investigación
científica e á valoración do coñecemento científico. 
Non é necesario facer un PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS CLAVES EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT) porque todos os estándares da materia
Química 2.º Bacharelato traballan esta competencia.
Competencia dixital (CD). O alumnado de bacharelato está familiarizado coa presentación e a transferencia dixital de información. O uso de aplicacións virtuais interactivas
permite realizar experiencias prácticas que por razóns de infraestrutura non serían viables noutras circunstancias. Por outra banda, a posibilidade de acceder a unha grande
cantidade de información implica a necesidade de clasificala segundo criterios de relevancia, o que permite desenvolver o espírito crítico do alumnado. Na materia de
Química trabállanse habilidades para identificar, contextualizar, relacionar, e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e presentada en diversas linguaxes
propias das TIC: buscadores da internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxería, xornais dixitais, revistas dixitais, presentacións electrónicas e simulacións
interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións de tipo científico que achegan as tecnoloxías de información e a comunicación, foméntanse actitudes
favorables ao seu emprego evitando o emprego indiscriminado das mesmas. Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, trabállanse
representacións de datos por medio de programas informáticos, realízanse experiencias virtuais para contrastalas coas reais, represéntanse estruturas moleculares,
atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos ordenadores, desde a área estase a contribuír á competencia dixital.
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PERFIL COMPETENCIA DIXITAL (CD)
Estándares de aprendizaxe Destrezas

QUB1.3.1. Elabora información e relaciona os coñecementos
químicos aprendidos con fenómenos da natureza e as posibles
aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

▪ Identifica as principais características ligadas

á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de
información existente na internet e noutros
medios dixitais e selecciona o uso das
distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

▪ Elabora información para facer pequenos

traballos de investigación propia derivada de
información obtida a través de medios
tecnolóxicos.

▪ Utiliza os distintos canais de comunicación

audiovisual para transmitir informacións
diversas.

▪ Emprega as ferramentas dixitais para facer

cálculos e construír gráficas.

QUB1.3.2. Localiza e utiliza aplicacións e programas de
simulación de prácticas de laboratorio.

QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de investigación
utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación,

QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a
través da internet, identificando as principais características
ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información
científica.

Competencia aprender a aprender (CAA). O desenvolvemento da competencia de aprender a aprender desde os ámbitos científico e tecnolóxico, nun mundo en continuo e
acelerado cambio, implica espertar inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando afloran as ideas previas do alumnado sobre os contidos científicos,
favorécese esta competencia xa que se está a promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e limitacións. Pódese empregar a
historia da ciencia para que os estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errado nas súas concepcións, cando mesmo os máis grandes científicos e as máis
grandes científicas experimentaron erros e resistencias ás novas ideas. A elaboración e a defensa de traballos de investigación sobre temas propostos ou de libre elección,
que permite afondar e ampliar contidos relacionados co currículo e mellorar as destrezas tecnolóxicas e comunicativas nos alumnos e nas alumnas, ten como obxectivo
desenvolver a súa aprendizaxe autónoma. Cómpre indicar que se algo caracteriza a actividade científica é a curiosidade, o interese por aprender propio da ciencia. En unión
a procesos tales como a reflexión sobre si mesmo e sobre si mesma como persoa que estuda, sobre a tarefa para desenvolver ou sobre as estratexias para aprender, que
propician todas as disciplinas, a química achega unha estratexia, o método científico,  relevante no proceso de adquisición de coñecementos.

PERFIL COMPETENCIA APRENDER A APRENDER (CAA)
Estándares de aprendizaxe Destrezas

QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación
científica traballando tanto individualmente como en grupo,
formulando preguntas, identificando problemas, recollendo

▪ Amosa interese por aprender e pide axuda

cando o necesita, tomando conciencia dos
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datos mediante a observación ou a experimentación,
analizando e comunicando os resultados, e desenvolvendo
explicacións mediante a realización dun informe final.

procesos de aprendizaxe e empregando
diferentes tipos de pensamento para a
solución de situacións diferentes.

▪ Planifica de forma autónoma a acción e

posta en práctica das actividades de
aprendizaxe, xestionando ben o tempo.

▪ Realiza pequenos traballos e presenta

conclusións.

▪ Avalía o seu proceso de aprendizaxe,

empregando os propios erros para corrixir
estratexias ou comprensión de contidos.

QUB1.4.1. Analiza a información obtida principalmente a través
da internet, identificando as principais características ligadas á
fiabilidade e á obxectividade do fluxo de información científica.
QUB1.4.2. Selecciona, comprende e interpreta información
relevante nunha fonte de información de divulgación científica
e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e
escrita con propiedade.
QUB3.4.2. Comproba e interpreta experiencias de laboratorio
onde se poñen de manifesto os factores que inflúen no
desprazamento do equilibrio químico, en equilibrios
homoxéneos e heteroxéneos.
QUB3.14.1. Predí o comportamento ácido-base dun sal
disolvido en auga aplicando o concepto de hidrólise e escribe
os procesos intermedios e os equilibrios que teñen lugar.

Competencia sociais e cívicas (CSC). A química promove actitudes e valores relacionados coa asunción de criterios éticos fronte a problemas relacionados co impacto das
ciencias e da tecnoloxía no noso contorno: conservación de recursos, cuestións ambientais etc. Esta competencia tamén está relacionada co traballo en equipo que
caracteriza a actividade científica. Tamén esta área trata de dotar ao alumnado das habilidades necesarias para comprender a problemática actual en relación coa súa
persoa, co resto da sociedade e co planeta, facilitando a participación activa do alumnado en actividades que impliquen esa cidadanía responsable. Contribúe a coñecer e
aceptar o funcionamento do corpo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e ser críticos cos hábitos sociais pouco saudables e contribuír á
conservación e mellora do medio ambiente. Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que afectan ás persoas serven para traballar habilidades
sociais relacionadas coa participación, cooperación e poñerse en lugar das outras persoas, aceptar diferenzas, respectar os valores, crenzas e incluso a diversidade de
culturas.

PERFIL COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC).

Estándares de aprendizaxe Destrezas

QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación
científica traballando tanto individualmente como en grupo,
formulando preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación ou a experimentación,
analizando e comunicando os resultados, e desenvolvendo
explicacións mediante a realización dun informe final.

▪ Adopta hábitos favorables á promoción da

saúde persoal e comunitaria.

▪ Adopta actitudes críticas fundamentadas no

coñecemento científico para analizar os
riscos da sociedade actual en aspectos
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relacionados co consumo e as estratexias
que permitan facerlle fronte.

▪ Escoita, respecta as opinións alleas, chega a

acordos e achega opinións razoadas nos
traballos en grupo, debates, exposicións etc.

▪ Amósase participativo ou participativa na

procura do ben común, preocupándose
polas persoas máis desfavorecidas e
respectando aos distintos ritmos e
potenciais.

QUB1.2.1.Utiliza o material e os instrumentos de laboratorio
empregando as normas de seguridade adecuadas para a
realización de experiencias químicas.
QUB1.3.1. Elabora información e relaciona os coñecementos
químicos aprendidos con fenómenos da natureza e as posibles
aplicacións e consecuencias na sociedade actual.
QUB3.22.1. Representa os procesos que teñen lugar nunha pila
de combustible, escribindo as semirreaccións redox e indicando
as vantaxes e os inconvenientes do uso destas pilas fronte ás
convencionais.
QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as estruturas
principais con compostos sinxelos de interese biolóxico.
QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos que se
utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos e
biomateriais e valora a repercusión na calidade de vida.
QUB4.11.1. Describe as principais aplicacións dos materiais
polímeros de alto interese tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e
revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, lentes etc.),
en relación coas vantaxes e as desvantaxes do seu uso segundo
as propiedades que o caracterizan.
QUB4.12.1. Recoñece as utilidades que os compostos orgánicos
teñen en sectores como a alimentación, a agricultura, a
biomedicina, a enxeñaría de materiais e a enerxía, fronte ás
posibles desvantaxes que leva consigo o seu desenvolvemento.

Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). O traballo na materia no seu conxunto contribuirá á adquisición de valores e actitudes persoais como a
responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de calcular riscos e
de afrontar os problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir riscos. Por outra banda, fomenta a
capacidade de elixir con criterio propio, de imaxinar proxectos e de levar adiante as accións necesarias para desenvolver as opcións e plans persoais responsabilizándose
deles. Contribúe a transformar as ideas en accións, é dicir, propoñerse obxectivos e planificar e levar a cabo proxectos, reelaborando as formulacións previas ou elaborando
novas ideas, buscar solucións e levalas á práctica. Ademais, analizar posibilidades e limitacións, coñecer as fases de desenvolvemento dun proxecto, planificar, tomar
decisións, actuar, avaliar o feito e autoavaliarse, extraer conclusións e valorar as posibilidades de mellora. Tanto o traballo en equipo como a creatividade na resolución de
problemas ou o deseño de experiencias e pequenas investigacións, tarefas todas elas propias da actividade científica, propician, nos contextos adecuados, o
desenvolvemento da competencia de sentido da iniciativa e espírito emprendedor, sen a que non se entendería o progreso da ciencia.
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PERFIL COMPETENCIA SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE).

Estándares de aprendizaxe Destrezas
QUB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación
científica traballando tanto individualmente como en grupo,
formulando preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación ou a experimentación,
analizando e comunicando os resultados e desenvolvendo
explicacións mediante a realización dun informe final.

▪ Realiza traballos de investigación cos

recursos de que dispón, sendo capaz de
decidir ante situacións diferentes, buscando
solucións e levándoas á práctica para
superar con éxito as dificultades.

▪ Ten iniciativa na xestión do traballo

individual ou en equipo, participando e
animando a compañeiros e compañeiras á
participación.

▪ Achega creatividade nas tarefas e preguntas

que se debaten.

▪ Avalía e autoavalíase, extraendo conclusións

como posibilidades de mellora.

QUB1.3.3. Realiza e defende un traballo de
investigación utilizando as tecnoloxías da
información e da comunicación.

Competencia conciencia e expresións culturais (CCEC). Resulta salientable a achega da química a esta competencia por ser moitos os logros da ciencia que modificaron o
noso modo de entendermos o mundo e moitos os científicos e moitas as científicas que influíron na nosa forma de comprendermos a realidade e deben ser recoñecidos e
valorados como actores principais da construción da nosa cultura. Na expresión das ideas, conceptos e principios da química empréganse, de xeito creativo, diferentes
códigos artísticos para representar fenómenos ou situacións dun xeito comprensible. Desde esta área contribúese a desenvolver esta competencia cando se promove a
presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se deixe ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixiren estes formatos estéticos e artísticos, ou nas
exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio de coñecer, comprender e gozar do coñecemento científico.
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23.3. Contidos

BLOQUE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA

UNIDADE 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA TEMPORALIZACIÓN: todo o curso

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. O método científico.

1.1. As fases do método científico:

observación, formulación de
hipóteses, experimentación e
elaboración de conclusións.

1.2. Teorías, leis e modelos.

1.3. O informe científico.

2. Tratamento dos datos

2.1. Notación científica e orde de

magnitudes.

2.2. Sensibilidade dos aparellos

de medida.

2.3. Cifras significativas. Expresión

correcta de resultados.

2.4. Erros nas medidas.

2.5. Táboas, gráficas e fórmulas.

3. Comunicación de resultados: O

informe de laboratorio.

4. Normas de seguridade no

b
e
I
l

m

B1.1. Utilización de estratexias básicas da
actividade científica.

B1.1. Realizar interpretacións, predicións e representación de
fenómenos químicos a partir dos datos dunha investigación
científica, e obter conclusións.

b
i

B1.2 Importancia da investigación científica
na industria e na empresa.

B1.2. Aplicar a prevención de riscos no laboratorio de química e
coñecer a importancia dos fenómenos químicos e as súas
aplicacións aos individuos e á sociedade.B1.3. Prevención de riscos no laboratorio

d
e
g
I
l

B1.4. Investigación científica: documentación,
elaboración de informes, comunicación e
difusión de resultados.

B1.3. Empregar axeitadamente as tecnoloxías da información e da
comunicación para a procura de información, o manexo de
aplicacións de simulación de probas de laboratorio, a obtención
de datos e a elaboración de informes.

b
e
i
l

B1.4. Deseñar, elaborar, comunicar e defender informes de carácter
científico, realizando unha investigación baseada na práctica
experimental.
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laboratorio.

Tema 0: Cálculos  elementais en química TEMPORALIZACIÓN: 1º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Masa atómica, masa molecular, mol
2. As disolucións:Formas de expresar a

composición das disolucións e
preparación das mesmas

3. Leis dos gases ideais
4. Determinación de fórmulas

moleculares
5. Cálculos estequiométricos
6. Prácticas de laboratorio:

a. Preparación de disolucións
b. Estequiometría

i
B2.2. Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases
ideais.

B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para
establecer relacións entre a presión, o volume e a
temperatura.

i
B2.3. Determinación de fórmulas empíricas e
moleculares.

B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular
masas moleculares e determinar fórmulas moleculares.

i
B2.4. Disolucións: formas de expresar a
concentración, preparación e propiedades
coligativas.

B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de
disolucións dunha concentración dada, expresala en
calquera das formas establecidas, e levar a cabo a súa
preparación.

i
B3.1. Estequiometría das reaccións. Reactivo
limitante e rendemento dunha reacción.

B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias
que interveñen nunha reacción química dada, e levar a
cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.
B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolve
problemas nos que interveñan reactivos limitantes e
reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo.
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BLOQUE 2. Orixe e evolución dos compoñentes do Universo:

Tema1: Estructura atómica e clasificación periódica TEMPORALIZACIÓN: 1º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Orixes da teoría cuántica
1.1. Os espectros atómicos
1.2. Hipótese de Plank

2. Modelo atómico de Bohr e as súas
limitacións

3. Introducción á mecánica cuántica
3.1. Hipótese de de Brolie
3.2. Principio de incerteza de

Heisemberg
3.3. Modelo mecanocuántico

4. Números cuánticos e orbitais atómicos.
5. Configuracións electrónicas

5.1. Principio de exclusión de Pauli
5.2. Enerxía dos orbitais atómicos
5.3. Principio da máxima

multiplicidade de Hund
6. O sistema periódico: Clasificación

periódica

b
l

B2.1. Estrutura da materia. Hipótese de
Planck.

B2.1. Analizar cronoloxicamente os modelos atómicos ata
chegar ao modelo actual, discutindo as súas limitacións
e a necesidade dun novo.B2.2. Modelo atómico de Bohr.

i
l

▪ B2.2. Modelo atómico de Bohr.
B2.2. Recoñecer a importancia da teoría mecanocuántica

para o coñecemento do átomo.▪ B2.3. Orbitais atómicos. Números cuánticos e a

súa interpretación.

e
i

▪ B2.4. Mecánica cuántica: hipótese de De

Broglie, principio de indeterminación de
Heisenberg.

▪ B2.3. Explicar os conceptos básicos da mecánica

cuántica: dualidade onda-corpúsculo e incerteza.

e
i

▪ B2.5. Partículas subatómicas: orixe do

Universo.

▪ B2.4. Describir as características fundamentais das

partículas subatómicas, diferenciando os tipos.

i
▪ B2.6. Clasificación dos elementos segundo a

súa estrutura electrónica: sistema periódico.

B2.5. Establecer a configuración electrónica dun átomo en
relación coa súa posición na táboa periódica.

B2.6. Identificar os números cuánticos para un electrón
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7. Variación periódica das propiedades
dos elementos
7.1. Raio atómico
7.2. Raio iónico
7.3. Enerxía de ionización
7.4. Afinidade electrónica
7.5. Electronegatividade
7.6. Caracter metálio e poder reductor

segundo no orbital en que se atope.

i
l

▪ B2.7. Propiedades dos elementos segundo a

súa posición no sistema periódico: enerxía de
ionización, afinidade electrónica,
electronegatividade e raio atómico.

B2.7. Coñecer a estrutura básica do sistema periódico
actual, definir as propiedades periódicas estudadas e
describir a súa variación ao longo dun grupo ou
período.

Tema 2: O enlace químico TEMPORALIZACIÓN: 1º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos ▪ Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Enlace químico.
1.1. Aspectos enerxéticos
1.2. Clasificación dos enlacs químicos

2. Enlace iónico.
2.1. Características do enlace iónico
2.2. Ciclo de Born Haber
2.3. Redes cristalinas
2.4. Propiedades das substancias con

enlace iónico.
3. Enlace covalente.

3.1. Enerxía de enlace e lonxitude de
enlace

3.2. Estructuras de Lewis
3.3. Teoría de repulsión de pares

electrónicos da capa de
valencia(TRPECV).

3.4. Xeometría e polaridade das

▪ i

▪ l ▪ B2.8. Enlace químico.

▪ B2.8. Utilizar o modelo de enlace correspondente

para explicar a formación de moléculas, de cristais e
de estruturas macroscópicas, e deducir as súas
propiedades.

i

▪ B2.9. Enlace iónico.

▪ B2.10. Propiedades das substancias con enlace

iónico.

▪ B2.9. Construír ciclos enerxéticos do tipo Born-Haber

para calcular a enerxía de rede, analizando de forma
cualitativa a variación de enerxía de rede en
diferentes compostos

▪ i

▪ l

▪ B2.11. Enlace covalente.

▪ B2.12. Xeometría e polaridade das moléculas.

▪ B2.13. Teoría do enlace de valencia (TEV) e

hibridación.

▪ B2.10. Describir as características básicas do enlace

covalente empregando diagramas de Lewis e utilizar a
TEV para a súa descrición máis complexa.
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moléculas.
3.5. Teoría do enlace de valencia (TEV)

e hibridación de orbitais
3.6. Propiedades das substancias con

enlace covalente.
4. Natureza das forzas intermoleculares.
5. Enlace metálico.

5.1. Propiedades dos metais.
Aplicacións de supercondutores e
semicondutores.

5.2. Modelo do gas electrónico e
teoría de bandas.

▪ B2.14. Teoría de repulsión de pares

electrónicos da capa de valencia (TRPECV).

▪ i

l

▪ B2.15. Propiedades das substancias con enlace

covalente.

▪ B2.16. Enlaces presentes en substancias de

interese biolóxico.

▪ B2.11. Empregar a teoría da hibridación para explicar

o enlace covalente e a xeometría de distintas
moléculas.

▪ d

▪ h

▪ i

l

▪ B2.17. Enlace metálico.

▪ B2.18. Propiedades dos metais. Aplicacións de

supercondutores e semicondutores.

▪ B2.12. Coñecer as propiedades dos metais

empregando as diferentes teorías estudadas para a
formación do enlace metálico.

i

▪ B2.18. Propiedades dos metais. Aplicacións de

supercondutores e semicondutores.

▪ B2.19. Modelo do gas electrónico e teoría de

bandas.

▪ B2.13 Explicar a posible condutividade eléctrica dun

metal empregando a teoría de bandas.

i ▪ B2.20. Natureza das forzas intermoleculares.
▪ B2.14. Recoñecer os tipos de forzas intermoleculares

e explicar como afectan as propiedades de
determinados compostos en casos concretos.

i

▪ B2.9. Enlace iónico.

▪ B2.11. Enlace covalente.

▪ B2.20. Natureza das forzas intermoleculares.

▪ B2.15. Diferenciar as forzas intramoleculares das

intermoleculares en compostos iónicos ou covalentes
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Bloque 3. Reaccións químicas

Tema 3: Cinética Química TEMPORALIZACIÓN: 1º trimestre

Contidos da unidade
Obxectivo

s
Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Aspecto cinético das reaccións

químicas. Concepto de velocidade de
reacción.

2. Ecuacións cinéticas. Orden de

reacción.

3. Mecanismos de reacción.

4. Teoría das reaccións químicas

5. Factores dos que depende a

velocidade dunha reacción.
Catalizadores

i

B3.1. Concepto de velocidade de reacción.

B3.2. Teoría de colisións e do estado de

transición.

B3.1. Concepto de velocidade de reacción.

I

l

B3.3. Factores que inflúen na velocidade das

reaccións químicas.

B3.4. Utilización de catalizadores en procesos

industriais.

B3.2. Xustificar como a natureza e a concentración dos reactivos,

a temperatura e a presenza de catalizadores modifican a

velocidade de reacción.

i

B3.5. Mecanismos de reacción. B3.3. Coñecer que a velocidade dunha reacción química depende

da etapa limitante segundo o seu mecanismo de reacción

establecido.

Tema 4: Equilibrio químico TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade
Obxectivo

s
Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Concepto de equilibrio químico
2. Lei de acción de masas e constante de

equilibrio
3. Relación entre Kc e Kp
4. Cociente de reacción
5. Composición no equilibrio
6. Grao de disociación

i

▪ B3.6. Equilibrio químico. Lei de acción de
masas.

▪ B3.7. Constante de equilibrio: formas de
expresala.

▪ B3.4. Aplicar o concepto de equilibrio químico para

predicir a evolución dun sistema.

i
▪ B3.7. Constante de equilibrio: formas de

expresala. ▪ B3.5. Expresar matematicamente a constante de
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7. Factores que modifican o equilibrio.
Principio de Le Chatelier (Presión,
concentración, temperatura, presenza
de catalizadores).

8. Equilibrios heteroxéneos sólido-líquido.
9. Condición de precipitación. Aplicacións

analíticas
10. Prácticas de laboratorio:

a. Influencia da temperatura
sobre o equilibrio químico

b. Formación e separación de
precipitados por filtración ao
baleiro

c. Disolución de precipitados.
d. Efecto do ión común

equilibrio dun proceso no que interveñen gases, en

función da concentración e das presións parciais.

i

▪ B3.8. Equilibrios con gases.
▪ B3.6. Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases,

interpretando o seu significado, e resolver problemas de

equilibrios homoxéneos en reaccións gasosas.

i

▪ B3.9. Equilibrios heteroxéneos: reaccións
de precipitación. ▪ B3.7. Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos,

con especial atención aos de disolución-precipitación.

I

L

▪ B3.10. Factores que afectan o estado de
equilibrio: principio de Le Chatelier. ▪ B3.8. Aplicar o principio de Le Chatelier a distintos tipos

de reaccións tendo en conta o efecto da temperatura, a

presión, o volume e a concentración das substancias

presentes, predicindo a evolución do sistema.

I

l

▪ B3.3. Factores que inflúen na velocidade
das reaccións químicas.

▪ B3.4. Utilización de catalizadores en
procesos industriais.

▪ B3.10. Factores que afectan o estado de
equilibrio: principio de Le Chatelier.

▪ B3.11. Aplicacións e importancia do
equilibrio químico en procesos industriais e
en situacións da vida cotiá.

▪ B3.9. Valorar a importancia do principio de Le Chatelier

en diversos procesos industriais.

i

▪ B3.9. Equilibrios heteroxéneos: reaccións

de precipitación.

▪ B3.10. Factores que afectan o estado de

equilibrio: principio de Le Chatelier.

▪ B3.10. Explicar como varía a solubilidade dun sal polo

efecto dun ión común.
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Bloque 3. Reaccións químicas

Tema 3: Equilibrio ácido-base TEMPORALIZACIÓN: 2º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Introducción histórica ao concepto de
ácido- base

2. Concepto de ácido-base segundo o
concepto de Brönsted e Lowry.

3. Producto iónico da auga.

4. Notación de pH e pOH.

5. Forza de ácidos e bases fronte a auga.
Grao de ionización.

6. Estudo cualitativo da hidrólise.

7. Reaccións entre ácidos e bases.

8. Como regular e medir o pH:

a. Disolucións reguladoras.

b. Indicadores.

9. Volumetrías de neutralización.
Aplicacións.

10. Prácticas de laboratorio:

a. Medida do pH de disolucións de
ácidos, bases e sales.

b. Comprobación cualitativa do
comportamento dunha
disolución reguladora.

c. Valoración ácido forte-base forte

▪ i
▪ B3.12. Concepto de ácido-base.

▪ B3.13. Teoría de Brönsted-Lowry.

▪ B3.11. Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer

as substancias que poden actuar como ácidos ou

bases.

▪ i

▪ B3.14. Forza relativa dos ácidos e bases; grao

de ionización.

▪ B3.15. Equilibrio iónico da auga.

▪ B3.16. Concepto de pH. Importancia do pH a

nivel biolóxico.

▪ B3.17. Estudo cualitativo das disolucións

reguladoras de pH.

▪ B3.12. Determinar o valor do pH de distintos tipos

de ácidos e bases.

▪ i

▪ l

B3.18. Equilibrio ácido-base

B3.19. Volumetrías de neutralización ácido-base.

B3.13. Explicar as reaccións ácido-base e a importancia
dalgunha delas, así como as súas aplicacións prácticas.

i
B3.20. Estudo cualitativo da hidrólise de sales. B3.14. Xustificar o pH resultante na hidrólise dun sal.

i
B3.19. Volumetrías de neutralización ácido-base. B3.15. Utilizar os cálculos estequiométricos necesarios

para levar a cabo unha reacción de neutralización ou
volumetría ácido-base.

B3.21. Ácidos e bases relevantes a nivel industrial
e de consumo. Problemas ambientais.

B3.16. Coñecer as aplicacións dos ácidos e das bases na
vida cotiá (produtos de limpeza, cosmética, etc.).
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Bloque 3. Reaccións químicas

Tema 4: Oxidación reducción TEMPORALIZACIÓN: 2º e 3º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. Concepto de oxidación reducción.
Oxidantes e reductores.

2. Números de oxidación.
3. Axuste de reaccións redox polo método do

ión electrón.
4. Estudo da celda galvánica.
5. Potencial normal de electrodo. Cálculo do

potencial de celda.
6. Espontaneidade dos procesos red-ox.

Relación entre Gº e Eº.
7. Volumetrías redox.
8. Electrolise. Estudo da celda electrolítica.
9. Aplicacións industrial da electrolise.
10. Pilas de combustible e pilas alcalinas.
11. Prácticas de laboratorio:

a. Construcción dunha celda
galvánica.

b. Construcción dunha celda
electrolítica.

c. Volumetría redox

i
B3.22. Equilibrio redox.

B3.23. Concepto de oxidación-redución. Oxidantes
e redutores. Número de oxidación.

B3.17. Determinar o número de oxidación dun elemento
químico identificando se se oxida ou reduce nunha
reacción química.

i

l

B3.24. Axuste redox polo método do ión-electrón.
Estequiometría das reaccións redox.

B3.18. Axustar reaccións de oxidación-redución
utilizando o método do ión-electrón e facer os cálculos
estequiométricos correspondentes.

i
B3.25. Potencial de redución estándar. B3.19. Comprender o significado de potencial estándar

de redución dun par redox, utilizándoo para predicir a
espontaneidade dun proceso entre dous pares redox.

i B3.26. Volumetrías redox. B3.20. Realizar cálculos estequiométricos necesarios
para aplicar ás volumetrías redox.

i B3.27. Leis de Faraday da electrólise. B3.21. Determinar a cantidade de substancia depositada
nos eléctrodos dunha cuba electrolítica empregando
as leis de Faraday.

i

l

B3.28. Aplicacións e repercusións das reaccións de
oxidación redución: baterías eléctricas, pilas de
combustible e prevención da corrosión de
metais.

B3.22. Coñecer algunhas das aplicacións da electrólises
como a prevención da corrosión, a fabricación de pilas
de distintos tipos (galvánicas, alcalinas e de
combustible) e a obtención de elementos puros.
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Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

Tema 4: Química Orgánica TEMPORALIZACIÓN: 1º e 3º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

1. O enlace nos compostos orgánicos.
2. Representación das moléculas

orgánicas
3. Nomenclatura e formulación das

principais funcións orgánicas.
4. Isomería.
5. Reactividade dos compostos

orgánicos.
6. Tipos de reaccións orgánicas.

a. Reaccións de substitución ou
desprazamento.

b. Reaccións de adición.
c. Reaccións de eliminación.

7. Macromoléculas e polímeros.
8. A Química do carbono e a sociedade.
9. A Química do carbono e o impacto

ambiental.

i
B4.1. Estudo de funcións orgánicas. B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, segundo a

función que os caracteriza.
▪ i B4.2. Nomenclatura e formulación orgánica

segundo as normas da IUPAC.
B4.3. Funcións orgánicas de interese: osixenadas e

nitroxenadas, derivados haloxenados, tiois e
perácidos. Compostos orgánicos polifuncionais.

B4.2. Formular compostos orgánicos sinxelos con varias
funcións.

i B4.4. Tipos de isomería.
B4.3. Representar isómeros a partir dunha fórmula

molecular dada

i B4.5. Tipos de reaccións orgánicas.

B4.4. Identificar os principais tipos de reaccións
orgánicas: substitución, adición, eliminación,
condensación e redox.

B4.5. Escribir e axustar reaccións de obtención ou
transformación de compostos orgánicos en función
do grupo funcional presente.

▪ b

▪ i

▪ l

B4.6. Importancia da química do carbono no
desenvolvemento da sociedade do benestar.

B4.7. Principais compostos orgánicos de interese
biolóxico e industrial: materiais polímeros e
medicamentos.

B4.6. Valorar a importancia da química orgánica
vinculada a outras áreas de coñecemento e ao interese
social.

▪ i
B4.8. Macromoléculas. B4.7. Determinar as características máis importantes das

macromoléculas.

▪ i
B4.9. Polímeros. B4.8. Representar a fórmula dun polímero a partir dos

seus monómeros, e viceversa.

▪ i

▪ l

B4.10. Reaccións de polimerización.
B4.11. Polímeros de orixe natural e sintética:

propiedades.

B4.9. Describir os mecanismos máis sinxelos de
polimerización e as propiedades dalgúns dos principais
polímeros de interese industrial.
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Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais

Tema 4: Química Orgánica TEMPORALIZACIÓN: 1º e 3º trimestre

Contidos da unidade Obxectivos Contidos curriculares da etapa Criterios de avaliación

▪ b

▪ i

▪ l

B4.7. Principais compostos orgánicos de interese
biolóxico e industrial: materiais polímeros e
medicamentos.

B4.10. Coñecer as propiedades e a obtención dalgúns
compostos de interese en biomedicina e, en xeral, nas
ramas da industria.

▪ B, I, J B4.12. Fabricación de materiais plásticos e as súas
transformacións: impacto ambiental.

B4.11. Distinguir as principais aplicacións dos materiais
polímeros, segundo a súa utilización en distintos
ámbitos.

▪ B, I, J B4.6. Importancia da química do carbono no
desenvolvemento da sociedade do benestar.

B4.12. Valorar a utilización das substancias orgánicas no
desenvolvemento da sociedade actual e os problemas
ambientais que se poden derivar.

23.4. Concreción dos estándares de aprendizaxe e temporalización

TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DOS ESTÁNDARES DO CURSO
CURSO 2016-17 Química

NIVEL 2º  BACHARELATO ÁREA Química (QU)

Criterio de
avaliación Estándares

Grao mínimo para superar a
área
Indicador mínimo de logro

T 1 T 2 T 3 CRITERIOS  PARA A  CUALIFICACIÓN
C.C.Instrumentos de avaliación /

Procedementos de avaliación (%)*

QU-B1.1

º-QUB1.1.1 - Aplica
habilidades necesarias para
a investigación científica
traballando tanto

Grao mínimo de superación de
estándares para traballos de
laboratorio ou actividades de
investigación

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos
alumnos/as.
INSTRUMENTOS: Informes de laboratorio:
Instrumento 1 :Preparación de disolucións

CAA
CCL
CMCT
CSC
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indivi-dualmente como en
grupo, formulando preguntas,
identificando problemas,
recollendo datos mediante a
observación ou a
experimentación, analizando
e comunicando os
resultados, e desenvolvendo
explicacións mediante a
realización dun informe final.

Instrumento 2: Estequiometría
Instrumento 3:Factores que influen no equilibrio
químico
Instrumento 4 : Formación, separación e disolución
de precipitados

Instrumento 5 : Medida de pH. Disolucións
reguladoras
Instrumento 6: Valoración acido-base
Instrumento 7: Construcción dunha pila
Instrumento 8: Electrolise

CSIEE

QU-B1.2

2º-QUB1.2.1 - Utiliza o
material e os instrumentos de
laboratorio empregando as
normas de seguridade
adecuadas para a realización
de experiencias químicas.

Utiliza o material e os
instrumentos de laboratorio con
algunha axuda do profesor,
empregando case sempre as
normas de seguridade
adecuadas.

X X X

PROCEDEMENTOS: Observación sistemática.
INSTRUMENTOS: Observación do traballo
realizado nas práctica de laboratorio e recollido

no diario de clase relacionada cos estándares:

QUB3.4.2. Comproba e interpreta experiencias de
laboratorio onde se poñen de manifesto os factores
que inflúen no desprazamento do equilibrio
químico, en equilibrios homoxéneos e
heteroxéneos.
QUB3.10.1. Calcula a solubilidade dun sal
interpretando como se modifica ao engadir un

ión común, e verifícao experimentalmente

nalgúns casos concretos.

QUB3.7.1. Relaciona a solubilidade e o produto de
solubilidade aplicando a lei de Guldberg e

Waage en equilibrios heteroxéneos

sólido-líquido, e aplícao experimentalmente

como método de separación e identificación

de mesturas de sales disoltas.

QUB3.15.1. Determina a concentración dun ácido
ou unha base valorándoa con outra de

concentración coñecida, establecendo o punto

de equivalencia da neutralización mediante o

emprego de indicadores ácido-base (faino no

laboratorio no caso de ácidos e bases fortes).

QUB3.19.2. Deseña unha pila coñecendo os

CMCT
CSC
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potenciais estándar de redución, utilizándoos

para calcular o potencial xerado formulando

as semirreacións redox correspondentes, e

constrúe unha pila Daniell.

QUB3.21.1 Aplica as leis de Faraday a un proceso
electrolítico determinando a cantidade de

materia depositada nun eléctrodo ou o tempo

que tarda en facelo, e compróbao

experimentalmente nalgún proceso dado.

QU-B1.3

2º-QUB1.3.1 - Elabora
información e relaciona os
coñecementos químicos
aprendidos con fenómenos
da natureza, e as posibles
aplicacións e consecuencias
na sociedade actual.

A  información esta ben
presentada pero non ben
organizada, procede de diversas
fontes pero non todas fiables, e
non relaciona os coñecementos
químicos aprendidos con
fenómenos da natureza, e as
posibles aplicacións e
consecuencias na sociedade en
alguns casos. Hai algunha
información que o alumno non
comprende

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Traballo 1:. Principios activos de medicamentos,
cosméticos ou biomateriais

Traballo 2: Polímeros de alto nivel tecnolóxico e
biolóxico
Traballo 3:Aplicacións dos superconductores e
semiconductore

CCL
CD
CMCT
CSC

QU-B1.3

2º-QUB1.3.2 - Localiza e
utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio.

Localiza aplicacións e programas
de simulación de prácticas de
laboratorio e as utiliza cunha
pequena  axuda do profesor
cometendo algúns erros nos
cálculos e/ou unidades

X

PROCEDEMENTOS: Traballo do alumnado
consistente na realización dunha simulación

dunha volumetría.

INSTRUMENTOS: Resultados da simulación
dunha volumetría red-ox. Relacionado co

estándar:

QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar
unha volumetría redox, realizando os cálculos

estequiométricos correspondentes.

CD
CMCT

QU-B1.3
2º-QUB1.3.3 - Realiza e
defende un traballo de
investigación utilizando as

Grao mínimo de superación de
estándares con avalición por
INFORMES DE LABORATORIO

X X X
PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos
alumnos/as

CCL
CD
CMCT
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tecnoloxías da información e
da comunicación.

ou ACTIVIDADES DE
INVESTIGACIÓN

INSTRUMENTOS: Producións orais: Pilas de
combustible
Relacionado co estandar:
2º-QUB3.22.1 - Representa os procesos que teñen
lugar nunha pila de combustible, escribindo as

semirreaccións redox e indicando as vantaxes

e os inconvenientes do uso destas pilas fronte

ás convencionais.

CSIEE

QU-B1.4

2º-QUB1.4.1 - Analiza a
información obtida
principalmente a través de
internet, identificando as
principais características
ligadas á fiabilidade e á
obxectividade do fluxo de
información científica.

A información recabada procede
de varias fontes pero non todas
son fiables.

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS:
Traballo 1:. Principios activos de medicamentos,
cosméticos ou biomateriais
Traballo 2: Polímeros de alto nivel tecnolóxico e
biolóxico
Traballo 3:Aplicacións dos superconductores e
semiconductores

CAA
CD
CMCT

QU-B1.4

2º-QUB1.4.2 - Selecciona,
comprende e interpreta
información relevante nunha
fonte de información de
divulgación científic,a e
transmite as conclusións
obtidas utilizando a linguaxe
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e
interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica pero
transmite as conclusións obtidas
cunha linguaxe que non utiliza en
todos os casos a terminoloxía
apropiada tanto oral como escrita

X X X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Resumo ou comentario de texto

CAA
CCL
CMCT

QU-B2.1

2º-QUB2.1.1 - Explica as
limitacións dos distintos
modelos atómicos en relación
cos feitos experimentais que
levan asociados.

Na  explicación das limitacións
dos distintos modelos atómicos
non utiliza axeitadamente a
terminoloxía científica

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.

CCEC
CMCT

QU-B2.1 2º-QUB2.1.2 - Calcula o valor
enerxético correspondente a

Aplica a fórmula con pequenos
erros de cálculo ou unidades X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. CMCT

169



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

unha transición electrónica
entre dous niveis dados, en
relación coa interpretación
dos espectros atómicos.

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

QU-B2.2 

2º-QUB2.2.1 - Diferencia o
significado dos números
cuánticos segundo Bohr e a
teoría mecanocuántica que
define o modelo atómico
actual, en relación co
concepto de órbita e orbital.

Diferencia o significado dos
números cuánticos segundo a
teoría mecanocuántica que
define o modelo atómico actual,
en relación co concepto de
orbital.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B2.3

2º-QUB2.3.1 - Determina
lonxitudes de onda asociadas
a partículas en movemento
para xustificar o
comportamento ondulatorio
dos electróns

Coñece e aplica a fórmula con
pequenos erros de cálculo ou
unidades

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT

QU-B2.3

2º-QUB2.3.2 - Xustifica o
carácter probabilístico do
estudo de partículas
atómicas a partir do principio
de indeterminación de
Heisenberg.

Coñece o principio de
indeterminación de Heisenberg e
xustifica a partir del o
comportamento do electrón

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B2.4

2º-QUB2.4.1 - Coñece as
partículas subatómicas e os
tipos de quarks presentes na
natureza íntima da materia e
na orixe primixenia do
Universo, explicando as
características e a
clasificación destes.

Elabora e expón unha táboa coas
partículas subatómicas e as
características das mesmas así
como os tipos de quarks
presentes na natureza íntima da
materia e na orixe primixenia do
Universo,

X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Elaboración da táboa resumen

CMCT
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QU-B2.5

2º-QUB2.5.1 - Determina a
configuración electrónica dun
átomo, coñecida a súa
posición na táboa periódica e
os números cuánticos
posibles do electrón
diferenciador.

Determina a configuración
electrónica e os números
cuánticos do electrón
diferenciador dun átomo de
elementos representativos e da
1ª fila de elementos de transición

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta .
CMCT

QU-B2.6

2º-QUB2.6.1 - Xustifica a
reactividade dun elemento a
partir da estrutura electrónica
ou a súa posición na táboa
periódica.

Xustifica a reactividade dun
elemento representativo ou da 1ª
fila de elementos de transición a
partir da súa posición na táboa
periódica ou da súa estructura
electrónica.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B2.7

2º-QUB2.7.1 - Argumenta a
variación do raio atómico,
potencial de ionización,
afinidade electrónica e
electronegatividade en
grupos e períodos,
comparando as devanditas
propiedades para elementos
diferentes.

Explica a variación das diferentes
propiedades raio atómico,
potencial de ionización,afinidade
electrónica e electronegatividade
en grupos e períodos pero non o
compara entre diferentes
elementos.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B2.8

2º-QUB2.8.1 - Xustifica a
estabilidade das moléculas
ou dos cristais formados
empregando a regra do
octeto ou baseándose nas
interaccións dos electróns da
capa de valencia para a
formación dos enlaces.

Xustifica  a estabilidade de: a)
 moléculas covalentes sinxelas
empregando a regra do octeto e
os diagramas de Lewis; b) de
cristais sinxelos en base ás
interaccións entre os electróns de
valencia explicando o enlace
formado.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta
CMCT

QU-B2.9
2º-QUB2.9.1 - Aplica o ciclo
de Born-Haber para o cálculo
da enerxía reticular de

Calcula a enerxía reticular para
os haluros dos alcalinos e/ou
alcalinotérreos.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
CMCT
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cristais iónicos. problemas.

QU-B2.9

2º-QUB2.9.2 - Compara a
fortaleza do enlace en
distintos compostos iónicos
aplicando a fórmula de
Born-Landé para considerar
os factores dos que depende
a enerxía reticular.

Analiza ben os factores dos que
depende a enerxía reticular
(distancia internuclear, cargas
dos ións) e coñece ben a fórmula
de Born Landé pero chega a
conclusións con algún erro.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas. Proba obxectiva

CMCT

QU-B2.10

2º-QUB2.10.1 - Determina a
polaridade dunha molécula
utilizando o modelo ou a
teoría máis axeitados para
explicar a súa xeometría

Analiza  a polaridade de cada
enlace e a xeometría molecular
con algún erro.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas. 

CMCT

QU-B2.10

2º-QUB2.10.2 - Representa a
xeometría molecular de
distintas substancias
covalentes aplicando a TEV e
a TRPECV.

Representa a xeometría
molecular de distintas
substancias covalentes de
elementos do 1º e 2º período
aplicando TRPECV ou TEV

X

PROCEDEMENTOS:  Probas específicas

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas. 

CMCT

QU-B2.11

2º-QUB2.11.1 - Dálles
sentido aos parámetros
moleculares en compostos
covalentes utilizando a teoría
de hibridación para
compostos inorgánicos e
orgánicos.

Dálles sentido aos parámetros
moleculares en compostos
covalentes utilizando a teoría de
hibridación para compostos
inorgánicos e orgánicos de
elementos do 2º e 3º período

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT

QU-B2.12

2º-QUB2.12.1 - Explica a
condutividade eléctrica e
térmica mediante o modelo
do gas electrónico,
aplicándoo tamén a

Explica a condutividade eléctrica
e térmica dos metais mediante o
modelo do gas electrónico, 

X

PROCEDEMENTOS: Análise das producións dos
alumnos/as.

INSTRUMENTOS: Probas abertas

CMCT
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substancias semicondutoras
e supercondutoras.

QU-B2.13

2º-QUB2.13.1 - Describe o
comportamento dun
elemento como illante,
condutor ou semicondutor
eléctrico, utilizando a teoría
de bandas.

Describe o comportamento dun
elemento como illante, condutor
eléctrico, utilizando a teoría de
bandas.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT

QU-B2.13

2º-QUB2.13.2 - Coñece e
explica algunhas aplicacións
dos semicondutores e
supercondutores, e analiza a
súa repercusión no avance
tecnolóxico da sociedade.

Coñece e explica algunhas
aplicacións dos semicondutores
e supercondutores,

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT

QU-B2.14

2º-QUB2.14.1 - Xustifica a
influencia das forzas
intermoleculares para
explicar como varían as
propiedades específicas de
diversas substancias en
función das devanditas
interaccións.

Xustifica a influencia das forzas
intermoleculares na variación dos
puntos de fusión e ebulición dos
hidruros do grupo 14, 15 , 16 e
17 así como das sustancias
simples do grupo 17.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT

QU-B2.15

2º-QUB2.15.1 - Compara a
enerxía dos enlaces
intramoleculares en relación
coa enerxía correspondente
ás forzas intermoleculares,
xustificando o
comportamento fisicoquímico
das moléculas.

Compara a enerxía dos enlaces
intramoleculares coa enerxía
correspondente ás forzas
intermoleculares e xustifica  o
comportamento fisicoquímico de
moléculas sinxelas 

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT
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QU-B3.1 

2º-QUB3.1.1 - Obtén
ecuacións cinéticas
reflectindo as unidades das
magnitudes que interveñen.

Obtén ecuacións cinéticas con
pequenos erros de unidades X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT

QU-B3.2 

2º-QUB3.2.1 - Predí a
influencia dos factores que
modifican a velocidade dunha
reacción.

Predí a influencia de varios
factores que modifican a
velocidade dunha reacción
acertando no caso da metade.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT

QU-B3.2 

2º-QUB3.2.2 - Explica o
funcionamento dos
catalizadores en relación con
procesos industriais e a
catálise encimática,
analizando a súa repercusión
no medio e na saúde.

Explica o funcionamento dos
catalizadores en relación con
procesos industriais

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas

CMCT
CSC

QU-B3.3 

2º-QUB3.3.1 - Deduce o
proceso de control da
velocidade dunha reacción
química identificando a etapa
limitante correspondente ao
seu mecanismo de reacción.

Identifica a etapa limitante
correspondente ao mecanismo
de reacción.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT

QU-B3.4

2º-QUB3.4.1 - Interpreta o
valor do cociente de reacción
comparándoo coa constante
de equilibrio, prevendo a
evolución dunha reacción
para alcanzar o equilibrio.

Relaciona Q con K e indica o
sentido da reacción X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas

INSTRUMENTOS: Probas abertas
CMCT

QU-B3.4
2º-QUB3.4.2 - Comproba e
interpreta experiencias de
laboratorio onde se poñen de

Comproba e interpreta o
desprazamento dun equilibrio
heteroxéneo por efecto da

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto

CAA
CMCT

174



DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA

manifesto os factores que
inflúen no desprazamento do
equilibrio químico, en
equilibrios homoxéneos e
heteroxéneos.

temperatura ou da concentración
de reactivos(ión común)

QU-B3.5

2º-QUB3.5.1 - Acha o valor
das constantes de equilibrio,
Kc e Kp, para un equilibrio en
diferentes situacións de
presión, volume ou
concentración.

Calcula Kc e Kp e comete
pequenos erros de cálculo e/ou
unidades

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT

QU-B3.5

2º-QUB3.5.2 - Calcula as
concentracións ou presións
parciais das substancias
presentes nun equilibrio
químico empregando a lei de
acción de masas, e deduce
como evoluciona o equilibrio
ao variar a cantidade de
produto ou reactivo.

Calcula as concentracións ou
presións parciais das
substancias presentes nun
equilibrio químico cometendo
algún erro de cálculo e/ou
unidades

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT

QU-B3.6 

2º-QUB3.6.1 - Utiliza o grao
de disociación aplicándoo ao
cálculo de concentracións e
constantes de equilibrio Kc e
Kp.

Utiliza o grao de disociación
aplicándoo ao cálculo de
concentracións e constantes de
equilibrio Kc e Kp cometendo
algún erro de cálculo e/ou
unidades

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B3.7 

2º-QUB3.7.1 - Relaciona a
solubilidade e o produto de
solubilidade aplicando a lei
de Guldberg e Waage en
equilibrios heteroxéneos
sólido-líquido, e aplícao
experimentalmente como

Calcula s, kps e relaciona ambas
cometendo algún erro de cálculo. X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT
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método de separación e
identificación de mesturas de
sales disolvidos.

QU-B3.8

2º-QUB3.8.1 - Aplica o
principio de Le Chatelier para
predicir a evolución dun
sistema en equilibrio ao
modificar a temperatura, a
presión, o volume ou a
concentración que o definen,
utilizando como exemplo a
obtención industrial do
amoníaco.

Coñece e aplica correctamente a
lei de LeChatelier na metade dos
supostos propostos.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B3.9

2º-QUB3.9.1 - Analiza os
factores cinéticos e
termodinámicos que inflúen
nas velocidades de reacción
e na evolución dos equilibrios
para optimizar a obtención de
compostos de interese
industrial, como por exemplo
o amoníaco.

Analiza os factores cinéticos e
termodinámicos que inflúen nas
velocidades de reacción e na
evolución dos equilibrios

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B3.10 

2º-QUB3.10.1 - Calcula a
solubilidade dun sal
interpretando como se
modifica ao engadir un ión
común, e verifícao
experimentalmente nalgúns
casos concretos.

Calcula a solubilidade dun sal
con algún erro de cálculo e
interpreta como se modifica  o
equilibrio ao engadir un ión
común aplicando a lei de Le
Chatelier

X

PROCEDEMENTOS: Proba específica

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT

QU-B3.11

2º-QUB3.11.1 - Xustifica o
comportamento ácido ou
básico dun composto
aplicando a teoría de
Brönsted-Lowry dos pares de
ácido-base conxugados.

Xustifica o comportamento ácido
ou básico dun composto
aplicando a teoría de
Brönsted-Lowry dos pares
ácido-base conxugados.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT
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QU-B3.12

2º-QUB3.12.1 - Identifica o
carácter ácido, básico ou
neutro, e a fortaleza
ácido-base de distintas
disolucións segundo o tipo de
composto disolvido nelas, e
determina teoricamente e
experimentalmente o valor do
pH destas.

Identifica o carácter ácido, básico
ou neutro de ácidos, bases e a
fortaleza ácido-base de
disolucións de ácidos fortes e
débiles (monopróticos) e
determina teoricamente o valor
do pH destas.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B3.13

2º-QUB3.13.1 - Describe o
procedemento para realizar
unha volumetría ácido-base
dunha disolución de
concentración descoñecida,
realizando os cálculos
necesarios.

Describe o procedemento para
realizar unha volumetría
ácido-base dunha disolución de
ácido forte ou base forte de
concentración descoñecida,
realizando os cálculos
necesarios.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta
CMCT

QU-B3.14 

2º-QUB3.14.1 - Predí o
comportamento ácido-base
dun sal disolvido en auga
aplicando o concepto de
hidrólise, e escribir os
procesos intermedios e os
equilibrios que teñen lugar.

Predí o comportamento
ácido-base dun sal disolvido en
auga (non procedentes de ácido
débil e base débil) aplicando o
concepto de hidrólise, e escribir
os procesos intermedios e os
equilibrios que teñen lugar.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.

CAA
CMCT

QU-B3.15

2º-QUB3.15.1 - Determina a
concentración dun ácido ou
unha base valorándoa con
outra de concentración
coñecida, establecendo o
punto de equivalencia da
neutralización mediante o
emprego de indicadores
ácido-base (faino no
laboratorio no caso de ácidos
e bases fortes).

Determina a concentración dun
ácido ou unha base valorándoa
con outra de concentración
coñecida cometendo algún erro
de cálculo.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas

CMCT

QU-B3.16 2º-QUB3.16.1 - Recoñece a
acción dalgúns produtos de

Recoñece a acción dalgúns
produtos de uso cotián como X PROCEDEMENTOS: Cuestionario

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto. CMCT
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uso cotián como
consecuencia do seu
comportamento químico
ácido-base.

consecuencia do seu
comportamento químico
ácido-base acertando na metade
dos supostos.

QU-B3.17

2º-QUB3.17.1 - Define
oxidación e redución en
relación coa variación do
número de oxidación dun
átomo en substancias
oxidantes e redutoras.

Define oxidación e redución en
relación coa variación do número
de oxidación dun átomo en
substancias oxidantes e
redutoras.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B3.18

2º-QUB3.18.1 - Identifica
reaccións de
oxidación-redución
empregando o método do
ión-electrón para axustalas.

Identifica reaccións de
oxidación-redución empregando
o método do ión-electrón para
axustalas cometendo erros
nunha das semirreaccións

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT

QU-B3.19

2º-QUB3.19.1 - Relaciona a
espontaneidade dun proceso
redox coa variación de
enerxía de Gibbs,
considerando o valor da forza
electromotriz obtida.

Relaciona a forza electromotriz

con ΔG e a espontaneidade
cometendo erros nunha das dúas
semirreaccións pero analizando
ben o resultado.

X

PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Resolución de exercicios e
problemas.

CMCT

QU-B3.19

2º-QUB3.19.2 - Deseña unha
pila coñecendo os potenciais
estándar de redución,
utilizándoos para calcular o
potencial xerado formulando
as semirreacións redox
correspondentes, e constrúe
unha pila Daniell.

Deseña unha pila coñecendo os
potenciais estándar de redución,
utilizándoos para calcular o
potencial xerado formulando as
semirreacións redox
correspondentes

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta
CMCT

QU-B3.19

2º-QUB3.19.3 - Analiza un
proceso de
oxidación-redución coa
xeración de corrente eléctrica
representando unha célula
galvánica.

Representa adecuadamente
unha celda galvánica cometendo
pequenos fallos

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT
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QU-B3.20

2º-QUB3.20.1 - Describe o
procedemento para realizar
unha volumetría redox,
realizando os cálculos
estequiométricos
correspondentes.

Describe o procedemento para
realizar unha volumetría redox,
realizando os cálculos
estequiométricos
correspondentes cometendo
algún erro de cálculo ou
unidades

X
PROCEDEMENTOS: Proba escrita

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B3.21

2º-QUB3.21.1 - Aplica as leis
de Faraday a un proceso
electrolítico determinando a
cantidade de materia
depositada nun eléctrodo ou
o tempo que tarda en facelo,
e compróbao
experimentalmente nalgún
proceso dado.

Aplica as leis de Faraday a un
proceso electrolítico
determinando a cantidade de
materia depositada nun eléctrodo
ou o tempo que tarda en facelo
cometendo pequenos erros de
cálculo ou unidades.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B3.22

2º-QUB3.22.1 - Representa
os procesos que teñen lugar
nunha pila de combustible,
escribindo as semirreaccións
redox e indicando as
vantaxes e os inconvenientes
do uso destas pilas fronte ás
convencionais.

Representa os procesos que
teñen lugar nunha pila de
combustible, escribindo as
semirreaccións redox

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.

CMCT
CSC

QU-B3.22

2º-QUB3.22.2 - Xustifica as
vantaxes da anodización e a
galvanoplastia na protección
de obxectos metálicos.

Xustifica as vantaxes da
anodización ou a galvanoplastia
na protección de obxectos
metálicos.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B4.1

2º-QUB4.1.1 - Relaciona a
forma de hibridación do
átomo de carbono co tipo de
enlace en diferentes
compostos representando
graficamente moléculas
orgánicas sinxelas.

Relaciona a forma de hibridación
do átomo de carbono co tipo de
enlace no metano, eteno e etino
representando graficamente os
tipos de enlace nas moléculas.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT
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QU-B4.2

2º-QUB4.2.1 - Diferencia,
nomea e formula
hidrocarburos e compostos
orgánicos que posúen varios
grupos funcionais.

Nomea e formula hidrocarburos e
compostos orgánicos que posúen
dous ou tres grupos funcionais.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B4.3

2º-QUB4.3.1 - Distingue os
tipos de isomería
representando, formulando e
nomeando os posibles
isómeros, dada unha fórmula
molecular.

Distingue os tipos de isomería
representando e formulando os
posibles isómeros, dada unha
fórmula molecular.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B4.4

2º-QUB4.4.1 - Identifica e
explica os principais tipos de
reaccións orgánicas
(substitución, adición,
eliminación, condensación e
redox), predicindo os
produtos, se é necesario.

Identifica os principais tipos de
reaccións orgánicas
(substitución, adición,
eliminación, condensación e
redox)

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B4.5

2º-QUB4.5.1 - Desenvolve a
secuencia de reaccións
necesarias para obter un
composto orgánico
determinado a partir de outro
con distinto grupo funcional,
aplicando a regra de
Markovnikov ou de Saytzeff
para a formación de distintos
isómeros.

Desenvolve a secuencia de
reaccións necesarias para obter
un composto orgánico sinxelo a
partir de outro con distinto grupo
funcional, aplicando a regra de
Markovnikov ou de Saytzeff para
a formación de distintos
isómeros.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B4.6

2º-QUB4.6.1 - Relaciona os
grupos funcionais e as
estruturas principais con
compostos sinxelos de
interese biolóxico.

Relaciona os grupos funcionais e
as estruturas principais con
hidratos de carbono, proteínas,
aminoácidos, lípidos, ADN.

X
PROCEDEMENTOS: Cuestionarios.

INSTRUMENTOS: Cuestionario aberto.

CMCT
CSC

QU-B4.7 2º-QUB4.7.1 - Recoñece
macromoléculas de orixe

Recoñece hidratos de carbono,
proteínas, ADN, polímeros de X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. CMCT
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natural e sintética. uso corrente. INSTRUMENTOS: Proba aberta.

QU-B4.8

2º-QUB4.8.1 - A partir dun
monómero, deseña o
polímero correspondente e
explica o proceso que tivo
lugar.

Deseña un polímero de
condensación a partir dun
aminoácido ou un polímero de
adición a partir dun alqueno
substituído

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B4.9

2º-QUB4.9.1 - Utiliza as
reaccións de polimerización
para a obtención de
compostos de interese
industrial como polietileno,
PVC, poliestireno, caucho,
poliamidas e poliésteres,
poliuretanos e baquelita.

Utiliza as reaccións de
polimerización para a obtención
de compostos de interese
industrial como polietileno, PVC,
poliestireno.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT

QU-B4.10

2º-QUB4.10.1 - Identifica
substancias e derivados
orgánicos que se utilizan
como principios activos de
medicamentos, cosméticos e
biomateriais, e valora a
repercusión na calidade de
vida.

Identifica substancias e
derivados orgánicos que se
utilizan como principios activos
de medicamentos, cosméticos e
biomateriais.

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.

CMCT
CSC

QU-B4.11

2º-QUB4.11.1 - Describe as
principais aplicacións dos
materiais polímeros de alto
interese tecnolóxico e
biolóxico (adhesivos e
revestimentos, resinas,
tecidos, pinturas, próteses,
lentes, etc.), en relación coas
vantaxes e as desvantaxes
do seu uso segundo as
propiedades que o
caracterizan.

Describe as principais
aplicacións dos materiais
polímeros de alto interese
tecnolóxico e biolóxico
(adhesivos e revestimentos,
resinas, tecidos, pinturas,
próteses, lentes, etc.)

X
PROCEDEMENTOS: Probas específicas.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.

CMCT
CSC

QU-B4.12 2º-QUB4.12.1 - Recoñece as Recoñece as utilidades  e X PROCEDEMENTOS: Probas específicas. CCEC
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utilidades que os compostos
orgánicos teñen en sectores
como a alimentación, a
agricultura, a biomedicina, a
enxeñaría de materiais e a
enerxía, fronte ás posibles
desvantaxes que leva
consigo o seu
desenvolvemento.

desvantaxes dalgún composto
orgánico utilizado en
alimentación, agricultura ou
biomedicina.

INSTRUMENTOS: Proba aberta.
CMCT
CSC

* Indícase entre paréntese a porcentaxe de ponderación de cada instrumento de avaliación, no caso de haber máis dun, de cara a obter a cualificación final.

24. CRITERIOS SOBRE AVALIACIÓN, A CUALIFICACIÓN E A PROMOCIÓN NO BACHARELATO
Nota avaliación
Ao longo do curso realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas por avaliación correspondentes aos estándares do trimestre. A nota da
avaliación calcularase segundo as seguintes porcentaxes:

Nota media das probas escritas 80%
Nota informes de laboratorio e traballos 20%

Considerarase que o curso foi superado sempre e cando a media aritmética das tres avaliacións sexa 5 ou máis.

Recuperación
Despois de cada avaliación haberá unha proba de recuperación, para o alumnado que non a superase. Tratarase dunha proba escrita de
recuperación con contidos correspondentes a dita avaliación cun peso do 80% da cualificación final ou a análise das novas produccións do
alumnado no caso dos traballos e informes de laboratorio (20%). No caso de non aportar melloras nos traballos entregados durante a
avaliación só se modificará a parte da nota correspondente ás probas obxetivas. A data da proba de dita recuperación será consensuada entre
o profesor e o grupo.
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24.1. Avaliación final extraordinaria

O período abranguido desde a realización da avaliación final ordinaria ata o remate do período lectivo dedicarase á preparación e á realización
das probas extraordinarias (2º Bacharelato).
Para cada materia realizarase unha única proba escrita de formato similar ás realizadas durante o curso, con cuestións e problemas
conceptuais e numéricos, e referidas aos estándares que figuran na programación de cada curso. Se obtivesen unha calificación maior ou igual
que 5, terían superada a materia correspondente.
En cada pregunta e apartado irá indicada a puntuación; en caso de non facelo, suponse que é a mesma para todas elas. Poderá facilitarse
información adicional en forma de táboas de datos.

183


