Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

PROGRAMACIÓN DO
DEPARTAMENTO DE
FÍSICA E QUÍMICA
2022-2023

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

Índice
Introdución.....................................................................................................................................3
Metodoloxía...................................................................................................................................4
Materias e profesorado do departamento...................................................................................6
Materiais curriculares....................................................................................................................7
Organización do laboratorio..........................................................................................................8
Recuperación de materias pendentes...........................................................................................9
Medidas de atención para a diversidade......................................................................................9
Alumnado con ACS.........................................................................................................................9
Actividades complementarias e extraescolares............................................................................9
Tratamento dos contidos transversais........................................................................................10
Competencias Clave.....................................................................................................................12
Tratamento das TIC......................................................................................................................15
Proxecto lector.............................................................................................................................16
Instrumentos para avaliar a programación.................................................................................18
Procedementos e instrumentos de avaliación............................................................................20
Criterios de cualificación..............................................................................................................20
Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria.......................................................................22
Obxectivos do Bacharelato..........................................................................................................24
2º de ESO Física e Química.....................................................................................................26
4º de ESO Física e Química.....................................................................................................69
4º de ESO CAAP.....................................................................................................................115
2º Bacharelato Física.............................................................................................................125
2º Bacharelato Química........................................................................................................220
Técnicas instrumentais avanzadas

2º bacharelato..........................................................312

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

Introdución
Os avances científicos na actualidade están presentes nas nosas vidas cotiás a través de diversas aplicacións e dos medios de comunicación. As persoas usan aparellos con tecnoloxía láser, placas solares,
pantallas de cristal líquido, materiais con fibras sintéticas, lámpadas de baixo consumo, teléfonos móbiles, toman antibióticos, sométense a tratamentos xenéticos, aliméntanse con produtos ecolóxicos ou
transxénicos.

O coñecemento científico é necesario para comprender situacións que afectan de xeito global o planeta,
como o cambio climático, os sismos, a redución da biodiversidade, a diminución de concentración de
ozono, «o burato de ozono», a deforestación, a contaminación, os problemas de saúde como a SIDA...
por poñer algún exemplo dos máis coñecidos; e de xeito local as persoas, como a emisión de gases, os
incendios, as verteduras de produtos tóxicos a ríos e mares, a sobreexplotación dos recursos, os diferentes usos do solo, o tratamento do lixo, o efecto das drogas sobre o organismo e a sociedade, etc. O
ensino desta área, que facilitar a comprensión de todos eses problemas e da responsabilidade humana
neles, tamén dos avances científicos de cara a lograr a mellora da saúde individual e social, e para o
desenvolvemento sustentable.

As ciencias resumen o coñecemento sobre o mundo natural e exprésano a través dun conxunto de
principios, teorías e leis integrados dentro de modelos explicativos e preditivos; caracterízanse polos
procedementos empregados para xeralos, organizalos e valoralos. Estes procedementos capacitan as
persoas para valoraren e incorporaren en forma de coñecemento válido o resultado da experiencia e a
información sobre a natureza que se recibe ao longo da vida. O coñecemento científico é tamén producto dunha actividade social, desenvolvida por persoas que forman parte da sociedade de cada momento, que se ve influenciado polos coñecementos previos que se posúen, polas necesidades e condicionamentos de cada época histórica. A ciencia, por tanto, considérase o resultado dun proceso de elaboración susceptible de experimentar revisións e modificacións.

O coñecemento científico forma parte da cultura, non só como ferramenta de desenvolvemento dela,
senón tamén con entidade propia. Na historia da ciencia atopamos múltiples casos en que, a raíz dunha
revolución científica, cambia a concepción do mundo. Personaxes que influíron na forma de pensar da
súa época como: Newton, Lavoisier, Boyle, Einstein, Dalton, Marie Curie, Rosalind Franklin, Lise Meitner,
Severo Ochoa e outros deben estar incluídos na bagaxe cultural das persoas.
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Metodoloxía
A finalidade do ensino da física e química é contribuír a que o alumnado acade un nivel óptimo nas
competencias básicas a través dos obxectivos destas materias. Débense favorecer competencias relacionadas coas estratexias de investigación propias da metodoloxía científica, co emprego das tecnoloxías da información e a comunicación, co fomento da autonomía e da responsabilidade individual e
social, co traballo e esforzo na consecución dunha formación científica básica, coa valoración da ciencia
como parte da cultura da humanidade e coa súa contribución á mellora das condicións de vida no planeta.

En canto ás orientacións metodolóxicas para abordar o tratamento das materias científicas, é importante ter en conta as achegas que proceden tanto de avaliacións externas de ámbito internacional como
da investigación en didáctica das ciencias. Neste marco, o enfoque metodolóxico deberá favorecer a
capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, traballar en equipo e aplicar os métodos apropiados de investigación, para seguir aprendendo ao longo da súa vida mediante a aplicación do aprendido na escola a contextos non escolares.

As estratexias metodolóxicas que se propoñen para desenvolver o currículo desta materia son as seguintes:
▪

Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de complexidade, establecendo unha secuenciación axeitada, de tal maneira que se recollan actividades de introdución, de estruturación de conceptos, de síntese e de aplicación.

▪

Prestarase especial atención ao principio de Aprendizaxe Significativo. Ao principio de cada unidade tentarase determinar os coñecementos previos do alumnado para construír sobre eles os
novos coñecementos. Neste mesmo sentido relacionaranse sempre que sexa posible o que se
estea a estudar con situacións da vida cotiá que sexan familiares para o alumnado.

▪

A interacción do profesor co alumnado tratará de conseguir que o alumnado logre a maior autonomía posible no proceso de aprendizaxe.

▪

Fomentarase o uso de actividades prácticas de xeito individual e en pequenos grupos, tanto no
laboratorio como na aula ou na casa.

▪

Empregar na clase un amplo abanico de recursos didácticos: explicacións teóricas, realización
de cuestións, exercicios e problemas, visualización de vídeos e DVDs.

▪

Fomentar o uso das TIC e en especial usar as aulas de informática do centro para traballar con
software educativo así como con páxinas webs interactivas.

▪

Nas materias de segundo de Bacharelato prestarase especial atención as indicacións dos Grupos de Traballo correspondentes.
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▪

Partir, sempre que sexa posible, de situacións problemáticas abertas para recoñecer que cuestións son “cientificamente investigables”, decidir como precisalas e reflexionar sobre o seu posible interese como facilitadoras da aprendizaxe.

▪

Potenciar a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de traballo, creando un ambiente semellante ao que podería ser unha investigación cooperativa (onde conten
as opinións de cada individuo) facendo ver como os resultados dunha soa persoa ou equipo non
bastan para verificar ou falsear unha hipótese e evitando toda discriminación por razóns éticas,
sociais, sexuais, etc.

▪

Propiciar a construción de aprendizaxes significativas, a través de actividades que permitan analizar e contrastar as propias ideas coas cientificamente aceptadas para propiciar o cambio conceptual, metodolóxico e actitudinal.

▪

Facilitar a interacción entre a estrutura da disciplina e a estrutura cognitiva do alumnado aplicando estratexias propias das ciencias na resolución de situacións – problema relevantes, para
influír na reestruturación e enriquecemento dos esquemas de coñecemento do alumnado, contribuíndo así a incrementar as súas capacidades.

▪

Propoñer análises cualitativas, que axuden a formular preguntas operativas presentadas como
hipóteses, que orienten o tratamento dos problemas como investigacións e contribúan a facer
explícitas as preconcepcións.

▪

Fomentar a autonomía, iniciativa persoal, creatividade e a competencia de aprender a aprender
a través da planificación, realización e avaliación de deseños experimentais por parte do alumnado, incluíndo a incorporación das TICs co obxecto de favorecer unha visión máis actual da
actividade tecnolóxica e científica contemporánea.

▪

A comunicación é un aspecto esencial da actividade científica e debe ser traballada, por exemplo, na recollida e análise de diversas informacións orais e escritas en relación cos temas tratados, a través da elaboración e exposición de memorias científicas do traballo realizado, ou da
lectura e comentario crítico de textos científicos. En concreto, a verbalización (rexeitando o
operativismo “mudo” en relación co uso das ferramentas matemáticas) require unha atención
preferente.

▪

Considerar as implicacións CTSA dos problemas (posibles aplicacións, repercusións negativas,
toma de decisións, ciencia e pseudociencia, etc) e as posibles relacións con outros campos do
coñecemento

En síntese, esta serie de propostas inclúen no currículo a dimensión procedimental e os valores da actividade científica. En consecuencia, as actividades de avaliación, tanto do alumnado como do proceso
de ensino – aprendizaxe, deberán ser coherentes cos aspectos recollidos nos puntos anteriores (útiles,
por exemplo, como rede de análise das probas de avaliación) co obxectivo de favorecer a aprendizaxe,
contribuír á mellora do ensino, e incidir no currículo (para axustalo ao que pode ser traballado con interese e proveito polo alumnado
As liñas metodolóxicas xerais deste departamento, están pensadas en base ás dificultades que posúen
os alumnos/as para a aprendizaxe das materias experimentais: insuficiencia no dominio do vocabulario,
problemas para manexar con soltura os cálculos matemáticos, existencia de preconceptos que non se
corresponden co modelo científico e os hábitos de estudo puramente memorísticos,...
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Materias e profesorado do departamento
Materias que imparte o departamento
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Física e Química de 2º de ESO: 3 grupos. [1 de sección bilingüe en inglés]
Física e Química de 3º de ESO: 2 grupos. [1 de sección bilingüe en inglés]
Física e Química de 4º de ESO: 2 grupos. [1 de sección bilingüe en inglés]
Física e Química de 1º de Bacharelato: 1 grupo.
Física de 2º de Bacharelato: 1 grupo.
Química de 2º de Bacharelato: 1 grupo.
Técnicas de Laboratorio de 1º de Bacharelato: 1 grupo.
Técnicas Instrumentais Avanzadas de 2º Bacharelato: 1 grupo.
CAP de 4º ESO: 1 grupo.

Profesorado do departamento
Laura Fernández Villarino [Xefa de Departamento]
Física e Química de 2º de ESO: 1 grupo. [Secc. Biling. Inglés]
Física e Química de 3º de ESO: 1 grupo. [Secc. Biling. Inglés]
Física e Química de 4º de ESO: 1 grupo.
Física e Química de 1º de Bacharelato: 1 grupo.
Química de 2º de Bacharelato: 1 grupo.
María Blanco Méndez
Física e Química de 2º de ESO: 1 grupo.
Física e Química de 3º de ESO: 1 grupo.
Física e Química de 4º de ESO: 1 grupo. [Secc. Biling. Inglés]
Técnicas de Laboratorio de 1º de Bacharelato: 1 grupo (laboratorio)
Física de 2º de Bacharelato: 1 grupo.
Técnicas instrumentais avanzadas de 2º de Bacharelato: 1 grupo (laboratorio).
Susana García Antelo (dpto. de Tecnoloxía)
Ciencias aplicadas a actividade profesional de 4º de ESO: 1 grupo

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

Materiais curriculares
A relación de libros de texto de cada curso é a seguinte:
2º de ESO
E-Dixgal
Plataforma de educación dixital
3º de ESO
E-Dixgal
Plataforma de educación dixital
4º de ESO
E-Dixgal
Plataforma de educación dixital
4º de ESO CAP
Título: Ciencias Aplicadas a Actividade Profesional
Editorial: Vicens Vives
1º de Bacharelato
Título: Física y Química 1
Editorial: Santillana
2º de Bacharelato, Química
Título: Química 2
Editorial: EDEBÉ
2º de Bacharelato, Física
Título: Física 2
Editorial: EDEBÉ
Utilizaranse outros recursos e materiais como:

 Materiais das diferentes editoriais e recursos que se atopan na plataforma E-Dixgal.

 Material en soporte dixital cando se traballe na aula de informática: páxinas web, CDs, pro-

gramas de simulación, fallos de cálculo, PowerPoint....

 Material curricular elaborado polo departamento para ampliar ou reforzas aqueles contidos

que se considere necesario.
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 Material curricular de reforzo e ampliación.

 Material curricular elaborado polo departamento para a recuperación de avaliacións.

 Material curricular elaborado polo departamento para a recuperación de materias penden-

tes.
 Material do repositorio de contidos ABALAR, nos grupos de 2º de ESO, que están incluídos

neste programa e teñen ordenadores nas aulas.
 A plataforma de Moodle como ferramenta para organizar os contidos elaborados polo de-

partamento e os recursos web; así como para a realización de tarefas e probas de avaliación.

Organización do laboratorio
O laboratorio é compartido por todo o alumnado de Física e Química polo que se realiza un horario
consensuado entre o profesorado para a súa utilización.

Este curso, por mor das limitacións de aforo propias do espazo, só se poden impartir nos laboratorios
as sesións lectivas dos grupos de 2º de bacharelato de Química e Física e as clases das materias de
laboratorio de 1º e 2º de bacharelato, Afondamento en laboratorio e Técnicas Instrumentais Avanzadas.

Para o resto de grupos, disponse dun cadro horario no que cada profesor solicita a utilización do mesmo
naquelas horas nas que non se imparten horas lectivas, aínda que pode ser moi complicado este curso
leva-lo alumnado doutros grupos debido ao numeroso destes e ao non existiren horas de desdobre de
apoio ao laboratorio.

O material de laboratorio utilizado nunha sesión, será hixienizado e lavado para quedar a disposición
para as sesións seguintes. No caso de ter que reservar algunha substancia ou algunha montaxe para
unha sesión posterior deberá quedar debidamente especificado ou almacenado nalgún recipiente indicado para isto.
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Recuperación de materias pendentes
O alumnado con materias pendentes correspondentes ao departamento que curse actualmente a materia nun curso superior, será avaliado e valorado da materia pendente polo profesor/a que imparta a materia no seu grupo e nivel actual, xa sexa por traballos adaptados a
contidos do curso anterior como pola correspondente evolución do curso actual. Non debería
ser necesario realizar unha proba obxectiva.
Para facilitar a recuperación das materias pendentes a alumnado que non curse a materia no
seu nivel actual, entregaranse ao alumnado follas de actividades correspondentes a contidos a
esa materia pendente e a profesora que imparta a materia dese nivel no curso actual e/ou no
seu caso a xefa do departamento estará a disposición do alumnado para resolver calquera dúbida relacionada coa materia.
Se se entregan as actividades desenvolvidas con corrección, non será necesario facer unha
proba final. No caso de non entregar as actividades ou de non estar evolucionando de maneira
correcta deberá facer unha proba obxectiva en xuño, coa avaliación ordinaria, para poder ser
cualificado.

Medidas de atención para a diversidade
•

•
•

Potenciaranse metodoloxías que favorezan un aprendizaxe autónomo como son o uso
de software educativo, o uso de páxinas web con contido interactivo e a elaboración de
pequenos traballos de investigación.
Elaboraranse actividades de reforzo para aqueles alumnos nos que se detecten dificultades no aprendizaxe.
Elaboraranse actividades alternativas de ampliación para aqueles alumnos nos que se
detecte unha maior capacidade.

Alumnado con ACS
O alumnado que necesite unha Adaptación Curricular estará maioritariamente integrado na
aula coas medidas necesarias para a súa integración. A avaliación realizarase conforme aos obxectivos e criterios de avaliación fixados na propia adaptación, cunha rúbricas específicas e
adaptadas ás súas circunstancias.

Actividades complementarias e extraescolares
Non existe proposta fiable nin firme deste tipo de actividades neste momento, podería levarse a cabo
algunha charla con poñentes que xa pasaron polo centro nalgunha ocasión e incluso planear algunha
saída a lugares achegados coma pode ser Sotavento.
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En moitas ocasións dependerase de institucións organizadoras e aforos das distintas dependecias das
que dispoñen. Poden xurdir diferentes actividades a modo de invitación de asistencia por parte dos
organizadores que se decidirá a asistencia en función da conveniencia do momento ou da importancia
da actividade. Outros cursos propoñíase unha distribución semellante a:

2º ESO:
Ciencia Divertida: demostración de actividades experimentais de ciencia no laboratorio do instituto.
Impresión 3D (en colaboración con Tecnoloxía)

3º ESO: Visita a Sotavento

4º ESO: Visita a Sotavento

1º BAC: Charlas varias sobre temas relacionados coa universidade de cara á elección dunha carreira no
futuro

2º BAC:
Charla sobre Relatividade: Ramón Vilalta, autor do libro Introducción a las relatividades de Einstein
(terceiro trimestre)

CIENCIA NA RÚA:
No parque de Santa Margarida o sábado 8 de maio de 2022

SEMANA DA MULLER E A CIENCIA: Todos os cursos no centro algún tipo de exposición ou mostra

Tratamento dos contidos transversais
Os contidos transversais traballárense en tódalas unidades didácticas e en tódolos niveis, xa que creemos que é algo implícito no propio proceso educativo. As materias deste seminario son especialmente
axeitadas para afondar en aspectos relativos á conservación do medio e á educación para a saúde, tendo
sempre presente que se debe fomentar a igualdade de xénero buscando exemplos e actividades que
contribúan a este fin.
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A Educación Ambiental débese presentar, entre outros, cos dous obxectivos seguintes:
 Concienciar os alumnos sobre a importancia da enerxía na calidade de vida e sobre o
desenvolvemento económico dos pobos.
 Valorar a necesidade de se relacionar co medio ambiente sen contribuír ó seu deterioro.
 Detectar os efectos que a contaminación da auga produce no medio ambiente e nos
seres vivos.
 Reflexionar sobre o consumo abusivo da auga e os problemas que xera.
 Valorar o impacto ambiental que provocan os residuos plásticos e a importancia que
ten a súa reciclaxe.
 Valorar o efecto dos produtos químicos presentes no contorno sobre a saúde, a calidade de vida, o patrimonio e o futuro da nosa civilización, analizando ó mesmo tempo
as medidas internacionais que se establecen a este respecto.
 Valorara importancia do aire e da auga non contaminados para a saúde e a calidade de
vida, e rexeitamento das actividades humanas contaminantes.

Preténdese que os alumnos adquiran experiencias e coñecementos suficientes para ter unha
compresión global dos principais problemas ambientais, que desenvolvan capacidades e técnicas para relacionarse co medio sen contribuír ó seu deterioro, así coma hábitos individuais de
protección do medio e que sexan conscientes das repercusións negativas (físicas e psíquicas)
que a contaminación acústica que soportan moitas cidades pode chegar a provocar.

No ámbito da Educación para a Saúde preténdense acadar os seguintes obxectivos no alumnado

Coñecer cales son as necesidades de determinados elementos no ser humano e en que alimentos se atopa, así coma as consecuencias que se derivan da carencia de cada un deles.

Tamén se pode traballar a Educación Viaria que permite que os alumnos establezan a relación entre as
características elásticas ou plásticas da carrozaría dun automóbil coa seguridade dos seus ocupantes,
que se sensibilicen sobre os accidentes de circulación cando se estuden as forzas de inercia e a distancia
de seguridade entre vehículos, e que adquiran hábitos e condutas de seguridade viaria como peóns e
como usuarios.
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Competencias Clave
“As competencias clave son aquelas que tódalas persoas precisan para a súa realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego” A continuación
descríbese en liñas xerais a contribución das Ciencias Naturais e dentro delas da Física e Química á consecución das competencias básicas que establece a LOE para o alumnado de ESO. No desenvolvemento
da programación faise unha análise pormenorizada da contribución de cada bloque de contidos ás citadas competencias de forma máis detallada.

Competencia en 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 audiovisuais de diferentes fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun proceso
que pasa pola identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen entre eles. Na resolución de problemas debe
estimularse a lectura comprensiva a través da contextualización da situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das relacións que se establecen entre ditos conceptos e os datos.

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no
nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse
ideas, acláranse significados sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse
sínteses, elabóranse mapas conceptuais, extráense conclusións, realízanse informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que favorezan a mellora na expresión oral e escrita, a confianza para
expresarse en público, o saber escoitar, o contrastar opinións e teren conta as ideas dos demais.

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

A física e Química contribúe moi directamente esta área ao desenvolvemento da competencia matemática, dado que o coñecemento científico cuantifícase 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.
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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 física e química emprégase habitualmente o razoamento matemático coma ferramenta de traballo.

A competencia en ciencia e tecnoloxía recae de xeito importante sobre esta área na que o alumnado
aprende os conceptos básicos que lle permitan a análise, dende diferentes eidos do coñecemento científico, da materia, dos fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus efectos sobre o medio
ambiente e a saúde, dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos.

Competencia dixital (CD).

A materia de Física e Química contribúe á competencia dixital, xa que se traballan habilidades para identificar, contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e presentada en diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación, como os buscadores
por internet, documentos dixitais, foros, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, presentacións
electrónicas e simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións de tipo
científico que achegan as tecnoloxías da información e a comunicación, foméntanse actitudes favorables ao emprego delas evitando o seu emprego indiscriminado.

Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, cando se traballan representacións de gráficas e datos por medio de programas informáticos, cando se realizan experiencias
virtuais para contrastalas coas reais, cando se representan estruturas moleculares, atómicas, situacións
problemáticas coa axuda dos ordenadores, desde a materia estase a contribuír á competencia dixital.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o alumnado das habilidades necesarias para comprender a problemática actual en relación coa súa persoa, co resto da sociedade e co
planeta.
A aproximación do currículo á situación concreta na cal se vive, facilita a participación activa do alumnado en actividades que impliquen esa cidadanía responsable.
Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que afectan as persoas serven
para traballar habilidades sociais relacionadas coa participación, cooperación e poñerse en lugar dos
outros, aceptar diferenzas e a respectar os valores, crenzas diferentes ao propio.
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Conciencia e expresións culturais (CCEC)
A contribución da área á competencia cultural e artística. Na expresión das ideas, conceptos e principios
das ciencias da natureza empréganse, de xeito creativo, diferentes códigos artísticos para representar
fenómenos ou situacións dun xeito comprensible.

Desde a área de ciencias contribúese a desenvolver esta competencia cando se promove a presentación
das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de
elixir os ditos formatos estéticos e artísticos, cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os
xeitos de pensar ou facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, como
medio de coñecer, comprender e desfrutar do coñecemento científico.

Á hora de abordar os contidos da área temos en conta a nosa propia realidade. Galicia ten unha situación xeográfica e un medio natural e cultural propios, o que fai necesaria unha contextualización específica á hora do tratamento na aula dos contidos de ciencias naturais. O coñecemento do patrimonio
ambiental propio e as consecuencias directas e indirectas das súa explotación son aspectos que se traballan en profundidade nesta área.

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.

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de problemas estamos continuamente aprendendo como se pode construí o coñecemento científico.

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.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).

Esta área contribúe ao desenvolvemento da competencia en autonomía e iniciativa persoal especialmente na realización de pequenas investigacións por parte do alumnado. O alumnado debe tomar decisións sobre o camiño a seguir para comprobar unha hipótese e debe ser capaz de facelo autonomamente. Tamén debe saber extraer conclusións a partir de datos experimentais de forma autónoma e de
autoavaliar o seu traballo.
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No traballo do laboratorio cada alumno e alumna é responsable do seu material e ten que ter a iniciativa
suficiente para realizar aquelas experiencias que considere oportunas. O abordamento de situacións
problema abertos tamén contribúe a desenvolver a autonomía do alumnado.

Unha revisión da Historia da Ciencia amósanos como a iniciativa dalgunhas persoas que tiñan ideas
opostas á opinión da maioría forxaron as grandes revolucións da ciencia (Galileo, Newton, Einstein, Dalton,...). Facer unha análise histórica da evolución do coñecemento científico en relación a algún aspecto
axuda a crear no alumnado actitudes de valoración positiva do que ter iniciativa pode representar.

Unha persoa que sabe interpretar a realidade que o rodea terá unha maior autonomía e un
criterio mellor fundamentado para tomar decisións e contribúe a desenvolver no alumno as
destrezas necesarias para avaliar e emprender proxectos individuais ou colectivo
Desenvolvendo o espírito crítico e a capacidade de análise e observación da ciencia contribúese
a conseguir esta competencia. Formando cidadáns informados.

Tratamento das TIC
As tecnoloxías da información e da comunicación son unha ferramenta moi axeitada para traballar as
ciencias, xa que o que se pretende na etapa secundaria obrigatoria e facer un achegamento do alumnado á interpretación da realidade que os rodea e contextualizar esta aprendizaxe na medida do posible
en situacións reais e presentes na vida cotiá das persoas.

Utilízanse moi diversas fontes de información: a clásica enciclopedia (normalmente en formato dixital),
periódicos, revistas (científicas ou non), páxinas web, foros, blogs, programas específicos, simulacións,
webquests....

Para que o alumnado teña unha competencia dixital axeitada ao remate desta etapa, utilízase o ordenador coma unha ferramenta máis para o desenvolvemento do currículo e para traballar determinados
procedementos.

En Física e Química na ESO os contidos e os materiais están a disposición a través da plataforma Edixgal,,
o profesorado utiliza material que pertence propiamente á plataforma e tamén incorpora materiais externos propios do profesorado ou doutras páxinas ou editoriais que o permitan.

Este departamento utiliza como ferramenta de traballo a plataforma Moodle, que permite crear e manexar cursos vínculados á aula virtual do centro para os cursos de bacharelato, aos que terán acceso os
alumnos e alumnas que o profesorado inscriba previamente. Creouse un curso para cada nivel educativo. Tódolos alumnos e alumnas son dados de alta neste curso e así poden acceder a través da web a
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todo o material curricular elaborado polo departamento, ás actividades de reforzo e ampliación, ás páxinas web seleccionadas pola profesora para traballar cada bloque de contidos,.....

* EN CASO DE CONFINAMENTO por mor da Covid utilizarase como canle de comunicación e lugar de
traballo a Aula Virtual do centro, onde se irán actualizando os contidos correspondentes e os traballos
a entregar. No caso da ESO a vía será a plataforma E-dixgal xa que sexan as condicións que sexan xa é o
instrumento de traballo habitual na aula e fai a función exacta dun aula virtual. Tamén faremos uso da
plataforma de videoconferencias Webex facilitada pola Consellería para levar a cabo explicacións, dúbidas e clases telemáticas e ter constancia de asistencia, traballo e seguimento do alumnado.
Facilitarase tamén unha dirección de correo electrónico de contacto con cada profesora para o caso de
precisar unha comunicación inmediata.

Proxecto lector
A lectura comprensiva é unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento das persoas e para
acadar con éxito calquera actividade intelectual. Dende esta perspectiva este seminario considera que
ten unha grande importancia o propiciar este hábito no alumnado. Por elo se inclúe a lectura coma
parte da metodoloxía de traballo par os desenvolvemento do currículo.

A área de Física e Química require dunha boa compresión lectora para a interpretación de fenómenos
naturais, a comprensión dos modelos científicos, a resolución de situacións problema, a realización de
pequenas investigacións,...

Desde esta área se traballa a lectura dende moitos aspectos, utilizando diversos rexistros linguísticos:
linguaxe científica, matemática, gráfica, etc...

Trabállanse textos moi variados, referidos especialmente a:

 Actualidade científica: lectura interpretativa de artigos de actualidade coma base para establecer

debates sobre os temas dos que tratan.

 Textos científicos: lectura interpretativa de textos científicos e diferencias entre a ciencia e a “pseu-

dociencia”.
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 Historia da ciencia: analízase a través da lectura comprensiva a evolución histórica dun determinado

concepto científico. Dentro deste apartado resulta tamén interesantes ler textos “antigos” para familiarizar ao alumnado coa linguaxe. Algúns dos que se inclúen son: abxuración de Galileo, Prefacio de Nicolás Copérnico do libro Das Revolucións das Esferas Terrestres, planos inclinados de Galileo, ...

 Biografía de grandes científicos: resulta interesante que o alumnado coñeza a vida destas persoas.

 Lectura de problemas: cada situación-problema que se plantexa ao alumnado esixe unha lectura

comprensiva e é nese aspecto no que moitas veces fracasan, polo que debe ser traballado explicitamente.

 Lectura de procedementos experimentais: a linguaxe empregada no laboratorio é precisa e especí-

fica en moitos casos, polo que deben lerse e interpretarse diferentes procedementos experimentais,
especialmente nos primeiros cursos.

 Busca, análise e selección crítica de información en Internet.

Os recursos utilizados para obter estes textos proceden de moi diversas fontes: libros da biblioteca escolar ou do departamento, periódicos, revistas especializadas, o propio libro de texto, Internet,...
Para traballar a comprensión lectora utilízanse diferentes test e preguntas sobre os textos, que son
extraídas das probas PISA, PIRLS e doutras fontes.

En cada avaliación todos o alumnado terá un exame de competencias no que se analizará entre outras,
e con especial énfase, a competencia en comunicación lingüística e a compresión lectora.

Para desenvolver este proxecto lector da área e para contribuír á competencia en comunicación lingüística do alumnado estipulase un tempo mínimo para lectura dun 10% do total das sesións de cada curso.

Así mesmo recoméndanse unha serie de libros relacionados coa materia, que están a disposición do
alumnado na biblioteca do centro, para ler na casa, ou nos tempos de lectura estipulados no proxecto
lector do centro. Como mínimo todos os alumnos teñen que ler un libro dos recomendados polo seminario, que poder coller prestado na biblioteca do centro.

Os libros son escollidos por eles mesmos a partir dunha selección anterior da profesora. Nos títulos
seleccionados trátanse:
 Temas relacionados co medio ambiente e a súa conservación.
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 Os seres vivos: morfoloxía e relacións nos ecosistemas
 Experimentos físicos ou químicos
 Biografías de personaxes relevantes na historia da ciencia

Instrumentos para avaliar a programación
Este departamento realiza unha revisión mensual do seguimento da programación, a partir da cal se
elabora un informe escrito.

O desenvolvemento da programación en todos os cursos, a adecuación da mesma á realidade da aula,
as posibles modificacións tanto do seu contido como da súa temporalización, as variacións nas actividades extraescolares ou calquera outra decisión tomada por este departamento, serán recollidos nos citados informes.

No mes de xuño realizase unha memoria final na que se analiza globalmente o desenvolvemento da
programación, coa finalidade de incluír posibles modificacións ou melloras para os cursos seguintes.

Criterios para avaliar a programación

Os criterios para avaliar a programación estrutúranse en relación a unha serie de aspectos:
1. Nivel de adquisición das competencias básicas
O desenvolvemento da programación está en todo momento relacionado coa adquisición
das competencias básicas, polo que analizarase en profundidade a contribución da programación e a práctica docente á adquisición das mesmas.
2. Estudo da temporalización:
Comprobar a adecuación da temporalización programada. En caso de quedar algunha unidade escasa de tempo, analizaranse as causas e estudarase una posible redistribución do
tempo.
Analizar se a temporalización programada foi adecuada a cada unidade e se todos os aspectos foron estudados coa profundidade necesaria para a súa correcta asimilación. Se os
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resultados acadados nalgún tema non foron os adecuados deberemos reorganizar a temporalización.
3. Estudo dos resultados xerais dos grupos:
A partir dunha análise estatística e comparativa das cualificacións (nº aprobados, porcentaxes, notas medias...) poderemos apreciar o nivel de consecución dos obxectivos.
En caso de presentarse unha baixada dos mesmos farase necesario estudar as causas e se
se trata dun problema desta materia ou de todas as materias. A partir desta análise poderán tomarse diferentes medidas como cambios nos métodos pedagóxicos ou redimensionar, dentro do posible, a esixencia no cumprimento dos obxectivos programados.
4. Estudo dos resultados en alumnado das medidas de reforzo e ampliación:
Comprobar os resultados do alumnado con necesidades educativas especiais.
Comprobar os resultados do alumnado repetidor de curso.
Valoración das medidas de atención á diversidade: comprobar que permitiron que o alumnado puidera adaptar a súa aprendizaxe ás súas capacidades, tanto a un nivel máis elevado
como de mínimos.
Desenvolvemento das ACS: no caso se que exista algún estudante que necesite unha modificación
do currículo.

5. Desenvolvemento das actividades prácticas
Análise do número de prácticas realizadas en función das programadas.
Adecuación das actividades aos obxectivos propostos.
Nivel de adquisición de competencias básicas do alumnado a partir destas actividades.
6. Seguimento do plan de recuperación do alumnado coa materia pendente de cursos anteriores.
Adecuación do plan ás necesidades do alumnado
Análise estatística das cualificacións.
7. Valoración do seguimento do Plan Lector

8. Valoración do seguimento do Plan TIC
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Procedementos e instrumentos de avaliación
Os procedementos e instrumentos que se utilizarán na avaliación do aprendizaxe do alumnado e con os que se pretende obter información acerca do grado de consecución dos obxectivos propostos son:
• Realización de probas escritas. Tentarase de facer polo menos dúas probas escritas por
avaliación. Cada proba podería abarcar os contidos das anteriores.
• Realización de tarefas na aula, unhas anunciadas con anterioridade e outras non. Trátase con estas últimas de fomentar o traballo diario, fundamental para a consecución
dos obxectivos propostos.
• Intervencións na clase (respostas a preguntas plantexadas polo profesor, preguntas formuladas polo alumno)
• Realización de tarefas propostas como tarefas de casa (resolución de cuestións e problemas, traballos bibliográficos, informes de laboratorio, etc)
• Observación sistemática do traballo do alumnado na aula, no laboratorio e na súa casa:
asistencia, actitude e participación.
O alumnado será informado do resultado da corrección das distintas probas e actividades
realizadas e analizaranse con eles os fallos e erros cometidos mediante a corrección e análise das mesmas na clase.
Criterios de cualificación
Na cualificación de probas escritas terase en conta:
• A claridade da exposición dos conceptos, procesos, os pasos seguidos, as hipóteses, a
orde lóxica e a utilización adecuada da linguaxe científica específica.
• Os erros graves de concepto que levarán a anular o apartado correspondente.
• Nos parágrafos/apartados que esixen a utilización da solución dun apartado anterior
cualificaranse independentemente do resultado numérico do devandito apartado.
• Cando a resposta deba ser razoada ou xustificada, non facelo supoñerá unha puntuación de cero no apartado correspondente. Un resultado erróneo pero cun razoamento
correcto valorarase.
• Nun problema numérico a resposta correcta, sen razoamento ou xustificación, pode ser
valorada cun 0 se non se pode ver de onde saíu o devandito resultado.
• Os erros nas unidades ou non poñelas descontará un 25% da nota do apartado.
• Un erro no cálculo considerarase leve e descontarase o 25% da nota do apartado, agás
que os resultados carezan de lóxica e o alumnado non faga unha discusión acerca da
falsidade do devandito resultado.
Na cualificación da aprendizaxe do alumnado terase en conta na ESO:
• Probas escritas. (80% ) A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media aritmética das probas escritas realizadas no trimestre. Para poder facer a media das probas
realizadas nun trimestre, terán que ter unha cualificación de 3,5 ou superior e non superará a materia quen non teña algún exame aprobado no trimestre.
• Traballo de clase e de laboratorio (20%)
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Na cualificación do alumnado terase en conta en bacharelato:
•

•

Probas escritas. (90% ) ) A cualificación de cada avaliación obterase facendo a media
aritmética das probas escritas realizadas no trimestre. Para poder facer a media das
probas realizadas nun trimestre, terán que ter unha cualificación de 3,5 ou superior e
non superará a materia quen non teña algún exame aprobado no trimestre. Se o profesorado da materia acordase facer un exame global da mesma ao final do trimestre este
abarcará o total da materia impartida ata a data da proba e computará cun valor do 40%
na cualificación final da avaliación sendo o 60% a media aritmética das valoracións das
probas escritas.
Poderase facer un exame global a final de curso que abarcará o total da materia impartida durante o curso de maneira que sirva coma recuperación para o alumnado que non
teña superada a materia ata ese momento e de mellora de cualificación para o resto,
quedando coma cualificación do curso a valoración desta proba se é o caso de mellora
da nota obtida como media aritmética das avaliacións.
Traballo de clase e de laboratorio (10%)

* EN CASO DE CONFINAMENTO por mor da Covid, o traballo realizado no tempo que dure o encerro
será cualificado seguindo a mesma norma. Para o traballo de clase, terase en conta a participación do
alumnado nas clases telemáticas, a participación nos diferentes canles de comunicación establecidos,
as cuestións e problemas propostos como traballo individual do alumnado, a realización de proxectos
individuais ou grupais propostos polo profesorado así como o interese demostrado na realización de
todos eles.
No caso das probas escritas que se realizarán de forma telemática de ser o caso, a cualificación seguirá
os mesmo criterios de corrección que se fosen presenciais prestando especial atención ás explicacións
tanto de cuestións como de discusión de resultados que demostren que están desenroladas por eles
mesmos e non son copia de fontes externas.
No caso de que o tempo de confinamento fose moi longo ou equiparable ao tempo de ensino presencial
poderíamos remitirnos á Revisión da Programación do curso anterior que recolle o procedemento para
calcular a nota global que busca a opción máis favorable para o alumnado valorando tanto o período
presencial como o non presencial, todo isto tendo en conta as Instrucións que para tal situación ditaminen dende a Consellería de Educación.
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Obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria
A finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria é lograr que os alumnos adquiran os coñecementos e
habilidades básicos da cultura, especialmente nos ámbitos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico. Igualmente, os alumnos deben desenvolver e consolidar tanto hábitos de estudo e traballo como
habilidades e actitudes que lles permita afrontar con éxito o reto que supón educarse e formarse nunha
sociedade cambiante. Os obxectivos da ESO son:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no
diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e
homes, como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar
a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal
ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións
cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e
resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con sentido crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente
as da información e da comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distintas disciplinas,
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e castelá textos e
mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propia e dos demais, así como
o patrimonio artístico e cultural.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas, afianzar
os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do deporte para
favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo,
o coidado dos seres vivos e o medio natural, contribuíndo á súa conservación e mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.
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Obxectivos do Bacharelato
O bacharelato contribuirá a desenvolver nas alumnas e nos alumnos as capacidades que lles permitan:
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica
responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia,
así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade
xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade.

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de maneira responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais.

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar
criticamente as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas
con discapacidade.

d) Reforzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para aproveitar eficazmente as aprendizaxes e mais como medio para o desenvolvemento persoal.

e) Dominar, tanto na expresión oral coma na escrita, a lingua galega e a lingua castelá.

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar eficazmente e con responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e
mellora do seu contorno social.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas
propias da modalidade de bacharelato elixida.

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais dos métodos científicos e da investigación.
Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións
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de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto do medio natural e a ordenación sustentable do
territorio, con especial referencia ao territorio galego.

k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en
equipo, autoconfianza e sentido crítico.

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o sentido estético, como fontes de formación
e enriquecemento cultural.

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social e impulsar
condutas e hábitos saudables.

n) Reforzar actitudes de respecto e de prevención no ámbito da seguridade viaria.

o) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

2º de ESO Física e Química

Departamento Física e Química
1.

Programación curso 2022/2023

Organización e secuenciación dos Contidos, Criterios de avaliación e Estándares de aprendizaxe
avaliables de Física e Química en relación ás distintas unidades de programación de Segundo
curso

PRIMEIRO TRIMESTRE
Contidos
Bloque 1. A actividade científica

•

Método científico: etapas.

•

Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación.

•

Aplicacións da ciencia á vida cotiá e
á sociedade.

•

Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.

•

Traballo no laboratorio.

•

Procura e tratamento de información. Proxecto de investigación

UDS.: 1, 2, 3, 4

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

1. Recoñecer e identificar as características do método científico.

1.1. Formula, de forma guiada, hipóteses
para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos.(CAA, CCL, CMCCT)

2. Valorar a investigación científica e o
seu impacto na industria e no desenvolvemento da sociedade.
3. Aplicar os procedementos científicos
para determinar magnitudes.
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.
5. Extraer de forma guiada a información sobre temas científicos de carácter
divulgativo que aparecen en publicacións e medios de comunicación.
6. Desenvolver pequenos traballos de investigación nos que se poña en práctica
a aplicación do método científico e a utilización das TIC.

1.2. Rexistra observacións e datos de
maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito utilizando esquemas, gráficos e táboas.
(CCL,CMCCT)

2.1. Relaciona a investigación científica
con algunha aplicación tecnolóxica sinxela na vida cotiá. (CCEC, CMCCT)

3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados.
(CMCCT)

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 Internacional de Unidades. (CSIEE,
CMCCT)

4.1. Recoñece e identifica os símbolos
máis frecuentes utilizados na etiquetaxe
de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado. (CMCCT,
CCL)
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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.
(CMCCT)

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. (CAA, CCL,
CMCCT)

5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información existente
en Internet e outros medios dixitais.
(CAA, CD, CSC)

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. (CD, CMCCT, CSIEE)

6.2. Participa, valora, xestiona e respecta
o traballo individual e en equipo. (CAA,
CSC, CSIEE)

Bloque 2. A materia

•

Propiedades da materia.

•

Aplicacións dos materiais

•

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

•

Leis dos gases.

•

Substancias puras e mesturas.

•

Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides.

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

1.1. Distingue entre propiedades xerais e
propiedades características da materia,
e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias. (CMCCT)

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

1.2 Relaciona propiedades dos materiais
da nosa contorna co uso que se fai deles. (CMCCT)

3. Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun gas
a partir de representacións gráficas ou

1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido,
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•

Métodos de separación de mesturas.
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táboas de resultados obtidas en experiencias de laboratorio ou simulacións
dixitais.

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

5. Propor métodos de separación dos
compoñentes dunha mestura e aplicalos
no laboratorio.

realiza as medidas correspondentes e
calcula a súa densidade. (CMCCT)

2.1. Xustifica que unha substancia pode
presentarse en distintos estados de
agregación dependendo das condicións
de presión e temperatura nas que se
ache. (CMCCT)

2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos. (CMCCT)

2.3. Describe os cambios de estado da
materia e aplícaos á interpretación de
fenómenos cotiáns. (CMCCT)

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.
(CMCCT)

3.1. Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co
modelo cinético-molecular. (CMCCT)

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. (CAA, CMCCT)

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.
(CMCCT)

4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao
analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial interese. (CMCCT)
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4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o material utilizado, e determina a concentración e exprésaa en gramos/litro. (CCL, CMCCT)

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. (CAA,
CMCCT, CSIEE)
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SEGUNDO TRIMESTRE
Contidos
Bloque 3. Os cambios

•

Cambios físicos e cambios químicos.

•

Reacción química.

•

A química na sociedade e o ambiente.

UDS.: 5, 6, 7

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos
en accións da vida cotiá en función de que
haxa ou non formación de novas substancias.
(CMCCT)

2. Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.

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.
(CCL, CMCCT)

3. Recoñecer a importancia da
química na obtención de novas
substancias e a súa importancia
na

1.3. Leva a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.(CMCCT)

mellora da calidade de vida das
persoas.

4. Valorar a importancia da industria química na sociedade e a súa
influencia no ambiente.

2.1. Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas, interpretando a representación esquemática dunha reacción química. (CMCCT)

3.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en
función da súa procedencia natural ou sintética. (CMCCT)

3.2. Identifica e asocia produtos procedentes
da industria química coa súa contribución á
mellora da calidade de vida das persoas.
(CMCCT, CSC)

4.1. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os problemas
ambientais de importancia global. (CMCCT,
CSC, CSIEE)
Bloque 4. O movemento e as forzas

•

Forzas. Efectos.

•

Medida das forzas.

•

Velocidade media.

•

Velocidade instantánea e aceleración.

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

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

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 movemento dun
corpo. (CMCCT)

1.2. Establece a relación entre o alongamento
producido nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e describe o material a

Departamento Física e Química
•

Máquinas simples.

•

O rozamento e os seus efectos.

•

Forza gravitatoria.

•

Estrutura do Universo.

•

Velocidade da luz.
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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.

4. Valorar a utilidade das máquinas simples na transformación
dun movemento noutro diferente,
e a redución da forza aplicada necesaria.

5. Comprender o papel que xoga o
rozamento na vida cotiá.

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

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.

8. Recoñecer os fenómenos da
natureza asociados á forza gravitatoria.

utilizar e o procedemento a seguir para a súa
comprobación experimental. (CMCCT)

1.3. Establece a relación entre unha forza e o
seu correspondente efecto na deformación ou
na alteración do estado de movemento dun
corpo. (CMCCT)

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
no Sistema Internacional. (CMCCT)

2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade
media dun corpo interpretando o resultado.
(CAA, CD,CMCCT)

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas
cotiáns utilizando o concepto de velocidade
media. (CMCCT)

3.1. Deduce a velocidade media e instantánea
a partir das representacións gráficas do espazo
e da velocidade en función do tempo. (CMCCT)

3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou
non a partir das representacións gráficas do
espazo e da velocidade en función do tempo.
(CMCCT)

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 máquinas. (CMCCT)

5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos
seres vivos e dos vehículos. (CMCCT)
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6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre dous corpos coas súas
masas e a distancia que os separa. (CMCCT)

6.2. Distingue entre masa e peso calculando o
valor da aceleración da gravidade a partir da
relación entre esas dúas magnitudes. (CMCCT)

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. (CMCCT)

7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade
da luz co tempo que tarda en chegar á Terra
desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan ditos obxectos, interpretando os valores obtidos. (CMCCT)

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. (CCL, CD, CMCCT, CSIEE)
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TERCEIRO TRIMESTRE
Contidos

UDS.: 8, 9, 10

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

1. Recoñecer que a enerxía é a capacidade de producir transformacións ou cambios.

1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenar ou disipar, pero non crearse nin
destruírse, utilizando exemplos. (CMCCT)

Bloque 5. Enerxía

•

Enerxía. Unidades.

•

Tipos de enerxía.

•

Transformacións da enerxía.

•

Conservación da enerxía.

•

Enerxía térmica. Calor e temperatura.

•

Escalas de temperatura.

•

Uso racional da enerxía.

•

Efectos da enerxía térmica.

•

Fontes de enerxía.

•

Aspectos industriais da enerxía.

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

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.

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

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

1.2. Recoñece e define a enerxía como unha
magnitude e exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. (CMCCT)

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 formas noutras. (CMCCT)

3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, diferenciando entre temperatura, enerxía e calor.
(CMCCT)

3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas de
Celsius e Kelvin. (CMCCT)

3.3. Identifica os mecanismos de transferencia
de enerxía, recoñecéndoos en diferentes situacións cotiás e fenómenos atmosféricos e xustifica a selección de materiais para edificios e no
deseño de sistemas de quecemento. (CAA,
CMCCT, CSC)

4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir
dalgunha das súas aplicacións, como os termómetros de líquido, xuntas de dilatación en estruturas etc. (CMCCT)

4.2. Explica a escala Celsius establecendo os
puntos fixos dun termómetro baseado na dilatación dun líquido volátil. (CMCCT)
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4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos
cotiáns e experiencias onde se poña de manifesto o equilibrio térmico, asociándoo coa
igualación de temperaturas. (CMCCT)

5.1. Recoñece, describe e compara as fontes
renovables e non-renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. (CCL, CMCCT, CSC)
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2. Criterios de cualificación (Rúbrica)
PRIMEIRO TRIMESTRE
NIVEIS DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES

1

2

3

4

Pouco adecuado

Adecuado

Moi adecuado

Excelente

1.1. Formula hipóteses
para explicar fenómenos cotiáns utilizando
teorías e modelos científicos. (CMCCT)

Presenta dificultades
serias para formular hipóteses para explicar
fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos.

É capaz de formular algunhas hipóteses para
explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías
e modelos científicos.

Formula hipóteses para
explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías
e modelos científicos.

Formula hipóteses para
explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías
e modelos científicos de
maneira clara, concisa e
con facilidade.

1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos de forma oral
e escrita usando esquemas, gráficos, táboas e
expresións matemáticas. (CCL)

Presenta dificultades
serias para rexistrar observacións, datos e resultados de maneira organizada, sendo incapaz de comunicalos de
forma oral e escrita
usando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.

É capaz de rexistrar observacións, datos e resultados de maneira organizada con axuda, e
comunícaos de forma
oral e escrita usando
esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas con dificultade.

Rexistra observacións,
datos e resultados de
maneira organizada, e
comunícaos de forma
oral e escrita usando
esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.

Rexistra observacións,
datos e resultados de
maneira organizada, rigorosa e con claridade
e comunícaos de forma
oral e escrita usando
esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas, co vocabulario máis axeitado.

2.1. Relaciona a investigación científica coas
aplicacións tecnolóxicas
na vida cotiá. (CAA)

É incapaz de relacionar
a investigación científica coas aplicacións
tecnolóxicas na vida cotiá.

Pode relacionar a investigación científica coas
aplicacións tecnolóxicas
na vida cotiá.

Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na
vida cotiá.

Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na
vida cotiá, explicándoas
con claridade e soltura.

3.1.Establece relacións
entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema
Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados. (CMCCT)

Confunde as relacións
entre magnitudes e unidades, sen saber utilizar
o Sistema Internacional
de Unidades e a notación científica para expresar os resultados.

É capaz de establecer
con dificultades relacións entre magnitudes
e unidades utilizando,
preferentemente, o Sistema Internacional de
Unidades e a notación
científica para expresar
os resultados con
axuda.

Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema
Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados.

Establece relacións entre magnitudes e unidades sen problemas, utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades e
a notación científica
para expresar os resultados de maneira clara
e ordenada.

4.1. Recoñece e identifica os símbolos máis
frecuentes utilizados na
etiquetaxe de produtos
químicos e instalacións,
interpretando o seu significado. (CMCCT)

Descoñece os símbolos
máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de
produtos químicos e
instalacións.

É capaz de recoñecer os
símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando con axuda, o
seu significado.

Recoñece sen problemas os símbolos máis
frecuentes utilizados na
etiquetaxe de produtos
químicos e instalacións,
interpretando o seu significado.

Recoñece e identifica os
símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando e explicando o
seu significado.
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4.2. Identifica material
e instrumentos básicos
de laboratorio e coñece
a súa forma de utilización para realizar experiencias, respectando as
normas de seguridade e
identificando actitudes
e medidas de actuación
preventivas. (CAA)

Confunde o material e
os instrumentos básicos
de laboratorio, descoñece a súa forma de
utilización para realizar
experiencias. Amosa
desinterese para respectar as normas de seguridade e identificar
actitudes e medidas de
actuación preventivas.

É capaz de identificar
material e instrumentos
básicos de laboratorio e
coñece a súa forma de
utilización con algunha
dificultade para realizar
experiencias, amosa interese en respectar as
normas de seguridade e
identificar actitudes e
medidas de actuación
preventivas.

Identifica material e
instrumentos básicos
de laboratorio e coñece
a súa forma de utilización para realizar experiencias, respectando as
normas de seguridade e
identificando actitudes
e medidas de actuación
preventivas.

Identifica e recoñece ao
instante o material e
instrumentos básicos
de laboratorio e coñece
e explica a súa forma de
utilización para realizar
experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas, amosándose
activo e respectuoso.

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nun texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas, utilizando a linguaxe oral e escrita con
propiedade. (CCL)

Presenta moitas dificultades para comprender
e interpretar información relevante nun
texto de divulgación
científica, e cústalle
transmitir as conclusións obtidas, utilizando
a linguaxe oral e escrita
moi básica.

É capaz de seleccionar
e comprender información relevante nun
texto de divulgación
científica e transmitir as
conclusións obtidas con
algunha dificultade, utilizando a linguaxe oral e
escrita correctamente.

Selecciona e comprende información relevante nun texto de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas, utilizando
a linguaxe oral e escrita
con propiedade.

Selecciona, comprende
e interpreta sen problemas información relevante nun texto de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas con orde
e claridade, utilizando a
linguaxe oral e escrita
con propiedade, usando
o vocabulario máis
axieitado.

5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e a
obxectividade do fluxo
de información existente en Internet e
noutros medios dixitais.(CD)

Descoñece as principais
características ligadas á
fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información existente en
Internet e noutros medios dixitais.

É capaz de recoñecer as
principais características ligadas á fiabilidade
e a obxectividade do
fluxo de información
existente en Internet e
noutros medios dixitais.

Identifica as principais
características ligadas á
fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información existente en
Internet e noutros medios dixitais.

Recoñece, identifica e
explica as principais características ligadas á
fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información existente en Internet e noutros medios dixitais sen problemas.

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. (CD)

Bloquéase á hora de
realizar pequenos traballos de investigación
sobre algún tema obxecto de estudo, confunde as fases do método científico e utiliza
de maneira confusa as
TIC para a procura e a
selección de información e presentación de
conclusións.

É capaz de realizar pequenos traballos de investigación con axuda
sobre algún tema obxecto de estudo, aplica o
método científico de
maneira correcta e utiliza as TIC para a procura e a selección de información e presentación de conclusións con
algunha dificultade.

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.

Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto
de estudo de maneira
clara e ordenada, aplicando o método científico correctamente e
explicando as distintas
fases, utiliza as TIC de
maneira rápida e eficaz
para a procura e a selección de información
e presentación de conclusións claras e concretas.

6.2. Participa, valora,
xestiona e respecta o
traballo individual e en
equipo. (CSC)

Amosa desinterese á
hora de participar, va-

Amosa interese en participar, valorar, xestio-

Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en
equipo sen problemas.

Amósase moi activo e
colaborador á hora de
participar, valorar, xestionar e respectar o traballo individual e en
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lorar, xestionar e respectar o traballo individual e en equipo.

nar e respectar o traballo individual e en
equipo.

1.2. Relaciona propiedades dos materiais da
nosa contorna co uso
que se fai deles. (CSC)

Confunde as propiedades dos materiais da
nosa contorna co uso
que se fai deles.

É capaz de relacionar
propiedades dos materiais da nosa contorna
co uso que se fai deles
con algunha dificultade.

Relaciona propiedades
dos materiais da nosa
contorna co uso que se
fai deles.

Relaciona sen problemas e de maneira rápida e eficaz propiedades dos materiais da
nosa contorna co uso
que se fai deles.

1.3. Describe a determinación experimental do
volume e da masa dun
sólido e calcula a súa
densidade. (CMCCT)

Descoñece a determinación experimental do
volume e da masa dun
sólido, sen poder calcular a súa densidade.

Coñece a determinación experimental do
volume e da masa dun
sólido e é capaz de calcular a súa densidade
con axuda.

Recoñece a determinación experimental do
volume e da masa dun
sólido e calcula a súa
densidade.

Coñece e describe sen
problemas a determinación experimental do
volume e da masa dun
sólido e calcula a súa
densidade de maneira
eficaz.

2.1. Xustifica que unha
substancia pode presentarse en distintos
estados de agregación,
dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se
atope. (CMCCT)

Presenta dificultades
para entender que
unha substancia pode
presentarse en distintos
estados de agregación,
dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se
atope.

É capaz de entender
que unha substancia
pode presentarse en
distintos estados de
agregación, dependendo das condicións
de presión e temperatura nas que se atope.

Comprende e entende
que unha substancia
pode presentarse en
distintos estados de
agregación, dependendo das condicións
de presión e temperatura nas que se atope.

Xustifica e explica con
argumentos válidos que
unha substancia pode
presentarse en distintos
estados de agregación,
dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se
atope.

Confunde as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.

Distingue as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos e
coñece o modelo cinético-molecular.

Explica as propiedades
dos gases, os líquidos e
os sólidos utilizando o
modelo cinético-molecular.

Entende e explica co
vocabulario máis adecuado as propiedades
dos gases, os líquidos e
os sólidos utilizando o
modelo cinético-molecular.

2.3. Describe e interpreta os cambios de estado da materia utilizando o modelo cinético-molecular e aplícao
á interpretación de fenómenos cotiáns.
(CMCCT)

Presenta problemas
para interpretar os
cambios de estado da
materia utilizando o
modelo cinético-molecular e é incapaz de
aplicalo á interpretación de fenómenos cotiáns.

É capaz de interpretar
os cambios de estado
da materia utilizando o
modelo cinético-molecular e aplícao con
axuda á interpretación
de fenómenos cotiáns.

Interpreta sen problemas os cambios de estado da materia utilizando o modelo cinético-molecular e aplícao
á interpretación de fenómenos cotiáns.

Describe, entende e interpreta os cambios de
estado da materia sen
problemas utilizando o
modelo cinético-molecular e aplícao de maneira clara e eficaz á interpretación de fenómenos cotiáns.

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.
(CMCCT)

Ten moitas dificultades
para entender as gráficas de quecemento
dunha substancia.

Entende as gráficas de
quecemento dunha
substancia e recoñece
os seus puntos de fusión e ebulición, e identifícaa utilizando as táboas de datos necesarias con axuda.

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

Interpreta, comprende
e deduce sen dificultade a partir das gráficas de quecemento
dunha substancia os
seus puntos de fusión e
ebulición, e identifícaa
utilizando as táboas de

2.2. Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos utilizando o modelo cinético-molecular. (CCL)

equipo, achegando
ideas interesantes.
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datos necesarias de maneira clara e ordenada.

3.1. Xustifica o comportamento dos gases en
situacións cotiás, relacionándoo co modelo
cinético-molecular.
(CMCCT)

Descoñece o comportamento dos gases en situacións cotiás, incapaz
de relacionalo co modelo cinético-molecular.

Entende o comportamento dos gases en situacións cotiás, relacionándoo co modelo cinético-molecular con
algunha dificultade.

Comprende e entende
sen problemas o comportamento dos gases
en situacións cotiás, relacionándoo co modelo
cinético-molecular.

Xustifica e explica con
argumentos adecuados
o comportamento dos
gases en situacións cotiás, relacionándoo co
modelo cinético-molecular de maneira clara e
concisa.

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.
(CMCCT)

Presenta serias dificultades para interpretar
gráficas, táboas de resultados e experiencias
que relacionan a presión, o volume e a temperatura dun gas. Descoñece o modelo cinético-molecular e as leis
dos gases.

É capaz de entender
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 con axuda.

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
sen problemas.

Interpreta, comprende
e explica 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 de
maneira clara e precisa.

Confunde os sistemas
materiais de uso cotián
en substancias puras e
mesturas.

É capaz de distinguir
sistemas materiais de
uso cotián en substancias puras e mesturas,
especificando, neste último caso, se se trata
de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.

Distingue sen problemas sistemas materiais
de uso cotián en substancias puras e mesturas, especificando,
neste último caso, se se
trata de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.

Distingue, explica as diferenzas e clasifica sistemas materiais de uso
cotián en substancias
puras e mesturas sen
dificultade, especificando, neste último
caso, se se trata de
mesturas homoxéneas,
heteroxéneas ou coloides.

4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de
mesturas homoxéneas
de especial interese.
(CMCCT)

Confunde o disolvente
e o soluto ao analizar a
composición de mesturas homoxéneas de especial interese.

É capaz de identificar o
disolvente e o soluto ao
analizar a composición
de mesturas homoxéneas de especial
interese.

Identifica sen problemas o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas
homoxéneas de especial interese.

Identifica rapidamente
e sen dúbidas o disolvente e o soluto ao analizar a composición de
mesturas homoxéneas
de especial interese, explicando a función de
cada un.

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

Bloquéase á hora de
realizar experiencias
sinxelas de preparación
de disolucións, confunde o procedemento
seguido e o material
utilizado, e é incapaz de

É capaz de realizar experiencias sinxelas de
preparación de disolucións con axuda, describe o procedemento
seguido e o material
utilizado, e determina a

Realiza experiencias
sinxelas de preparación
de disolucións, describe
o procedemento seguido e o material utilizado, e determina a

Realiza sen problemas
experiencias sinxelas de
preparación de disolucións, describe co vocabulario máis adecuado
o procedemento se-

4.1. Distingue e clasifica
sistemas materiais de
uso cotián en substancias puras e mesturas,
especificando, neste último caso, se se trata
de mesturas homoxéneas, heteroxéneas ou coloides.
(CMCCT)
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exprésaa en gramos por
litro. (CAA)

determinar a concentración e exprésaa en
gramos por litro.

concentración e exprésaa en gramos por litro
con algunha dificultade.

concentración e exprésaa en gramos por litro.

guido e o material utilizado, e determina de
maneira clara e eficaz a
concentración e exprésaa en gramos por litro.

5.1. Deseña métodos
de separación de mesturas segundo as propiedades características
das substancias que as
compoñen, describindo
o material de laboratorio adecuado. (CMCCT)

Bloquéase á hora de
deseñar métodos de separación de mesturas
segundo as propiedades características das
substancias que as
compoñen, confunde o
material de laboratorio.

É capaz de deseñar métodos sinxelos de separación de mesturas segundo as propiedades
características das
substancias que as
compoñen, describindo
o material de laboratorio adecuado con
axuda.

Deseña métodos de separación de mesturas
segundo as propiedades características das
substancias que as
compoñen, describindo
o material de laboratorio adecuado.

Describe e deseña métodos de separación de
mesturas segundo as
propiedades características das substancias
que as compoñen, explicando os pasos a seguir e describindo o material de laboratorio
usado máis adecuado
en cada caso.

6.1. Representa o
átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando
o modelo planetario.
(CMCCT)

É incapaz de representar o átomo, a partir do
número atómico e o
número másico, descoñece o modelo planetario.

É capaz de representar
o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando
o modelo planetario
con axuda.

Representa o átomo, a
partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario.

Representa o átomo, a
partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario que
coñece e explica sen
problemas.

6.2. Describe as características das partículas
subatómicas básicas e a
súa localización no
átomo. (CCL)

Confunde as características das partículas
subatómicas básicas e a
súa localización no
átomo.

Coñece as características das partículas
subatómicas básicas
pero pode confundir a
súa localización no
átomo.

Coñece as características das partículas
subatómicas básicas e a
súa localización no
átomo.

Coñece e describe sen
problemas as características das partículas
subatómicas básicas e a
súa localización no
átomo.

6.3. Relaciona a notación XA Z co número
atómico e co número
másico, determinando
o número de cada un
dos tipos de partículas
subatómicas básicas.
(CMCCT)

Confunde a notación XA
Z co número atómico e
co número másico, sen
poder determinar o número de cada un dos tipos de partículas
subatómicas básicas.

É capaz de relacionar a
notación XA Z co número atómico e co número másico, determinando con dificultades
o número de cada un
dos tipos de partículas
subatómicas básicas.

Relaciona a notación XA
Z co número atómico e
co número másico, determinando o número
de cada un dos tipos de
partículas subatómicas
básicas.

Relaciona sen problemas a notación XA Z co
número atómico e co
número másico, determinando e explicando o
significado do número
de cada un dos tipos de
partículas subatómicas
básicas.

7.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos
isótopos radioactivos, a
problemática dos resi-

Presenta moitos problemas para explicar en
que consiste un isótopo, descoñece as
aplicacións dos isóto-

É capaz de explicar en
que consiste un isótopo
e coñece aplicacións
dos isótopos radioactivos, a problemática dos
residuos orixinados e as

Explica en que consiste
un isótopo e comenta
aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos

Describe detalladamente en que consiste
un isótopo e explica as
aplicacións dos isótopos
radioactivos, argumenta a problemática
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duos orixinados e as solucións para a súa xestión. (CCL)

pos radioactivos, a problemática dos residuos
orixinados e as solucións para a súa xestión.

solucións para a súa
xestión.

orixinados e as solucións para a súa xestión.

dos residuos orixinados
e as solucións para a
súa xestión.

8.1. Xustifica a actual
ordenación dos elementos en grupos e períodos na Tabla Periódica. (CMCCT)

Confunde a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na Táboa Periódica.

Coñece a actual ordenación dos elementos
en grupos e períodos
na Táboa Periódica.

Coñece e explica a actual ordenación dos
elementos en grupos e
períodos na Táboa Periódica.

Comprende e xustifica
con argumentos adecuados a actual ordenación dos elementos en
grupos e períodos na
Táboa Periódica.

8.2. Relaciona as principais propiedades de
metais, non-metais e
gases nobres coa súa
posición na Táboa Periódica e coa súa tendencia a formar ións,
tomando como referencia o gas nobre máis
próximo. (CMCCT)

Confunde as propiedades de metais, non-metais e gases nobres,
descoñece a súa posición na Táboa Periódica
e a súa tendencia a formar ións.

É capaz de relacionar
con axuda as principais
propiedades de metais,
non-metais e gases nobres coa súa posición
na Táboa Periódica e
coa súa tendencia a formar ións, tomando
como referencia o gas
nobre máis próximo.

Relaciona sen problemas as principais propiedades de metais,
non-metais e gases nobres coa súa posición
na Táboa Periódica e
coa súa tendencia a formar ións, tomando
como referencia o gas
nobre máis próximo.

Relaciona, comprende e
explica as principais
propiedades de metais,
non-metais e gases nobres coa súa posición
na Táboa Periódica e
coa súa tendencia a formar ións, tomando
como referencia o gas
nobre máis próximo.

9.1. Coñece e explica o
proceso de formación
dun ión a partir do
átomo correspondente,
utilizando a notación
adecuada para a súa representación. (CMCCT)

Descoñece o proceso
de formación dun ión a
partir do átomo correspondente e a notación
adecuada para a súa representación.

Coñece o proceso de
formación dun ión a
partir do átomo correspondente, utilizando
con axuda a notación
adecuada para a súa representación.

Coñece e explica o proceso de formación dun
ión a partir do átomo
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.

Coñece, comprende e
explica de maneira clara
o proceso de formación
dun ión a partir do
átomo correspondente,
utilizando a notación
adecuada para a súa representación.

9.2. Explica como algúns átomos tenden a
agruparse para formar
moléculas, interpretando este feito en
substancias de uso frecuente e calculando as
súas masas moleculares. (CCL)

Presenta moitos problemas para entender
como algúns átomos
tenden a agruparse
para formar moléculas,
sen poder interpretar
este feito en substancias de uso frecuente e
sen poder calcular as
súas masas moleculares.

É capaz de entender
como algúns átomos
tenden a agruparse
para formar moléculas,
interpretando este feito
en substancias de uso
frecuente e calculando
con axuda as súas masas moleculares.

Explica como algúns
átomos tenden a agruparse para formar moléculas, interpretando
este feito en substancias de uso frecuente e
calculando as súas masas moleculares.

Entende e explica de
maneira clara e concisa
como algúns átomos
tenden a agruparse
para formar moléculas,
interpretando este feito
en substancias de uso
frecuente e calculando
as súas masas moleculares de maneira rápida
e eficaz.

10.1. Recoñece os átomos e as moléculas que
compoñen substancias
de uso frecuente, clasificándoas en elementos

Confunde os átomos e
as moléculas que compoñen substancias de
uso frecuente, presentando serios problemas

É capaz de recoñecer os
átomos e as moléculas
que compoñen substancias de uso frecuente, cústalle clasificalas en elementos ou

Recoñece os átomos e
as moléculas que compoñen substancias de
uso frecuente, clasificándoas en elementos

Recoñece, comprende e
explica os átomos e as
moléculas que compoñen substancias de uso
frecuente, clasificándoas en elementos ou
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ou compostos e baseándose na súa expresión química. (CMCCT)

para clasificalas en elementos ou compostos.

compostos baseándose
na súa expresión química.

ou compostos e baseándose na súa expresión química.

compostos e baseándose na súa expresión
química.

10.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e as aplicacións
dalgún elemento e/ou
composto químico de
especial interese a partir dunha procura
guiada de información
bibliográfica e/ou dixital. (CD)

Bloquéase á hora de
usar as TIC para buscar
as propiedades e as
aplicacións dalgún elemento e/ou composto
químico de especial interese.

É capaz de utilizar as
TIC con axuda, para
presentar as propiedades e as aplicacións dalgún elemento e/ou
composto químico de
especial interese a partir dunha procura
guiada de información
bibliográfica e/ou dixital.

Presenta, utilizando as
TIC, as propiedades e as
aplicacións dalgún elemento e/ou composto
químico de especial interese a partir dunha
procura guiada de información bibliográfica
e/ou dixital.

Presenta sen problemas
e de maneira clara e ordenada, utilizando as
TIC, as propiedades e as
aplicacións dalgún elemento e/ou composto
químico de especial interese a partir dunha
procura guiada de información bibliográfica
e/ou dixital.

11.1. Utiliza a linguaxe
química para nomear e
formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC. (CMCCT)

Confunde a linguaxe
química para nomear e
formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

É capaz de utilizar con
axuda a linguaxe química para nomear e
formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

Utiliza a linguaxe química para nomear e
formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

Coñece e utiliza sen
problemas a linguaxe
química para nomear e
formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.
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SEGUNDO TRIMESTRE
NIVEIS DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES

1

2

3

4

Pouco adecuado

Adecuado

Moi adecuado

Excelente

1.1. Distingue entre
cambios físicos e químicos en accións da vida
cotiá en función de que
haxa ou non formación
de novas substancias.
(CMCCT)

Confunde os cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá.

É capaz de distinguir
con algunhas dificultades entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en
función de que haxa ou
non formación de novas substancias.

Distingue sen problemas entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en
función de que haxa ou
non formación de novas substancias.

Recoñece e distingue
entre cambios físicos e
químicos en accións da
vida cotiá en función de
que haxa ou non formación de novas substancias, explicando as diferenzas que hai entre
eles.

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.
(CCL)

Bloquéase á hora de
describir o procedemento de realización de
experimentos sinxelos
nos que se poña de manifesto a formación de
novas substancias e
descoñece que se trata
de cambios químicos.

É capaz de describir con
algunhas dificultades o
procedemento de realización de experimentos
sinxelos nos que se
poña de manifesto a
formación de novas
substancias e pode recoñecer que se trata de
cambios químicos.

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 de maneira
clara e detallada,
usando o vocabulario
adecuado, 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, explicándoos.

2.1. Identifica cales son
os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas, interpretando a representación
esquemática dunha
reacción química.
(CMCCT)

Confunde cales son os
reactivos e os produtos
de reaccións químicas
sinxelas, descoñecendo
a representación esquemática dunha reacción química.

É capaz de identificar
cales son os reactivos e
os produtos de reaccións químicas sinxelas,
interpretando con
axuda a representación
esquemática dunha
reacción química.

Identifica cales son os
reactivos e os produtos
de reaccións químicas
sinxelas, interpretando
a representación esquemática dunha reacción química.

Identifica e explica cales
son os reactivos e os
produtos de reaccións
químicas sinxelas e as
funcións destes, comprendendo e interpretando a representación
esquemática dunha
reacción química.

3.1. Representa e interpreta unha reacción
química a partir da teoría atómico-molecular e
a teoría de colisións.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de representar e interpretar
unha reacción química
a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións.

É capaz de representar
e interpreta con axuda
unha reacción química
a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións.

Representa e interpreta
unha reacción química
a partir da teoría atómico-molecular e a teoría de colisións.

Representa de maneira
clara e eficaz, interpreta
e explica unha reacción
química a partir da teoría atómico-molecular e
a teoría de colisións.
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4.1. Recoñece cales son
os reactivos e os produtos a partir da representación de reaccións
químicas sinxelas, e
comproba experimentalmente que se cumpre a lei de conservación da masa. (CMCCT)

Confunde cales son os
reactivos e os produtos
a partir da representación de reaccións químicas sinxelas, e presenta moitos problemas para comprobar
experimentalmente
que se cumpre a lei de
conservación da masa.

É capaz de recoñecer
cales son os reactivos e
os produtos a partir da
representación de reaccións químicas sinxelas,
e comproba experimentalmente con axuda
que se cumpre a lei de
conservación da masa.

Recoñece cales son os
reactivos e os produtos
a partir da representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a
lei de conservación da
masa.

Recoñece, comprende e
explica cales son os
reactivos e os produtos
a partir da representación de reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente de maneira eficaz e ordenada que se
cumpre a lei de conservación da masa.

5.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar experimentalmente o efecto
da concentración dos
reactivos na velocidade
de formación dos produtos dunha reacción
química, xustificando
este efecto en termos
da teoría de colisións.
(CAA)

Bloquéase á hora de
propor un experimento
sinxelo que permita
comprobar experimentalmente o efecto da
concentración dos reactivos na velocidade de
formación dos produtos
dunha reacción química.

É capaz de propor con
axuda o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar experimentalmente o efecto
da concentración dos
reactivos na velocidade
de formación dos produtos dunha reacción
química, presentando
algunhas dificultades á
hora de xustificar este
efecto en termos da
teoría de colisións.

Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar experimentalmente o efecto
da concentración dos
reactivos na velocidade
de formación dos produtos dunha reacción
química, xustificando
este efecto en termos
da teoría de colisións.

Propón, entende e explica o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar experimentalmente o efecto
da concentración dos
reactivos na velocidade
de formación dos produtos dunha reacción
química, xustificando
con argumentacións
claras e concisas este
efecto en termos da
teoría de colisións.

5.2. Interpreta situacións cotiás nas que a
temperatura inflúe significativamente na velocidade da reacción.
(CMCCT)

Confunde situacións cotiás nas que a temperatura inflúe significativamente na velocidade da
reacción.

É capaz de interpretar
situacións cotiás nas
que a temperatura inflúe significativamente
na velocidade da reacción.

Recoñece e interpreta
situacións cotiás nas
que a temperatura inflúe significativamente
na velocidade da reacción.

Recoñece, comprende,
interpreta e explica sen
problemas situacións
cotiás nas que a temperatura inflúe significativamente na velocidade
da reacción.

6.1. Clasifica algúns
produtos de uso cotián
en función da súa procedencia natural ou sintética. (CMCCT)

Presenta moitas dificultades á hora de clasificar algúns produtos de
uso cotián en función
da súa procedencia natural ou sintética.

É capaz de clasificar algúns produtos de uso
cotián en función da
súa procedencia natural
ou sintética.

Clasifica sen problemas
os produtos de uso cotián en función da súa
procedencia natural ou
sintética.

Clasifica sen problemas
os produtos de uso cotián en función da súa
procedencia natural ou
sintética, explicando en
cada caso a súa orixe.

6.2. Identifica e asocia
produtos procedentes
da industria química
coa súa contribución á
mellora da calidade de
vida das persoas. (CSC)

Confunde os produtos
procedentes da industria química coa súa
contribución á mellora
da calidade de vida das
persoas.

É capaz de asociar produtos procedentes da
industria química coa
súa contribución á mellora da calidade de vida
das persoas con axuda.

Identifica e asocia produtos procedentes da
industria química coa
súa contribución á mellora da calidade de vida
das persoas.

Coñece, identifica e
asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora da cali-
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dade de vida das persoas, explicando en que
consiste esta mellora.

7.1. Describe o impacto
ambiental do dióxido
de carbono, os óxidos
de xofre, os óxidos de
nitróxeno e os CFC e
outros gases de efecto
invernadoiro, relacionándoo cos problemas
ambientais de ámbito
global. (CCL)

Bloquéase á hora de explicar o impacto ambiental do dióxido de
carbono, os óxidos de
xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, presentando dificultades para
relacionalo cos problemas ambientais de ámbito global.

É capaz de explicar o
impacto ambiental do
dióxido de carbono, os
óxidos de xofre, os óxidos de nitróxeno e os
CFC e outros gases de
efecto invernadoiro, relacionándoo con axuda
cos problemas ambientais de ámbito global.

Describe o impacto ambiental do dióxido de
carbono, os óxidos de
xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, relacionándoo cos problemas ambientais de ámbito global.

Comprende, explica e
describe co vocabulario
adecuado, o impacto
ambiental do dióxido de
carbono, os óxidos de
xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, relacionándoo de maneira clara e
directa cos problemas
ambientais de ámbito
global.

7.2. Propón medidas e
actitudes, a nivel individual e colectivo, para
mitigar os problemas
ambientais de importancia global. (CSIEE)

Bloquéase á hora de
propor medidas e actitudes, a nivel individual
e colectivo, para mitigar
os problemas ambientais de importancia global.

É capaz de propor algunhas medidas e actitudes, a nivel individual
e colectivo, para mitigar
os problemas ambientais de importancia global.

Propón medidas e actitudes, a nivel individual
e colectivo, para mitigar
os problemas ambientais de importancia global.

Propón e describe medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os
problemas ambientais
de importancia global e
comprende e explica as
melloras e consecuencias destas.

7.3. Defende razoadamente a influencia que
o desenvolvemento da
industria química tivo
no progreso da sociedade, a partir de fontes
científicas de distinta
procedencia. (CCL)

Descoñece a influencia
que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso
da sociedade.

É capaz de defender a
influencia que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso da sociedade, a
partir de fontes científicas de distinta procedencia.

Defende a influencia
que o desenvolvemento da industria química tivo no progreso
da sociedade, a partir
de fontes científicas de
distinta procedencia.

Defende razoadamente
e con argumentacións
válidas, a influencia que
o desenvolvemento da
industria química tivo
no progreso da sociedade, a partir de fontes
científicas de distinta
procedencia.

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
movemento dun corpo.
(CMCCT)

En situacións da vida
cotiá, confunde as forzas que interveñen e a
relación cos seus correspondentes efectos
na deformación ou na
alteración do estado de
movemento dun corpo.

En situacións da vida
cotiá, é capaz de identificar as forzas que interveñen e relaciónaas con
algunha dificultade, cos
seus correspondentes
efectos na deformación
ou na alteración do estado de movemento
dun corpo.

En situacións da vida
cotiá, identifica as forzas que interveñen e
relaciónaas cos seus correspondentes efectos
na deformación ou na
alteración do estado de
movemento dun corpo.

En situacións da vida
cotiá, identifica sen problemas, as forzas que
interveñen e relaciónaas de maneira clara e
directa cos seus correspondentes efectos na
deformación ou na alteración do estado de
movemento dun corpo,
explicándoos detalladamente.
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1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun
resorte e as forzas que
produciron eses alongamentos, describindo o
material a utilizar e o
procedemento a seguir
para iso e podendo
comprobalo experimentalmente. (CMCCT)

É incapaz de establecer
a relación entre o alongamento producido
nun resorte e as forzas
que produciron eses
alongamentos, presentando moitas dificultades para describir o material a utilizar e o procedemento a seguir
para iso e sen saber
como comprobalo experimentalmente.

É capaz de establecer a
relación entre o alongamento producido nun
resorte e as forzas que
produciron eses alongamentos, indicando con
axuda o material a utilizar e o procedemento a
seguir para iso e podendo comprobalo experimentalmente con
algunha dificultade.

Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as
forzas que produciron
eses alongamentos,
describindo o material
a utilizar e o procedemento a seguir para iso
e podendo comprobalo
experimentalmente.

Establece, comprende e
explica a relación entre
o alongamento producido nun resorte e as
forzas que produciron
eses alongamentos,
describindo de maneira
clara e precisa o material a utilizar e o procedemento a seguir para
iso e podendo comprobalo experimentalmente sen problemas.

1.3. Establece a relación entre unha forza e
o seu correspondente
efecto na deformación
ou a alteración do estado de movemento
dun corpo. (CMCCT)

Bloquéase á hora de establecer a relación entre unha forza e o seu
correspondente efecto
na deformación ou a alteración do estado de
movemento dun corpo.

É capaz de establecer
con axuda a relación
entre unha forza e o
seu correspondente
efecto na deformación
ou a alteración do estado de movemento
dun corpo.

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

Establece sen problemas e describe ao detalle a relación entre unha
forza e o seu correspondente efecto na deformación ou a alteración
do estado de movemento dun corpo.

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
no Sistema Internacional. (CMCCT)

Descoñece a utilidade
do dinamómetro para
medir a forza elástica.

Coñece a utilidade do
dinamómetro para medir a forza elástica e é
capaz de rexistrar os resultados en táboas e representacións gráficas,
expresando o resultado
experimental en unidades no Sistema Internacional con algunha dificultade.

Coñece e explica a utilidade do dinamómetro
para medir a forza elástica e rexistra os resultados en táboas e representacións gráficas,
expresando o resultado
experimental en unidades no Sistema Internacional.

Coñece e describe a utilidade do dinamómetro
para medir a forza elástica e rexistra os resultados en táboas ordenadas e representacións gráficas exactas e
precisas, expresando o
resultado experimental
en unidades no Sistema
Internacional.

2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade
media dun corpo interpretando o resultado.
(CD)

Bloquéase á hora de
determinar, experimentalmente ou a través de
aplicacións informáticas, a velocidade media
dun corpo, sendo moi
difícil a interpretación
do resultado.

É capaz de determinar
con algunha dificultade,
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.

Determina, experimentalmente ou a través de
aplicacións informáticas, a velocidade media
dun corpo interpretando o resultado, comprendendo e explicando
o proceso que ocorreu.

2.2. Realiza cálculos
para resolver problemas cotiáns utilizando o

Bloquéase á hora de
realizar cálculos para

É capaz de realizar
cálculos, con axuda,
para resolver problemas cotiáns utilizando o

Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade.

Realiza cálculos, de maneira rápida e eficaz,
para resolver problemas cotiáns utilizando o
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concepto de velocidade. (CMCCT)

resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade.

concepto de velocidade.

3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das representacións gráficas do
espazo e da velocidade
en función do tempo.
(CMCCT)

Presenta moitas dificultades para deducir a velocidade media e instantánea a partir das
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do
tempo.

É capaz de deducir con
axuda a velocidade media e instantánea a partir das representacións
gráficas do espazo e da
velocidade en función
do tempo.

Deduce a velocidade
media e instantánea a
partir das representacións gráficas do espazo
e da velocidade en función do tempo.

Deduce e calcula rapidamente e sen problemas a velocidade media
e instantánea a partir
das representacións
gráficas do espazo e da
velocidade en función
do tempo.

Presenta problemas
para recoñecer se un
movemento é acelerado ou non a partir das
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do
tempo.

É capaz de recoñecer se
un movemento é acelerado ou non a partir das
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do
tempo.

Recoñece e explica se
un movemento é acelerado ou non a partir das
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do
tempo.

Recoñece, comprende e
xustifica coas explicacións adecuadas, se un
movemento é acelerado ou non a partir das
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do
tempo.

Bloquéase á hora de interpretar o funcionamento de máquinas
mecánicas simples. Incapaz de realizar cálculos sinxelos sobre o
efecto multiplicador da
forza producido por estas máquinas.

É capaz de interpretar o
funcionamento de máquinas mecánicas simples, considerando a
forza e a distancia ao
eixe de xiro, e realiza
cálculos sinxelos con
axuda sobre o efecto
multiplicador da forza
producido por estas
máquinas.

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
máquinas.

Interpreta, comprende
e describe o funcionamento de máquinas
mecánicas simples, considerando a forza e a
distancia ao eixe de
xiro, e realiza cálculos
sinxelos de maneira ordenada e eficaz sobre o
efecto multiplicador da
forza producido por estas máquinas.

5.1. Analiza os efectos
das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos
seres vivos e os vehículos. (CMCCT)

Confunde os efectos
das forzas de rozamento e a súa influencia no movemento dos
seres vivos e os vehículos.

Recoñece 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.

Analiza, comprende e
explica con detalle os
efectos das forzas de
rozamento e a súa influencia no movemento
dos seres vivos e os
vehículos.

6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que existe entre
dous corpos coas súas
masas e a distancia que
os separa. (CMCCT)

Descoñece a relación
entre a forza de gravidade que existe entre
dous corpos coas súas
masas e a distancia que
os separa.

Coñece a relación entre
a forza de gravidade
que existe entre dous
corpos coas súas masas
e a distancia que os separa.

Relaciona a forza de
gravidade que existe
entre dous corpos coas
súas masas e a distancia que os separa.

Comprende e relaciona
cualitativamente a forza
de gravidade que existe
entre dous corpos coas
súas masas e a distancia
que os separa.

3.2. Xustifica se un movemento é acelerado
ou non a partir das representacións gráficas
do espazo e da velocidade en función do
tempo. (CMCCT)

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
máquinas. (CMCCT)

concepto de velocidade, que comprende e
explica.
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6.2. Distingue entre
masa e peso calculando
o valor da aceleración
da gravidade a partir da
relación entre ambas as
magnitudes. (CMCCT)

Confunde masa e peso,
presentando dificultades para calcular o valor da aceleración da
gravidade a partir da
relación entre ambas as
magnitudes.

É capaz de distinguir
entre masa e peso, calculando con axuda, o
valor da aceleración da
gravidade a partir da relación entre ambas as
magnitudes.

Distingue entre masa e
peso calculando o valor
da aceleración da gravidade a partir da relación entre ambas as
magnitudes.

Distingue e explica as
diferenzas entre masa e
peso, calculando sen
problemas o valor da
aceleración da gravidade a partir da relación entre ambas as
magnitudes.

6.3. Recoñece que a
forza de gravidade
mantén os planetas
xirando ao redor do Sol,
e á Lúa ao redor do
noso planeta, xustificando o motivo polo
que esta atracción non
leva á colisión dos dous
corpos. (CCL)

Descoñece que a forza
de gravidade mantén os
planetas xirando ao redor do Sol, e á Lúa ao
redor do noso planeta.

Coñece que a forza de
gravidade mantén os
planetas xirando ao redor do Sol, e á Lúa ao
redor do noso planeta,
e é capaz de comprender o motivo polo que
esta atracción non leva
á colisión dos dous corpos.

Recoñece que a forza
de gravidade mantén os
planetas xirando ao redor do Sol, e á Lúa ao
redor do noso planeta,
xustificando o motivo
polo que esta atracción
non leva á colisión dos
dous corpos.

Comprende, recoñece e
explica que a forza de
gravidade mantén os
planetas xirando ao redor do Sol, e á Lúa ao
redor do noso planeta,
xustificando con argumentos válidos o motivo polo que esta
atracción non leva á colisión dos dous corpos.

7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade
da luz co tempo que
tarda en chegar á Terra
desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan
devanditos obxectos,
interpretando os valores obtidos. (CMCCT)

Bloquéase á hora de relacionar a velocidade da
luz co tempo que tarda
en chegar á Terra desde
obxectos celestes afastados e coa distancia á
que se atopan devanditos obxectos, sen poder
interpretar os valores
obtidos.

É capaz de relacionar a
velocidade da luz co
tempo que tarda en
chegar á Terra desde
obxectos celestes afastados e coa distancia á
que se atopan devanditos obxectos con axuda,
interpretando con dificultade os valores obtidos.

Relaciona a velocidade
da luz co tempo que
tarda en chegar á Terra
desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan
devanditos obxectos,
interpretando os valores obtidos.

Explica e relaciona
cuantitativamente a velocidade da luz co
tempo que tarda en
chegar á Terra desde
obxectos celestes afastados e coa distancia á
que se atopan devanditos obxectos, interpretando os valores obtidos de maneira clara e
ordenada.

8.1. Explica a relación
existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e
asocia a carga eléctrica
dos corpos cun exceso
ou un defecto de electróns. (CMCCT)

Presenta moitos problemas para explicar a
relación existente entre
as cargas eléctricas e a
constitución da materia, e descoñece a asociación entre a carga
eléctrica dos corpos
cun exceso ou cun defecto de electróns.

É capaz de explicar con
axuda a relación existente entre as cargas
eléctricas e a constitución da materia, e asocia de maneira confusa
a carga eléctrica dos
corpos cun exceso ou
cun defecto de electróns.

Explica a relación existente entre as cargas
eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos
corpos cun exceso ou
cun defecto de electróns.

Comprende e explica
con claridade a relación
existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e
asocia a carga eléctrica
dos corpos cun exceso
ou cun defecto de electróns en cada caso.

8.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre
dous corpos coa súa
carga e a distancia que

Descoñece a relación
entre a forza eléctrica
que existe entre dous
corpos coa súa carga e

É capaz de relacionar
con axuda a forza eléctrica que existe entre
dous corpos coa súa
carga e a distancia que

Relaciona a forza eléctrica que existe entre
dous corpos coa súa
carga e a distancia que
os separa, e establece

Entende e relaciona
cualitativamente a forza
eléctrica que existe entre dous corpos coa súa
carga e a distancia que
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os separa, e establece
analoxías e diferenzas
entre as forzas gravitacional e eléctrica. (CCL)

a distancia que os separa, e bloquéase á
hora de establecer analoxías e diferenzas entre as forzas gravitacional e eléctrica.

os separa, pero cústalle
establecer analoxías e
diferenzas entre as forzas gravitacional e eléctrica.

analoxías e diferenzas
entre as forzas gravitacional e eléctrica.

os separa, e establece
analoxías e diferenzas
entre as forzas gravitacional e eléctrica explicándoas en cada caso.

9.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás
nas que se poñan de
manifesto fenómenos
relacionados coa electricidade estática. (CCL)

Confunde situacións cotiás nas que se poñan
de manifesto fenómenos relacionados coa
electricidade estática.

Recoñece situacións cotiás nas que se poñan
de manifesto fenómenos relacionados coa
electricidade estática.

Comprende e xustifica
situacións cotiás nas
que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática.

Recoñece e xustifica razoadamente situacións
cotiás nas que se poñan
de manifesto fenómenos relacionados coa
electricidade estática
explicando o que está a
ocorrer en todo momento.

10.1. Recoñece fenómenos magnéticos
identificando o imán
como fonte natural do
magnetismo e describe
a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.
(CMCCT)

Presenta dificultades
para recoñecer fenómenos magnéticos,
identificando o imán
como fonte natural do
magnetismo e cústalle
describir a súa acción
sobre distintos tipos de
substancias magnéticas.

É capaz de recoñecer
fenómenos magnéticos,
identificando o imán
como fonte natural do
magnetismo e explicar
con axuda a súa acción
sobre distintos tipos de
substancias magnéticas.

Recoñece fenómenos
magnéticos, identificando o imán como
fonte natural do magnetismo e describe a
súa acción sobre distintos tipos de substancias
magnéticas.

Recoñece e comprende
os fenómenos magnéticos, identificando o
imán como fonte natural do magnetismo e
describe co vocabulario
adecuado, a súa acción
sobre distintos tipos de
substancias magnéticas.

10.2. Constrúe, e describe o procedemento
seguido para iso, un
compás elemental para
localizar o norte utilizando o campo magnético terrestre. (CAA)

Bloquéase á hora de
construír un compás
elemental para localizar
o norte utilizando o
campo magnético terrestre.

É capaz de construír, e
explicar o procedemento seguido para iso
con axuda, un compás
elemental para localizar
o norte utilizando o
campo magnético terrestre.

Constrúe e explica o
procedemento seguido
para iso, un compás
elemental para localizar
o norte utilizando o
campo magnético terrestre.

Constrúe, e describe
detalladamente cada
paso, o procedemento
seguido para iso, un
compás elemental para
localizar o norte utilizando o campo magnético terrestre e explicando o funcionamento
da mesma e os principios nos que se basea.

11.1. Comproba e establece a relación entre o
paso de corrente eléctrica e o magnetismo,
construíndo un electroimán. (CMCCT)

Descoñece a relación
entre o paso de corrente eléctrica e o
magnetismo.

É capaz de establecer
con axuda, a relación
entre o paso de corrente eléctrica e o
magnetismo, construíndo un electroimán
con algunha dificultade.

Establece a relación entre o paso de corrente
eléctrica e o magnetismo, construíndo un
electroimán.

Comproba e establece a
relación entre o paso de
corrente eléctrica e o
magnetismo, construíndo un electroimán,
explicando o procedemento seguido.

11.2. Reproduce os experimentos de Oersted

Bloquéase á hora de reproducir os experimen-

É capaz de reproducir
con axuda os experimentos de Oersted e

Reproduce os experimentos de Oersted e

Entende e reproduce
sen problemas os experimentos de Oersted e

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

e de Faraday, no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo
son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno. (CD)

tos de Oersted e de Faraday, no laboratorio
ou mediante simuladores virtuais.

de Faraday, no laboratorio ou mediante simuladores virtuais,
pero cústalle deducir
que a electricidade e o
magnetismo son dúas
manifestacións dun
mesmo fenómeno.

de Faraday, no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo
son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.

de Faraday, no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, explicando os procedementos que levan a cabo en
todo momento, e deducindo que a electricidade e o magnetismo
son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.

12.1. Realiza un informe empregando as
TIC a partir de observacións ou da procura
guiada de información
que relacione as distintas forzas que aparecen
na natureza e os distintos fenómenos asociados a elas. (CD)

Bloquéase á hora de
realizar un informe empregando as TIC, a partir de observacións ou
da procura guiada de
información que relacione as distintas forzas
que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a elas,
confundindo e mesturando a información.

É capaz de realizar con
axuda un informe empregando as TIC, a partir de observacións ou
da procura guiada de
información que relacione as distintas forzas
que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a elas.

Realiza un informe empregando as TIC a partir
de observacións ou da
procura guiada de información que relacione as distintas forzas
que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a elas.

Realiza un informe detallado e rigoroso co vocabulario adecuado,
empregando as TIC con
soltura, a partir de observacións ou da procura guiada de información que relacione as
distintas forzas que
aparecen na natureza e
os distintos fenómenos
asociados a elas.

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

TERCEIRO TRIMESTRE
NIVEIS DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES

1

2

3

4

Pouco adecuado

Adecuado

Moi adecuado

Excelente

1.1. Argumenta que a
enerxía se pode transferir, almacenar ou disipar, pero non crear nin
destruír, utilizando exemplos. (CCL)

Descoñece que a
enerxía se pode transferir, almacenar ou disipar, pero non crear nin
destruír.

Coñece que a enerxía
se pode transferir, almacenar ou disipar,
pero non crear nin destruír, e pode pór exemplos con axuda.

Entende e explica que a
enerxía se pode transferir, almacenar ou disipar, pero non crear nin
destruír, utilizando exemplos.

Comprende e argumenta co vocabulario
adecuado, que a
enerxía se pode transferir, almacenar ou disipar, pero non crear nin
destruír, utilizando exemplos detallados.

1.2. Recoñece e define
a enerxía como unha
magnitude, expresándoa na unidade correspondente no Sistema
Internacional. (CMCCT)

Ten problemas para recoñecer a enerxía como
unha magnitude, descoñecendo a unidade
correspondente no Sistema Internacional.

É capaz de recoñecer a
enerxía como unha
magnitude, coñecendo
a unidade correspondente no Sistema Internacional.

Recoñece a enerxía
como unha magnitude,
expresándoa na unidade correspondente
no Sistema Internacional.

Recoñece e define co
vocabulario máis adecuado a enerxía como
unha magnitude, expresándoa na unidade correspondente no Sistema Internacional.

2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa
capacidade de producir
cambios e identifica os
diferentes tipos de
enerxía que se pon de
manifesto en situacións
cotiás, explicando as
transformacións dunhas formas a outras.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de relacionar o concepto de
enerxía coa capacidade
de producir cambios e
identificar os diferentes
tipos de enerxía que se
pon de manifesto en situacións cotiás, sendo
incapaz de explicar as
transformacións dunhas formas a outras.

É capaz de relacionar
con axuda o concepto
de enerxía coa capacidade de producir cambios e identificar os diferentes tipos de
enerxía que se pon de
manifesto en situacións
cotiás, pero cústalle explicar as transformacións dunhas formas a
outras.

Relaciona o concepto
de enerxía coa capacidade de producir cambios e identifica os diferentes tipos de enerxía
que se pon de manifesto en situacións cotiás, explicando as
transformacións dunhas formas a outras.

Comprende e relaciona
o concepto de enerxía
coa capacidade de producir cambios e identifica os diferentes tipos
de enerxía que se pon
de manifesto en situacións cotiás, explicando
detalladamente as
transformacións dunhas
formas a outras.

3.1. Explica o concepto
de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, diferenciando entre temperatura, enerxía e calor.
(CMCCT)

Descoñece o concepto
de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, sendo
incapaz de diferenciar
entre temperatura,
enerxía e calor.

É capaz de explicar o
concepto de temperatura en termos do modelo cinético-molecular, pero cústalle diferenciar entre temperatura, enerxía e calor.

Explica o concepto de
temperatura en termos
do modelo cinético-molecular, diferenciando
entre temperatura,
enerxía e calor.

Entende e explica de
maneira clara o concepto de temperatura
en termos do modelo
cinético-molecular, diferenciando entre temperatura, enerxía e calor, e explicando en que
consisten as diferenzas.
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3.2. Coñece a existencia
dunha escala absoluta
de temperatura e relaciona as escalas de Celsius e Kelvin. (CMCCT)

Descoñece a existencia
dunha escala absoluta
de temperatura e non
pode relacionar as escalas de Celsius e Kelvin.

Coñece a existencia
dunha escala absoluta
de temperatura e é capaz de relacionar con
axuda as escalas de Celsius e Kelvin.

Coñece a existencia
dunha escala absoluta
de temperatura e relaciona sen problemas as
escalas de Celsius e Kelvin.

Coñece e explica a existencia dunha escala absoluta de temperatura e
relaciona as escalas de
Celsius e Kelvin, detallando a relación que
hai entre elas.

3.3. Identifica os mecanismos de transferencia
de enerxía, recoñecéndoos en diferentes situacións cotiás e fenómenos atmosféricos e
xustificando a selección
de materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento.
(CCL)

Confunde os mecanismos de transferencia
de enerxía, incapaz de
recoñecelos en diferentes situacións cotiás e
fenómenos atmosféricos , descoñece a selección de materiais para
edificios e no deseño
de sistemas de quecemento.

É capaz de identificar os
mecanismos de transferencia de enerxía, recoñecéndoos con axuda
en diferentes situacións
cotiás e fenómenos atmosféricos, pero cústalle seleccionar os materiais para edificios e
deseñar sistemas de
quecemento.

Identifica os mecanismos de transferencia
de enerxía, recoñecéndoos en diferentes situacións cotiás e fenómenos atmosféricos e
xustificando a selección
de materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento.

Comprende e identifica
os mecanismos de
transferencia de
enerxía, explicándoos e
recoñecéndoos en diferentes situacións cotiás
e fenómenos atmosféricos e xustificando con
argumentacións adecuadas, a selección de
materiais para edificios
e no deseño de sistemas de quecemento.

4.1. Explica o fenómeno
da dilatación a partir
dalgunha das súas aplicacións, como os termómetros de líquido,
as xuntas de dilatación
en estruturas etc. (CCL)

Bloquéase á hora de explicar o fenómeno da
dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións, como os termómetros de líquido, as
xuntas de dilatación en
estruturas etc.

É capaz de explicar con
axuda o fenómeno da
dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións, como os termómetros de líquido, as
xuntas de dilatación en
estruturas etc.

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

Comprende e explica de
maneira detallada o fenómeno da dilatación a
partir dalgunha das
súas aplicacións, como
os termómetros de líquido, as xuntas de dilatación en estruturas
etc.

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

Presenta moitos problemas para explicar a
escala Celsius establecendo os puntos fixos
dun termómetro baseado na dilatación dun
líquido volátil.

É capaz de explicar con
axuda a escala Celsius
establecendo os puntos
fixos dun termómetro
baseado na dilatación
dun líquido volátil.

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

Comprende e explica de
maneira detallada a escala Celsius, establecendo os puntos fixos
dun termómetro baseado na dilatación dun
líquido volátil, describindo o procedemento
que ten lugar.

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos
cotiáns e experiencias
onde se poña de manifesto o equilibrio térmico, asociándoo coa
igualación de temperaturas. (CMCCT)

Confúndese á hora de
interpretar fenómenos
cotiáns e experiencias
onde se poña de manifesto o equilibrio térmico.

É capaz de interpretar
con axuda, fenómenos
cotiáns e experiencias
onde se poña de manifesto o equilibrio térmico, asociándoo coa
igualación de temperaturas.

Interpreta sen problemas fenómenos cotiáns
e experiencias onde se
poña de manifesto o
equilibrio térmico, asociándoo coa igualación
de temperaturas.

Describe e interpreta
cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias onde se poña
de manifesto o equilibrio térmico, asociándoo coa igualación de
temperaturas.

5.1. Recoñece, describe
e compara as fontes re-

Descoñece as fontes renovables e non-renova-

É capaz de recoñecer e
explicar as fontes reno-

Recoñece e describe as
fontes renovables e
non-renovables de

Recoñece, describe e
compara as fontes re-
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novables e non-renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental. (CSC)

bles de enerxía, sen poder analizar o seu impacto ambiental.

vables e non-renovables de enerxía, analizando o seu impacto
ambiental.

enerxía, analizando o
seu impacto ambiental.

novables e non-renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental.

6.1. Compara as principais fontes de enerxía
de consumo humano a
partir da distribución
xeográfica dos seus recursos e dos efectos
ambientais. (CMCCT)

Presenta dificultades
para comparar as principais fontes de enerxía
de consumo humano a
partir da distribución
xeográfica dos seus recursos e dos efectos
ambientais.

É capaz de comparar
con axuda as principais
fontes de enerxía de
consumo humano a
partir da distribución
xeográfica dos seus recursos e dos efectos
ambientais.

Compara as principais
fontes de enerxía de
consumo humano a
partir da distribución
xeográfica dos seus recursos e dos efectos
ambientais.

Comprende e compara
sen dificultades e de
maneira clara e precisa,
as principais fontes de
enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos
seus recursos e dos
efectos ambientais.

6.2. Analiza a predominancia das fontes de
enerxía convencionais
fronte ás alternativas,
argumentando os motivos polos que estas últimas aínda non están
suficientemente explotadas. (CCL)

Bloquéase á hora de
analizar a predominancia das fontes de
enerxía convencionais
fronte ás alternativas.

É capaz de analizar con
axuda a predominancia
das fontes de enerxía
convencionais fronte ás
alternativas, pero
cústalle explicar os motivos polos que estas últimas aínda non están
suficientemente explotadas.

Analiza a predominancia das fontes de
enerxía convencionais
fronte ás alternativas,
explicando os motivos
polos que estas últimas
aínda non están suficientemente explotadas.

Entende e analiza a predominancia das fontes
de enerxía convencionais fronte ás alternativas, argumentando con
explicacións concretas e
ben elaboradas, os motivos polos que estas últimas aínda non están
suficientemente explotadas.

7.1. Interpreta datos
comparativos sobre a
evolución do consumo
de enerxía mundial,
propoñendo medidas
que poden contribuír
ao aforro individual e
colectivo. (CMCCT)

Bloquéase á hora de interpretar datos comparativos sobre a evolución do consumo de
enerxía mundial.

É capaz de interpretar
con axuda datos comparativos sobre a evolución do consumo de
enerxía mundial, pero
cústalle propoñer medidas que poden contribuír ao aforro individual
e colectivo.

Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de
enerxía mundial, propoñendo medidas que poden contribuír ao aforro
individual e colectivo.

Comprende e interpreta datos comparativos sobre a evolución
do consumo de enerxía
mundial, propoñendo
medidas detalladas que
poden contribuír ao
aforro individual e colectivo.

8.1. Explica a corrente
eléctrica como cargas
en movemento a través
dun condutor. (CCL)

Descoñece o concepto
de corrente eléctrica
como cargas en movemento a través dun
condutor.

É capaz de explicar con
axuda, a corrente eléctrica como cargas en
movemento a través
dun condutor.

Explica a corrente eléctrica como cargas en
movemento a través
dun condutor.

Entende, explica e describe a corrente eléctrica como cargas en
movemento a través
dun condutor.

8.2. Comprende o significado das magnitudes
eléctricas intensidade
de corrente, diferenza
de potencial e resistencia, e relaciónaas entre

Descoñece o significado
das magnitudes eléctricas intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia,

É capaz de explicar o
significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, pero cústalle

Comprende o significado das magnitudes
eléctricas intensidade
de corrente, diferenza
de potencial e resistencia, e relaciónaas entre

Comprende e explica de
maneira clara o significado das magnitudes
eléctricas intensidade
de corrente, diferenza
de potencial e resistencia, e relaciónaas entre
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si utilizando a lei de
Ohm. (CMCCT)

sendo incapaz de relacionalas entre si utilizando a lei de Ohm.

relacionalas entre si utilizando a lei de Ohm.

si utilizando a lei de
Ohm.

si utilizando a lei de
Ohm, describindo a relación entre elas.

8.3. Distingue entre
condutores e illantes,
recoñecendo os principais materiais usados
como tales. (CMCCT)

Confunde condutores e
illantes.

É capaz de distinguir
entre condutores e
illantes.

Distingue entre condutores e illantes, recoñecendo os principais materiais usados como tales.

Distingue e explica as
diferenzas entre condutores e illantes, recoñecendo os principais materiais usados como tales.

9.1. Describe o fundamento dunha máquina
eléctrica na que a electricidade se transforma
en movemento, luz,
son, calor etc. mediante
exemplos da vida cotiá,
identificando os seus
elementos principais.
(CCL)

Bloquéase á hora de explicar o fundamento
dunha máquina eléctrica na que a electricidade se transforma en
movemento, luz, son,
calor etc. mediante
exemplos da vida cotiá.

É capaz de explicar o
fundamento dunha máquina eléctrica na que a
electricidade se transforma en movemento,
luz, son, calor etc. mediante exemplos da
vida cotiá, identificando
os seus elementos principais.

Describe sen problemas
o fundamento dunha
máquina eléctrica na
que a electricidade se
transforma en movemento, luz, son, calor
etc. mediante exemplos
da vida cotiá, identificando os seus elementos principais.

Comprende e describe
detalladamente o fundamento dunha máquina eléctrica na que a
electricidade se transforma en movemento,
luz, son, calor etc. mediante exemplos da vida
cotiá, identificando e
explicando os seus elementos principais.

9.2. Constrúe circuítos
eléctricos con diferentes tipos de conexións
entre os seus elementos, deducindo de
forma experimental as
consecuencias da conexión de xeradores e receptores en serie ou en
paralelo. (AA)

Presenta moitos problemas á hora de construír circuítos eléctricos
con diferentes tipos de
conexións entre os seus
elementos.

É capaz de construír circuítos eléctricos sinxelos con diferentes tipos
de conexións entre os
seus elementos, deducindo de forma experimental e con axuda, as
consecuencias da conexión de xeradores e receptores en serie ou en
paralelo.

Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre
os seus elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de xeradores e receptores en
serie ou en paralelo.

Comprende o mecanismo e constrúe circuítos eléctricos de maneira ordenada e sen
problemas, con diferentes tipos de conexións
entre os seus elementos, deducindo de
forma experimental e
explicando as consecuencias da conexión
de xeradores e receptores en serie ou en paralelo.

9.3. Aplica a lei de Ohm
a circuítos sinxelos para
calcular unha das magnitudes involucradas a
partir das dúas, expresando o resultado nas
unidades do Sistema Internacional. (CMCCT)

Bloquéase á hora de
aplica a lei de Ohm a
circuítos sinxelos, de
maneira que lle custa
calcular unha das magnitudes involucradas a
partir das dúas, expresando o resultado nas
unidades do Sistema Internacional.

É capaz de aplicar a lei
de Ohm a circuítos
sinxelos para calcular,
con axuda, unha das
magnitudes involucradas a partir das dúas,
expresando o resultado
nas unidades do Sistema Internacional.

Aplica a lei de Ohm a
circuítos sinxelos para
calcular unha das magnitudes involucradas a
partir das dúas, expresando o resultado nas
unidades do Sistema Internacional.

Comprende, explica e
aplica a lei de Ohm de
maneira correcta a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas a partir das dúas, expresando o resultado nas
unidades do Sistema Internacional.
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9.4. Utiliza aplicacións
virtuais interactivas
para simular circuítos e
medir as magnitudes
eléctricas. (CD)

Presenta dificultades
para utilizar aplicacións
virtuais interactivas
para simular circuítos e
medir as magnitudes
eléctricas.

É capaz de utilizar aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas.

Utiliza sen problemas
aplicacións virtuais interactivas para simular
circuítos e medir as
magnitudes eléctricas.

Utiliza con soltura aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas,
sendo consciente en
todo momento do que
se está facendo.

10.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto
eléctrico. (CMCCT)

Confúndese á hora de
asociar os elementos
principais que forman a
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos
compoñentes básicos
dun circuíto eléctrico.

É capaz de asociar con
axuda os elementos
principais que forman a
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos
compoñentes básicos
dun circuíto eléctrico.

Asocia os elementos
principais que forman a
instalación eléctrica típica dunha vivenda cos
compoñentes básicos
dun circuíto eléctrico.

Recoñece, explica e
asocia sen problemas
os elementos principais
que forman a instalación eléctrica típica
dunha vivenda cos compoñentes básicos dun
circuíto eléctrico.

10.2. Comprende o significado dos símbolos e
as abreviaturas que
aparecen nas etiquetas
de dispositivos eléctricos. (CAA)

Confunde o significado
dos símbolos e as abreviaturas que aparecen
nas etiquetas de dispositivos eléctricos.

Recoñece el significado
dos símbolos e as abreviaturas que aparecen
nas etiquetas de dispositivos eléctricos.

Comprende o significado dos símbolos e as
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de
dispositivos eléctricos.

Comprende e explica
detalladamente o significado dos símbolos e as
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de
dispositivos eléctricos.

10.3. Identifica e representa os compoñentes
máis habituais nun circuíto eléctrico: condutores, xeradores, receptores e elementos de
control, describindo a
súa correspondente
función. (CMCCT)

Confúndese á hora de
representar os compoñentes máis habituais
nun circuíto eléctrico:
condutores, xeradores,
receptores e elementos
de control, confundindo a súa correspondente función.

É capaz de representar
os compoñentes máis
habituais nun circuíto
eléctrico: condutores,
xeradores, receptores e
elementos de control,
explicando con axuda a
súa correspondente
función.

Representa os compoñentes máis habituais
nun circuíto eléctrico:
condutores, xeradores,
receptores e elementos
de control, describindo
a súa correspondente
función.

Identifica, explica e representa os compoñentes máis habituais nun
circuíto eléctrico: condutores, xeradores, receptores e elementos
de control, describindo
de maneira clara e precisa a súa correspondente función.

10.4. Recoñece os compoñentes electrónicos
básicos, describindo as
súas aplicacións prácticas e a repercusión da
miniaturización do microchip no tamaño e no
prezo dos dispositivos.
(CSC)

Presenta dificultades
para recoñecer os compoñentes electrónicos
básicos.

É capaz de recoñecer os
compoñentes electrónicos básicos, coñece as
súas aplicacións prácticas e a repercusión da
miniaturización do microchip no tamaño e no
prezo dos dispositivos.

Recoñece os compoñentes electrónicos básicos sen problemas,
describindo as súas
aplicacións prácticas e a
repercusión da miniaturización do microchip
no tamaño e no prezo
dos dispositivos.

Recoñece e explica os
compoñentes electrónicos básicos, describindo
detalladamente as súas
aplicacións prácticas e a
repercusión da miniaturización do microchip
no tamaño e no prezo
dos dispositivos.

11.1. Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía
transfórmanse en

Confunde o proceso
polo que as distintas
fontes de enerxía transfórmanse en enerxía

Coñece o proceso polo
que as distintas fontes
de enerxía transfór-

Coñece e explica o proceso polo que as distintas fontes de enerxía
transfórmanse en

Coñece, comprende e
describe o proceso polo
que as distintas fontes
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enerxía eléctrica nas
centrais eléctricas, así
como os seus métodos
de transporte e almacenamento. (CCL)

eléctrica nas centrais
eléctricas, así como os
seus métodos de transporte e almacenamento.
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manse en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os seus
métodos de transporte
e almacenamento.

enerxía eléctrica nas
centrais eléctricas, así
como os seus métodos
de transporte e almacenamento.

de enerxía transfórmanse en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os seus
métodos de transporte
e almacenamento.
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3. Perfil competencial de Física e Química de Segundo curso

C. CLAVE
CMCCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
1.

Formula hipótese para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos.

3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar
os resultados.

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

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
ESCRITOS
• Tarefas diversas realizadas polo alumnado na actividade diaria da Clase.
• Tarefas realizas polo
alumnado nas prácticas
de laboratorio (informes,
diarios de investigación
etc.).
• Caderno de Clase do
alumno.

1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características da materia,
utilizando estas últimas para a caracterización de substancias.
ORAIS
1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun sólido e
calcula a súa densidade.

• Participación do
alumno/a.
• Intervencións na Clase.

2.1. Xustifica que unha substancia pode presentarse en distintos estados de agregación dependendo das condicións de presión e temperatura nas que se atope.

2.3. Describe e interpreta os cambios de estado da materia utilizando o modelo
cinético-molecular e aplícao á interpretación de fenómenos cotiáns.

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.

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

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.

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

• Participación e exposición nas tarefas do Proxecto Emprendedor.

OBSERVACIÓN DIRECTA E
SISTEMÁTICA
• Actitude durante as actividades colaborativas.
• Interese e participación
nas actividades diarias da
clase.
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4.2. Identifica o disolvente e o soluto ao analizar a composición de mesturas homoxéneas de especial interese.

5.1. Deseña métodos de separación de mesturas segundo as propiedades características das substancias que as compoñen, describindo o material de laboratorio adecuado.

6.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e do número másico, utilizando o modelo planetario.

6.3. Relaciona a notación XA Z co número atómico e co número másico, determinando o número de cada un dos tipos de partículas subatómicas básicas.

8.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na Táboa
Periódica.

8.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non-metais e gases nobres
coa súa posición na Táboa Periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando
como referencia o gas nobre máis próximo.

9.1. Coñece e explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.

10.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, clasificándoas en elementos ou compostos e baseándose na súa expresión química.

11.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

CCL

1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa,
e comunícaos de forma oral e escrita usando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.

6.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo.

2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos utilizando o modelo cinético-molecular.
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7.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión.

9.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas, interpretando este feito en substancias de uso frecuente e calculando as súas masas moleculares.

CAA

2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.

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

4.3. Realiza experiencias sinxelas de preparación de disolucións, describe o procedemento seguido e o material utilizado, e determina a concentración e exprésaa en gramos por litro.

CD

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e
escrita con propiedade.

5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade
do fluxo de información existente en Internet e noutros medios dixitais.

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.

10.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e as aplicacións dalgún elemento e/ou composto químico de especial interese a partir dunha procura
guiada de información bibliográfica e/ou dixital.

CSC

C. CLAVE

1.2. Relaciona propiedades dos materiais da nosa contorna co uso que se fai deles.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Departamento Física e Química
CMCCT
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1.1. Distingue entre cambios físicos e químicos en accións da vida cotiá en función de que haxa ou non formación de novas substancias.

2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas, interpretando a representación esquemática dunha reacción química.

3.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómicomolecular e da teoría de colisións.

ESCRITOS
• Tarefas diversas realizadas polo alumnado na actividade diaria da Clase.
• Tarefas realizas polo
alumnado nas prácticas
de laboratorio (informes,
diarios de investigación
etc.).
• Caderno de Clase do
alumno.

4.1. Recoñece cales son os reactivos e os produtos a partir da representación de
reaccións químicas sinxelas, e comproba experimentalmente que se cumpre a lei
de conservación da masa.

5.2. Interpreta situacións cotiás nas que a temperatura inflúe significativamente
na velocidade da reacción.

6.1. Clasifica algúns produtos de uso cotián en función da súa procedencia natural ou sintética.

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
movemento dun corpo.

1.2. Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas
que produciron eses alongamentos, describindo o material a utilizar e o procedemento a seguir para iso e podendo comprobalo experimentalmente.

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

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 no Sistema Internacional.

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

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

ORAIS
• Participación do
alumno/a.
• Intervencións na Clase.
• Participación e exposición nas tarefas do Proxecto Emprendedor.

OBSERVACIÓN DIRECTA E
SISTEMÁTICA
• Actitude durante as actividades colaborativas.
• Interese e participación
nas actividades diarias da
clase.
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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 máquinas.

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

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

6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade
a partir da relación entre ambas as magnitudes.

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade.
7.1. Relaciona cuantitativamente a velocidade da luz co tempo que tarda en chegar á Terra desde obxectos celestes afastados e coa distancia á que se atopan devanditos obxectos, interpretando os valores obtidos.

8.1. Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou un defecto de electróns.

10.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural
do magnetismo e describe a súa acción sobre distintos tipos de substancias magnéticas.

11.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente eléctrica e o
magnetismo, construíndo un electroimán.

CCL

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.

7.3. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da industria
química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes científicas de distinta
procedencia.

7.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos de xofre, os
óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto invernadoiro, relacionándoo cos problemas ambientais de ámbito global.
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6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén aos planetas xirando ao redor do
Sol, e á Lúa ao redor do noso planeta, xustificando o motivo polo que esta atracción non leva á colisión dos dous corpos.

8.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa
súa carga e a distancia que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as
forzas gravitacional e eléctrica.

9.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática.

CAA

5.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que permita comprobar experimentalmente o efecto da concentración dos reactivos na velocidade
de formación dos produtos dunha reacción química, xustificando este efecto en
termos da teoría de colisións.

10.2. Constrúe, e describe o procedemento seguido para iso, un compás elemental para localizar o norte utilizando o campo magnético terrestre.

CD

2.1. Determina, experimentalmente ou a través de aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo interpretando o resultado.
11.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday, no laboratorio ou
mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade e o magnetismo
son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.

12.1. Realiza un informe empregando as TIC a partir de observacións ou da procura guiada de información que relacione as distintas forzas que aparecen na natureza e os distintos fenómenos asociados a elas.
CSC

6.2. Identifica e asocia produtos procedentes da industria química coa súa contribución á mellora da calidade de vida das persoas.

CSIEE

7.2. Propón medidas e actitudes, a nivel individual e colectivo, para mitigar os
problemas ambientais de importancia global.

C. CLAVE
CMCCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude, expresándoa na unidade
correspondente no Sistema Internacional.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
ESCRITOS
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2.1. Relaciona o concepto de enerxía coa capacidade de producir cambios e identifica os diferentes tipos de enerxía que se poñen de manifesto en situacións cotiás, explicando as transformacións dunhas formas a outras.

• Tarefas diversas realizadas polo alumnado na actividade diaria da Clase.

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

• Tarefas realizas polo
alumnado nas prácticas
de laboratorio (informes,
diarios de investigación
etc.).

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

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e experiencias onde se poña
de manifesto o equilibrio térmico, asociándoo coa igualación de temperaturas.

6.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e dos efectos ambientais.

7.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía
mundial, propoñendo medidas que poden contribuír ao aforro individual e colectivo.

8.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas intensidade de corrente,
diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas entre si utilizando a lei de
Ohm.
8.3. Distingue entre condutores e illantes, recoñecendo os principais materiais
usados como tales.

9.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das magnitudes involucradas a partir das dúas, expresando o resultado nas unidades do Sistema Internacional.

10.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico.

10.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico: condutores, xeradores, receptores e elementos de control, describindo a
súa correspondente función.

3.2. Coñece a existencia dunha escala absoluta de temperatura e relaciona as escalas de Celsius e Kelvin.
CCL

1.1. Argumenta que a enerxía se pode transferir, almacenar ou disipar, pero non
crear nin destruír, utilizando exemplos.

• Caderno de Clase do
alumno.

ORAIS
• Participación do
alumno/a.
• Intervencións na Clase.
• Participación e exposición nas tarefas do Proxecto Emprendedor.

OBSERVACIÓN DIRECTA E
SISTEMÁTICA
• Actitude durante as actividades colaborativas.
• Interese e participación
nas actividades diarias da
clase.
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3.3. Identifica os mecanismos de transferencia de enerxía, recoñecéndoos en diferentes situacións cotiás e fenómenos atmosféricos e xustificando a selección
de materiais para edificios e no deseño de sistemas de quecemento.

4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das súas aplicacións,
como os termómetros de líquido, as xuntas de dilatación en estruturas etc.
6.2. Analiza a predominancia das fontes de enerxía convencionais fronte ás alternativas, argumentando os motivos polos que estas últimas aínda non están suficientemente explotadas.
8.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor.

9.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se
transforma en movemento, luz, son, calor etc. mediante exemplos da vida cotiá,
identificando os seus elementos principais.

11.1. Describe o proceso polo que as distintas fontes de enerxía se transforman
en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os seus métodos de transporte e almacenamento.

CAA

9.2. Constrúe circuítos eléctricos con diferentes tipos de conexións entre os seus
elementos, deducindo de forma experimental as consecuencias da conexión de
xeradores e receptores en serie ou en paralelo.

10.2. Comprende o significado dos símbolos e as abreviaturas que aparecen nas
etiquetas de dispositivos eléctricos.

CD

9.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e medir as magnitudes eléctricas.

CSC

10.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos, describindo as súas aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip no tamaño e no
prezo dos dispositivos.

5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e non-renovables de
enerxía, analizando con sentido crítico o seu impacto ambiental.
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4. Criterios de promoción de Física e Química de Segundo curso
a. Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Competencias clave

Física e Química. Segundo curso (primeiro trimestre)
1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos de forma oral e escrita usando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.

CCL

1.1. Distingue entre as propiedades xerais e as propiedades características da materia,
utilizando estas últimas para a caracterización de substancias.

CMCCT

2.2. Explica as propiedades dos gases, líquidos e sólidos utilizando o modelo cinéticomolecular.

CCL

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

CMCCT

6.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e do número másico, utilizando
o modelo planetario.

CMCCT

8.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na Táboa Periódica.

CMCCT

10.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e as aplicacións dalgún elemento
e/ou composto químico de especial interese, a partir dunha procura guiada de información bibliográfica e/ou dixital.

CD

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Competencias clave

Física e Química. Segundo curso (segundo trimestre)
2.1. Identifica cales son os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas, interpretando a representación esquemática dunha reacción química.

CMCCT

3.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e da teoría de colisións.

CMCCT

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 movemento dun corpo.

CMCCT

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

CMCCT

6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da aceleración da gravidade a partir da relación entre ambas as magnitudes.

CMCCT

8.1. Explica a relación existente entre as cargas eléctricas e a constitución da materia,
e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou un defecto de electróns.

CMCCT
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Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Competencias clave

Física e Química. Segundo curso (terceiro trimestre)
1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude, expresándoa na unidade correspondente no Sistema Internacional.

CMCCT

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

CMCCT

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

CSC

8.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a través dun condutor.

CCL

10.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto eléctrico.

CMCCT
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b. Criterios xerais
Criterios xerais
1. Traballo autónomo
(aula e outros espazos).

• Realización sen axuda externa.
• Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
• Orde e limpeza na presentación.
• Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
• Emprego de esquemas.
• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
• Valoración do traballo en clase e en casa.
• Creatividade.

2. Probas orais e escritas.

• Valoración da aprendizaxe dos contidos.
• Valoración dos procesos seguidos e resultados.
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e
adecuación.
• Valoración do tempo investido e do tempo necesario para resolver unha actividade.
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
• Caligrafía adecuada.
• Tempo de realización.
• Destrezas.

3. Actividades TIC.

• Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información
sinxela ou para resolver unha actividade.
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
• Grao de elaboración da resposta.
• Interese, motivación.
• Destrezas
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos en Internet.

Departamento Física e Química
4. Participación e seguimento das
clases.
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• Nivel e adecuación das intervencións.
• Emprego dunha estrutura clara nas mensaxes.
• Uso de vocabulario adecuado.
• Comportamento en clase.
• Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. Valoración
individual e grupal.

• Capacidade de traballar de forma colaborativa.
• Comunicación adecuada cos compañeiros/as
• Resolución de conflitos
• Interese e motivación
• Iniciativa
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.
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4º de ESO Física e Química
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1. Organización e secuenciación dos Contidos, Criterios de avaliación e Estándares de aprendizaxe avaliables de Física e Química en relación coas distintas unidades de programación de
Cuarto curso

PRIMEIRO TRIMESTRE
Contidos
Bloque 1. A actividade científica


Investigación científica.



Magnitudes escalares e vectoriais.



Magnitudes fundamentais e derivadas. Ecuación de dimensións.



Erros na medida.



Expresión de resultados.



Análise dos datos experimentais.



Tecnoloxías da Información e da
Comunicación no traballo científico.



Proxecto de investigación.

UDS.: 1, 2, 3, 4, 5

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

1. Recoñecer que a investigación en
ciencia é un labor colectivo e interdisciplinario en constante evolución e influído polo contexto económico e político.

1.1. Describe feitos históricos relevantes
nos que foi definitiva a colaboración de
científicos e científicas de diferentes
áreas do coñecemento. (CCL, CMCCT,
CCEC, CSC)

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

3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de determinadas
magnitudes.

4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de ecuacións
de magnitudes.

1.2. Argumenta con espírito crítico o
grao de rigor científico dun artigo ou
unha noticia, analizando o método de
traballo e identificando as características
do traballo científico. (CCL, CMCCT, CAA,
CD, CSIEE)

2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor
científico. (CMCCT, CAA)

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

3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe os elementos que definen a esta
última. (CMCCT)

6. Expresar o valor dunha medida
usando o redondeo e o número de cifras
significativas correctas.

4.1. Comproba a homoxeneidade dunha
fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros. (CMCCT)

7. Realizar e interpretar representacións
gráficas de procesos físicos ou químicos
a partir de táboas de datos e das leis ou
os principios involucrados.

8. Elaborar e defender un proxecto de
investigación, aplicando as TIC.

5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto
e o erro relativo dunha medida, coñecendo o valor real. (CMCCT)

6.1. Calcula e expresa correctamente o
valor da medida, partindo dun conxunto
de valores resultantes da medida dunha
mesma magnitude, utilizando as cifras
significativas adecuadas. (CMCCT)
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9. Realizar en equipo tarefas propias da
investigación científica.

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. (CMCCT)

8.1. Elabora e defende un proxecto de
investigación, sobre un tema de interese
científico, empregando as TIC. (CMCCT,
CAA, CCL, CD, CSIEE, CSC, CCEC)

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. (CMCCT, CAA, CCL, CD, CSIEE,
CSC, CCEC)

9.2. Realiza de xeito cooperativo ou colaborativo algunhas tarefas propias
da investigación científica utilizando as TIC. (CMCCT, CAA, CCL, CD,
CSIEE, CSC, CCEC)
Bloque 2. A materia



Modelos atómicos.



Sistema Periódico e configuración
electrónica.



Enlace químico: iónico, covalente e
metálico.



Forzas intermoleculares.



Formulación e nomenclatura de
compostos inorgánicos segundo as
normas da IUPAC.

1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da
materia, utilizando aplicacións virtuais
interactivas.

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

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

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

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. (CMCCT,
CCEC)

1.2. Utiliza as TIC ou aplicacións interactivas para visualizar a representación da
estrutura da materia nos diferentes modelos atómicos. (CMCCT, CD)

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. (CMCCT)
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5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu enlace
químico.

6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas da
IUPAC.

7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de agregación
e nas propiedades de substancias de interese.

2.2. Distingue entre metais, non-metais,
semimetais e gases nobres, xustificando
esta clasificación en función da súa configuración electrónica. (CMCCT)

3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos e sitúaos na Táboa Periódica. (CMCCT)

4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e
a fórmula dos compostos iónicos e covalentes. (CMCCT)

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

5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en
función das interaccións entre os seus
átomos ou as moléculas. (CMCCT)

5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres e a relaciona coas propiedades características dos metais. (CMCCT)

5.3. Deseña e realiza ensaios de laboratorio que permitan deducir o tipo de enlace presente nunha substancia descoñecida. (CAA, CMCCT, CSIEE)

6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas
da IUPAC. (CCL, CMCCT)

7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico. (CMCCT)
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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. (CMCCT)
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SEGUNDO TRIMESTRE
Contidos
Bloque 2. A materia

Introdución á química orgánica.

UDS.: 6, 7, 8, 9, 10

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

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

8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas propiedades. (CMCCT)

9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante as distintas fórmulas, relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer algunhas aplicacións de
especial interese.

9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida. (CMCCT)

9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na representación de hidrocarburos. (CMCCT)

9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese.
(CMCCT)
10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en moléculas de especial interese.

Bloque 3. Os cambios


Reaccións e ecuacións químicas.



Mecanismo, velocidade e enerxía
das reaccións.



Cantidade de substancia: mol.



Concentración molar.



Cálculos estequiométricos.



Reaccións de especial interese.

10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas. (CMCCT)

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

1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deduce a lei de conservación da masa.
(CMCCT)

2. Razoar 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 predición.

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. (CMCCT)

3. Interpretar ecuacións termoquímicas
e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.

2.2. Analiza o efecto dos factores que
afectan á velocidade dunha reacción
química, sexa a través de experiencias
de laboratorio ou mediante aplicacións

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023
4. Recoñecer a cantidade de substancia
como magnitude fundamental e o mol
como a súa unidade no Sistema Internacional de Unidades.

5. Realizar cálculos estequiométricos
con reactivos puros supoñendo un rendemento completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente.

6. Identificar ácidos e bases, coñecer o
seu comportamento químico e medir a
súa fortaleza utilizando indicadores e o
medido de PH dixital.

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

8. Valorar a importancia das reaccións
de sínteses, combustión e neutralización
en procesos biolóxicos, en aplicacións
cotiás e na industria, así como a súa repercusión ambiental.

virtuais interactivas nas que a manipulación das variables permita extraer conclusións. (CMCCT, CD)

3.1. Determina o carácter endotérmico
ou exotérmico dunha reacción química
analizando o signo da calor de reacción
asociada. (CMCCT)

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

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

5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos
puros e supoñendo un rendemento
completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en disolución. (CMCCT)

6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para
describir o comportamento químico de
ácidos e bases. (CMCCT)

6.2. Establece o carácter ácido, básico
ou neutro dunha disolución utilizando a
escala de pH. (CMCCT)

7.1. Deseña e describe o procedemento
de realización dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha
base forte, interpretando os resultados.
(CMCCT, CSIEE)

7.2. Planifica unha experiencia, e describe o procedemento para seguir no laboratorio que demostre que nas reaccións de combustión prodúcese dióxido
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de carbono mediante a detección deste
gas. (CMCCT, CSIEE)

7.3. Realiza algunhas experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese,
combustión ou neutralización. (CMCCT,
CAA)

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

8.2. Valora a importancia das reaccións
de combustión na xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular. (CMCCT,
CSC)

8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de importancia
biolóxica e industrial. (CMCCT)

Bloque 4. O movemento e as forzas


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



Natureza vectorial das forzas.



Leis de Newton.



Forzas de especial interese: peso,
normal, rozamento e centrípeta.



Lei da gravitación universal.

1. Xustificar 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.

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

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

2.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e a
súa velocidade. (CMCCT)

2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo
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3. Expresar correctamente as relacións
matemáticas que existen entre as magnitudes que definen os movementos
rectilíneos e circulares.

do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razoando o
concepto de velocidade instantánea.
(CMCCT)

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

3.1. Deduce as expresións matemáticas
que relacionan as distintas variables nos
movementos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A.) e circular uniforme
(M.C.U.), así como as relacións entre as
magnitudes lineais e angulares. (CMCCT)

5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento
partindo de experiencias de laboratorio
ou de aplicacións virtuais interactivas e
relacionar os resultados obtidos coas
ecuacións matemáticas que vinculan estas variables.

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

7. Utilizar o principio fundamental da dinámica na resolución de problemas nos
que interveñen varias forzas.

8. Aplicar as leis de Newton para a interpretación de fenómenos cotiáns.

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

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

4.1. Resolve problemas de movemento
rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.) e
circular uniforme (M.C.U.), incluíndo
movemento de graves, tendo en conta
valores positivos e negativos das magnitudes, e expresando o resultado en unidades do Sistema Internacional.
(CMCCT)

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.
(CMCCT, CSC)

4.3. Argumenta a existencia de vector
aceleración en todo movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme. (CMCCT)

5.1. Determina o valor da velocidade e a
aceleración a partir de gráficas posicióntempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. (CMCCT)

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.
(CMCCT, CSIEE CD, CCL, CAA, CSC)
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11. Identificar as aplicacións prácticas
dos satélites artificiais e a problemática
exposta polo lixo espacial que xeran.

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

6.2. Representa vectorialmente o peso,
a forza normal, a forza de rozamento e a
forza centrípeta en distintos casos de
movementos rectilíneos e circulares.
(CMCCT)

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. (CMCCT)

8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en
termos das leis de Newton. (CMCCT)

8.2. Deduce a primeira lei de Newton
como consecuencia do enunciado da segunda lei. (CMCCT)

8.3. Representa e interpreta as forzas de
acción e reacción en distintas situacións
de interacción entre obxectos. (CMCCT)

9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas
de atracción gravitacional 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. (CMCCT)

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. (CMCCT)

10.1. Razoa o motivo polo que as forzas
gravitatorias producen nalgúns casos
movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais. (CMCCT)
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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. (CMCCT, CSC)
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TERCEIRO TRIMESTRE
Contidos

UDS.: 11, 12, 13, 14

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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

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.
(CMCCT)

Bloque 4. O movemento e as forzas


Presión.



Principios da hidrostática.



Física da atmosfera.
13. Interpretar fenómenos naturais e
aplicacións tecnolóxicas en relación cos
principios da hidrostática, e resolver
problemas aplicando as expresións matemáticas destes.

14. Deseñar e presentar experiencias
ou dispositivos que ilustren o comportamento dos fluídos e que poñan de
manifesto os coñecementos adquiridos,
así como a iniciativa e a imaxinación.

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

12.2. Calcula a presión exercida polo peso
dun obxecto regular en distintas situacións nas que varía a superficie na que se
apoia, compara os resultados e extrae
conclusións. (CMCCT)

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

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

13.3. Resolve problemas relacionados coa
presión no interior dun fluído, aplicando o
principio fundamental da hidrostática.
(CMCCT)

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

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

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

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

15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa
diferenza de presións atmosféricas entre
distintas zonas. (CMCCT)

15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que
se mostran no prognóstico do tempo, indicando o significado da simboloxía e os
datos que aparecen nestes. (CMCCT)
Bloque 5. A enerxía


Enerxías cinética e potencial.



Enerxía mecánica. Principio de conservación.



Formas de intercambio de enerxía:
traballo e calor.



Traballo e potencia.



Efectos da calor sobre os corpos.



Máquinas térmicas.

1. Analizar as transformacións entre
enerxía cinética e enerxía potencial,
aplicando o principio de conservación
da enerxía mecánica cando se despreza
a forza de rozamento, e o principio xeral de conservación da enerxía cando
existe disipación desta por mor do rozamento.

2. Recoñecer que a calor e o traballo
son dúas formas de transferencia de
enerxía, identificando as situacións nas
que se producen.

3. Relacionar os conceptos de traballo e
potencia na resolución de problemas,
expresando os resultados en unidades
do Sistema Internacional ou noutras de
uso común.

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

1.2. Determina a enerxía disipada en
forma de calor en situacións onde diminúe a enerxía mecánica. (CMCCT)

2.1. Identifica a calor e o traballo como
formas de intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico. (CMCCT)

2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de traballo. (CMCCT)
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4. Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos efectos que produce
nos corpos: variación de temperatura,
cambios de estado e dilatación.

5. Valorar a relevancia histórica das máquinas térmicas como desencadeamentos da revolución industrial, así como a
súa importancia actual na industria e no
transporte.

6. Comprender 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 investigación, a innovación e a
empresa.

3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións nas
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. (CMCCT)

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,
representando graficamente estas transformacións. (CMCCT)

4.2. Calcula a enerxía transferida entre
corpos a distinta temperatura e o valor da
temperatura final, aplicando o concepto
de equilibrio térmico. (CMCCT)

4.3. Relaciona a variación da lonxitude
dun obxecto coa variación da súa temperatura, utilizando o coeficiente de dilatación lineal correspondente. (CMCCT)

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

5.1. Explica ou interpreta, mediante ilustracións ou a partir delas, o fundamento
do funcionamento do motor de explosión.
(CMCCT)

5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as TIC. (CAA, CMCCT,
CD, CCL, CSC, CCEC)

6.1. Utiliza o concepto da degradación da
enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica. (CMCCT)
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6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da
enerxía en diferentes máquinas e expón
os resultados empregando as TIC.
(CMCCT, CD, CCL)
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2. Criterios de cualificación (Rúbrica)
PRIMEIRO TRIMESTRE
NIVEIS DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES

1

2

3

4

Pouco adecuado

Adecuado

Moi adecuado

Excelente

1.1. Describe feitos históricos relevantes nos
que foi definitiva a colaboración de científicos
e científicas de diferentes áreas do coñecemento. (CCL).

Amosa desinterese ante
os feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de
científicos e científicas
de diferentes áreas do
coñecemento.

Coñece algúns feitos
históricos relevantes
nos que foi definitiva a
colaboración de científicos e científicas de diferentes áreas do coñecemento.

Coñece e explica feitos
históricos relevantes
nos que foi definitiva a
colaboración de científicos e científicas de diferentes áreas do coñecemento.

Coñece, comprende e
describe feitos históricos relevantes nos que
foi definitiva a colaboración de científicos e
científicas de diferentes
áreas do coñecemento.

1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de
rigor científico dun artigo ou unha noticia,
analizando o método
de traballo e identificando as características
do traballo científico.
(CCL)

Descoñece o grao de rigor científico dun artigo
ou unha noticia.

É capaz de recoñecer o
grao de rigor científico
dun artigo ou unha noticia, e esfórzase para
analizar o método de
traballo e identificar as
características do traballo científico.

Explica con espírito crítico o grao de rigor
científico dun artigo ou
unha noticia, analizando o método de traballo e identificando as
características do traballo científico.

Comprende e argumenta con espírito crítico e co vocabulario
adecuado, o grao de rigor científico dun artigo
ou unha noticia, analizando ao detalle o método de traballo e identificando as características do traballo científico.

2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e
explica os procesos que
corroboran unha hipótese e dótana de valor
científico. (CMCCT)

Confunde hipóteses,
leis e teorías, e descoñece os procesos que
corroboran unha hipótese e dótana de valor
científico.

É capaz de distinguir
entre hipóteses, leis e
teorías, e esfórzase
para explicar os procesos que corroboran
unha hipótese e dótana
de valor científico.

Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que
corroboran unha hipótese e dótana de valor
científico.

Distingue e detalla as
diferenzas que hai entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran
unha hipótese e dótana
de valor científico.

3.1. Identifica unha determinada magnitude
como escalar ou vectorial e describe os elementos que definen a
esta última. (CMCCT)

Presenta problemas
para identificar unha
determinada magnitude como escalar ou
vectorial.

É capaz de identificar
con axuda unha determinada magnitude
como escalar ou vectorial e, esfórzase para recoñecer os elementos
que definen a esta última.

Identifica unha determinada magnitude
como escalar ou vectorial e describe os elementos que definen a
esta última.

Comprende e identifica
unha determinada magnitude como escalar ou
vectorial, explicando as
súas diferenzas, e describe os elementos que
definen a esta última.

4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos

Bloquéase á hora de
comprobar a homoxeneidade dunha fór-

É capaz de comprobar
con axuda a homoxeneidade dunha fór-

Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos
dous membros.

Comprende e comproba a homoxeneidade dunha fórmula
aplicando a ecuación de
dimensións aos dous
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dous membros.
(CMCCT)

mula aplicando a ecuación de dimensións aos
dous membros.

mula aplicando a ecuación de dimensións aos
dous membros.

membros de maneira
clara e ordenada.

5.1. Calcula e interpreta
o erro absoluto e o erro
relativo dunha medida,
coñecendo o valor real.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de
calcular e interpreta o
erro absoluto e o erro
relativo dunha medida,
coñecendo o valor real.

É capaz de calcular con
axuda o erro absoluto e
o erro relativo dunha
medida, coñecendo o
valor real.

Calcula o erro absoluto
e o erro relativo dunha
medida, coñecendo o
valor real.

Calcula, comprende e
interpreta o erro absoluto e o erro relativo
dunha medida, coñecendo o valor real.

6.1. Calcula e expresa
correctamente, partindo dun conxunto de
valores resultantes da
medida dunha mesma
magnitude, o valor da
medida, utilizando as cifras significativas adecuadas. (CMCCT)

Presenta moitos problemas para calcular e
expresar correctamente, partindo dun
conxunto de valores resultantes da medida
dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as cifras
significativas adecuadas.

É capaz de calcular e
expresar correctamente, partindo dun
conxunto de valores resultantes da medida
dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as cifras
significativas adecuadas, pero necesita
axuda.

Calcula e expresa correctamente, partindo
dun conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma
magnitude, o valor da
medida, utilizando as cifras significativas adecuadas.

Comprende o proceso,
calcula e expresa correctamente e sen problemas, partindo dun
conxunto de valores resultantes da medida
dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as cifras
significativas adecuadas.

7.1. Representa graficamente os resultados
obtidos da medida de
dúas magnitudes relacionadas, inferindo, no
seu caso, se se trata
dunha relación lineal,
cuadrática ou de proporcionalidade inversa,
e deducindo a fórmula.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de representar graficamente
os resultados obtidos
da medida de dúas
magnitudes relacionadas.

Esfórzase para representar graficamente os
resultados obtidos da
medida de dúas magnitudes relacionadas, inferindo, no seu caso, se
se trata dunha relación
lineal, cuadrática ou de
proporcionalidade inversa, e deducindo a
fórmula con axuda.

Representa graficamente os resultados
obtidos da medida de
dúas magnitudes relacionadas, inferindo, no
seu caso, se se trata
dunha relación lineal,
cuadrática ou de proporcionalidade inversa,
e deducindo a fórmula.

Ordena os datos e representa graficamente
os resultados obtidos
da medida de dúas
magnitudes relacionadas, inferindo e explicando, no seu caso, se
se trata dunha relación
lineal, cuadrática ou de
proporcionalidade inversa, e deducindo a
fórmula.

8.1. Elabora e defende
un proxecto de investigación, sobre un tema
de interese científico,
utilizando as TIC. (CD)

Presenta problemas
para elaborar e defender un proxecto de investigación, sobre un
tema de interese científico, utilizando as TIC.

É capaz de elaborar e
defender un proxecto
de investigación
sinxelo, sobre un tema
de interese científico,
utilizando as TIC.

Elabora e defende un
proxecto de investigación, sobre un tema de
interese científico, utilizando as TIC.

Elabora e defende con
soltura e sen problemas
un proxecto de investigación de calquera
complexidade, sobre un
tema de interese científico, utilizando as TIC.

1.1. Compara os diferentes modelos atómicos propostos ao longo
da historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias

Confunde os diferentes
modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a
natureza íntima da materia.

É capaz de ver as diferenzas entre os diferentes modelos atómicos
propostos ao longo da
historia para interpretar
a natureza íntima da
materia, e con axuda

Compara os diferentes
modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a
natureza íntima da materia, interpretando as
evidencias que fixeron

Comprende e compara
os diferentes modelos
atómicos propostos ao
longo da historia para
interpretar a natureza
íntima da materia, en-
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pode interpretar as evidencias que fixeron necesaria a súa evolución.

necesaria a súa evolución.

tendendo os coñecementos de cada época,
e interpretando as evidencias que fixeron necesaria a súa evolución.

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. (CMCCT)

Bloquéase á hora de establecer 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.

Recoñece a configuración electrónica dalgúns 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.

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.

Coñece, entende e establece a configuración
electrónica dos elementos representativos a
partir do seu número
atómico para deducir a
súa posición na Táboa
Periódica, explicando os
seus electróns de valencia e o seu comportamento químico.

2.2. Distingue entre
metais, non-metais, semimetais e gases nobres, xustificando esta
clasificación en función
da súa configuración
electrónica. (CMCCT)

Confunde metais, nonmetais, semimetais e
gases nobres, descoñecendo esta clasificación
en función da súa configuración electrónica.

É capaz de distinguir
entre metais, non-metais, semimetais e gases
nobres, necesita axuda
para poder xustificar
esta clasificación en
función da súa configuración electrónica.

Distingue entre metais,
non-metais, semimetais
e gases nobres, xustificando esta clasificación
en función da súa configuración electrónica.

Distingue e explica as
diferenzas entre metais,
non-metais, semimetais
e gases nobres, xustificando esta clasificación
en función da súa configuración electrónica
que é capaz de detallar.

3.1. Escribe o nome e o
símbolo dos elementos
químicos e sitúaos na
Táboa Periódica.
(CMCCT)

Confunde o nome e o
símbolo dos elementos
químicos e a súa posición na Táboa Periódica.

Escribe o nome e o símbolo dalgúns elementos
químicos e sitúaos na
Táboa Periódica.

Escribe o nome e o símbolo dos elementos
químicos e sitúaos na
Táboa Periódica.

Coñece a Táboa Periódica e as súas propiedades, escribe o nome e o
símbolo dos elementos
químicos e sitúaos na
Táboa Periódica, explicando o por que da súa
posición.

4.1. Utiliza a regra do
octeto e diagramas de
Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos
compostos iónicos e covalentes. (CMCCT)

Descoñece a regra do
octeto e diagramas de
Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos
compostos iónicos e covalentes.

Coñece a regra do octeto e diagramas de Lewis e é capaz de utilizala con axuda para
predicir a estrutura e a
fórmula dos compostos
iónicos e covalentes.

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

Coñece, comprende explica e utiliza a regra do
octeto e diagramas de
Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos
compostos iónicos e covalentes.

4.2. Interpreta a diferente información que
ofrecen os subíndices
da fórmula dun composto segundo se trate

Presenta moitos problemas para interpretar
a diferente información
que ofrecen os subíndices da fórmula dun

É capaz de interpretar
con axuda a diferente
información que ofrecen os subíndices da
fórmula dun composto

Interpreta a diferente
información que ofrecen os subíndices da
fórmula dun composto
segundo se trate de

Interpreta, comprende
e explica a diferente información que ofrecen
os subíndices da fór-
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de moléculas ou redes
cristalinas. (CMCCT)

composto segundo se
trate de moléculas ou
redes cristalinas.

segundo se trate de
moléculas ou redes
cristalinas.

moléculas ou redes
cristalinas.

mula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.

5.1. Explica as propiedades de substancias
covalentes, iónicas e
metálicas en función
das interaccións entre
os seus átomos ou moléculas. (CCL)

Confunde as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en función das
interaccións entre os
seus átomos ou moléculas.

Recoñece as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en función das
interaccións entre os
seus átomos ou moléculas.

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

Comprende, explica e
describe as propiedades
de substancias covalentes, iónicas e metálicas
en función das interaccións entre os seus átomos ou moléculas.

5.2. Explica a natureza
da ligazón metálica utilizando a teoría dos
electróns libres e relaciónaa coas propiedades características dos
metais. (CMCCT)

Descoñece a natureza
da ligazón metálica e a
teoría dos electróns libres, de maneira que
non pode relacionala
coas propiedades características dos metais.

Coñece a natureza da ligazón metálica e a teoría dos electróns libres,
e con axuda é capaz de
relacionala coas propiedades características
dos metais.

Explica a natureza da ligazón metálica utilizando a teoría dos electróns libres e relaciónaa
coas propiedades características dos metais.

Comprende e describe
a natureza da ligazón
metálica utilizando a
teoría dos electróns libres e relaciónaa coas
propiedades características dos metais, podendo explicalas sen
problemas.

5.3. Deseña e realiza
ensaios de laboratorio
que permitan deducir o
tipo de ligazón presente
nunha substancia descoñecida. (CAA)

Bloquéase á hora de
deseñar e realizar ensaios de laboratorio
que permitan deducir o
tipo de ligazón presente
nunha substancia descoñecida.

Con axuda, é capaz de
deseñar e realizar ensaios de laboratorio
que permitan deducir o
tipo de ligazón presente
nunha substancia descoñecida.

Deseña e realiza ensaios de laboratorio
que permitan deducir o
tipo de ligazón presente
nunha substancia descoñecida.

Deseña e realiza de maneira ordenada ensaios
de laboratorio que permitan deducir o tipo de
ligazón presente nunha
substancia descoñecida,
describindo os procesos
que se van sucedendo.

6.1. Nomea e formula
compostos inorgánicos
ternarios, seguindo as
normas da IUPAC.
(CMCCT)

Presenta serios problemas para nomear e formular compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da
IUPAC.

É capaz de nomear e
formular algúns compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC.

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

Nomea e formula sen
problemas e con soltura
compostos inorgánicos
ternarios, seguindo as
normas da IUPAC.

7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico. (CCL)

Descoñece a importancia das forzas intermoleculares en substancias
de interese biolóxico.

Recoñece a importancia
das forzas intermoleculares en substancias de
interese biolóxico.

Coñece e explica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico.

Comprende e xustifica
con argumentacións
adecuadas a importancia das forzas intermoleculares en substancias
de interese biolóxico.

7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas

Bloquéase á hora de relacionar a intensidade e

É capaz de ver a relación da intensidade e o

Relaciona a intensidade
e o tipo das forzas in-

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

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

tipo das forzas intermoleculares co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das
substancias covalentes
moleculares, amosa algunhas dificultades
para interpretar gráficos ou táboas que conteñan os datos necesarios.

termoleculares co estado físico e os puntos
de fusión e ebulición
das substancias covalentes moleculares, interpretando gráficos ou
táboas que conteñan os
datos necesarios.

co estado físico e os
puntos de fusión e ebulición das substancias
covalentes moleculares,
comprendendo o tipo
de relación que hai e interpretando gráficos ou
táboas que conteñan os
datos necesarios.

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

Descoñece os motivos
polos que o carbono é
o elemento que forma
maior número de compostos.

Coñece os motivos polos que o carbono é o
elemento que forma
maior número de compostos.

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

Comprende e explica
con argumentos adecuados os motivos polos que o carbono é o
elemento que forma
maior número de compostos.

8.2. Analiza as distintas
formas alotrópicas do
carbono, relacionando
a estrutura coas propiedades. (CMCCT)

Bloquéase á hora de
analizar as distintas formas alotrópicas do carbono, relacionando a
estrutura coas propiedades.

É capaz de analizar con
axuda as distintas formas alotrópicas do carbono, relacionando a
estrutura coas propiedades.

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

Analiza e explica as distintas formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas
propiedades que detalla.

9.1. Identifica e representa hidrocarburos
sinxelos mediante a súa
fórmula molecular, semidesenvolvida e
desenvolvida. (CMCCT)

Presenta moitas dificultades para identificar
hidrocarburos sinxelos
mediante a súa fórmula
molecular, semidesenvolvida e desenvolvida.

É capaz de identificar
con axuda hidrocarburos sinxelos mediante a
súa fórmula molecular,
semidesenvolvida e
desenvolvida.

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

Identifica e representa
hidrocarburos sinxelos
de todo tipo mediante a
súa fórmula molecular,
semidesenvolvida e
desenvolvida.

9.2. Deduce, a partir de
modelos moleculares,
as distintas fórmulas
usadas na representación de hidrocarburos.
(CMCCT)

Descoñece os modelos
moleculares para poder
deducir as distintas fórmulas usadas na representación de hidrocarburos.

É capaz de deducir con
axuda, a partir de modelos moleculares, as
distintas fórmulas usadas na representación
de hidrocarburos.

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

Deduce, describe e representa sen problemas, a partir de modelos moleculares, as distintas fórmulas usadas
na representación de
hidrocarburos.

9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos
sinxelos de especial interese. (CCL)

Descoñece as aplicacións de hidrocarburos
sinxelos de especial interese.

Coñece as aplicacións
de hidrocarburos sinxelos de especial interese.

Explica as aplicacións
de hidrocarburos sinxelos de especial interese.

Coñece, explica e describe as aplicacións de
hidrocarburos sinxelos
de especial interese.

Departamento Física e Química
10.1. Recoñece o grupo
funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de alcois, aldehidos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres e
aminas. (CMCCT)

Descoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula
de alcois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas.

Programación curso 2022/2023
Coñece o grupo funcional e a familia orgánica
a partir da fórmula de
alcois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos,
ésteres e aminas.

Recoñece e describe o
grupo funcional e a familia orgánica a partir
da fórmula de alcois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas.

Recoñece e describe o
grupo funcional e a familia orgánica a partir
da fórmula de alcois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas, explicando as súas características e propiedades.
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SEGUNDO TRIMESTRE
NIVEIS DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES

1

2

3

4

Pouco adecuado

Adecuado

Moi adecuado

Excelente

1. Interpreta reaccións
químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deduce a lei de
conservación da masa.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de interpretar reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e non pode deducir a lei de conservación
da masa.

É capaz de interpretar
con axuda reacciones
químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deducir a lei de
conservación da masa.

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

Interpreta e describe
reaccións químicas
sinxelas utilizando a
teoría de colisións e deduce a lei de conservación da masa, que explica e detalla.

2.1. Predicir 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. (CMCCT)

Descoñece 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.

É capaz de predicir con
axuda 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.

Predicir 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.

Predicir sen problemas
e detalla 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.

2.2. Analiza o efecto
dos distintos factores
que afectan á velocidade dunha reacción
química, xa sexa a través de experiencias de
laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas
que a manipulación das
distintas variables permita extraer conclusións. (CAA)

Bloquéase á hora de
analizar o efecto dos
distintos factores que
afectan á velocidade
dunha reacción química, xa sexa a través
de experiencias de laboratorio ou mediante
aplicacións virtuais interactivas nas que a
manipulación das distintas variables permita
extraer conclusións.

Esfórzase en analizar o
efecto dos distintos factores que afectan á velocidade dunha reacción química, xa sexa a
través de experiencias
de laboratorio ou mediante aplicacións virtuais interactivas nas
que a manipulación das
distintas variables permita extraer conclusións.

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

Comprende, describe e
analiza o efecto dos distintos factores que
afectan á velocidade
dunha reacción química, xa sexa a través
de experiencias de laboratorio ou mediante
aplicacións virtuais interactivas nas que a
manipulación das distintas variables permita
extraer conclusións.

3.1. Determina o carácter endotérmico ou
exotérmico dunha reacción química analizando
o signo da calor de
reacción asociado.
(CMCCT)

Confunde o carácter
endotérmico ou exotérmico dunha reacción
química analizando o
signo da calor de reacción asociado.

É capaz de recoñecer o
carácter endotérmico
ou exotérmico dunha
reacción química analizando o signo da calor
de reacción asociado.

Recoñece e determina
o carácter endotérmico
ou exotérmico dunha
reacción química analizando o signo da calor
de reacción asociado.

Recoñece, entende e
determina o carácter
endotérmico ou exotérmico dunha reacción
química analizando e
explicando o por que do
signo da calor de reacción asociado.
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4.1. Realiza cálculos
que relacionen a cantidade de substancia, a
masa atómica ou molecular e a constante do
número de Avogadro.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de
realizar cálculos que relacionen a cantidade de
substancia, a masa atómica ou molecular e a
constante do número
de Avogadro.

É capaz de realizar con
esforzo cálculos que relacionen a cantidade de
substancia, a masa atómica ou molecular e a
constante do número
de Avogadro.

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

Realiza sen problemas e
con soltura cálculos que
relacionen a cantidade
de substancia, a masa
atómica ou molecular e
a constante do número
de Avogadro, entendendo o procedemento
en cada momento..

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

Bloquéase á hora de interpretar os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas, moles e, no
caso de reaccións entre
gases, en termos de volumes.

Con axuda é capaz de
interpretar os coeficientes dunha ecuación
química en termos de
partículas, moles e, no
caso de reaccións entre
gases, en termos de volumes.

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

Interpreta sen problemas os coeficientes
dunha ecuación química en termos de partículas, moles e, no caso
de reaccións entre gases, en termos de volumes, explicando o significado de cada un deles.

5.2. Resolve problemas,
realizando cálculos estequiométricos, con
reactivos puros e supoñendo un rendemento
completo da reacción,
tanto se os reactivos están en estado sólido
como en disolución.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de resolver problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e supoñendo un rendemento
completo da reacción,
tanto se os reactivos están en estado sólido
como en disolución.

É capaz de resolver con
esforzo, problemas,
realizando cálculos estequiométricos, con
reactivos puros e supoñendo un rendemento
completo da reacción,
tanto se os reactivos están en estado sólido
como en disolución.
Necesita axuda.

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

Comprende, entende e
resolve problemas con
soltura, realizando
cálculos estequiométricos sen dubidar, con
reactivos puros e supoñendo un rendemento
completo da reacción,
tanto se os reactivos están en estado sólido
como en disolución.

6.1. Utiliza a teoría de
Arrhenius para describir
o comportamento químico de ácidos e bases.
(CMCCT)

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

Coñece a teoría de
Arrhenius e é capaz de
utilizala para coñecer o
comportamento químico de ácidos e bases.

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

Coñece, comprende e
utiliza a teoría de Arrhenius para describir o
comportamento químico de ácidos e bases,
explicando que sucede.

6.2. Establece o carácter ácido, básico ou
neutro dunha disolución utilizando a escala
de pH. (CMCCT)

Descoñece o carácter
ácido, básico ou neutro
dunha disolución utilizando a escala de pH.

Coñece a escala do pH
e é capaz de establecer
o carácter ácido, básico
ou neutro dunha disolución utilizándoa.

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

Comprende e explica a
escala do pH, e utilízaa
para establecer o carácter ácido, básico ou
neutro dunha disolución.

7.1. Deseña e describe
o procedemento de
realización dunha volu-

Presenta moitos problemas para deseñar e
describir o procedemento de realización

É capaz de deiseñar e
describir con axuda o
procedemento de reali-

Deseña e describe o
procedemento de realización dunha volumetría de neutralización

Deseña e describe detalladamente o procedemento de realización
dunha volumetría de
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metría de neutralización entre un ácido
forte e unha base forte,
interpretando os resultados. (CMCCT)

dunha volumetría de
neutralización entre un
ácido forte e unha base
forte, sendo incapaz de
interpretar os resultados.

zación dunha volumetría sinxela de neutralización entre un ácido
forte e unha base forte,
tendo que esforzarse
para interpretar os resultados.

entre un ácido forte e
unha base forte, interpretando os resultados.

calquera complexidade,
de neutralización entre
un ácido forte e unha
base forte, interpretando e explicando o
significado dos resultados.

7.2. Planifica unha experiencia, e describe o
procedemento a seguir
no laboratorio, que demostre que nas reaccións de combustión
prodúcese dióxido de
carbono mediante a detección deste gas. (CAA)

Bloquéase á hora de
planificar unha experiencia, que demostre
que nas reaccións de
combustión prodúcese
dióxido de carbono mediante a detección
deste gas.

Con axuda, é capaz de
planificar unha experiencia, e explicar o procedemento a seguir no
laboratorio, que demostre que nas reaccións de combustión
prodúcese dióxido de
carbono mediante a detección deste gas.

Planifica unha experiencia, e explica o procedemento a seguir no laboratorio, que demostre
que nas reaccións de
combustión prodúcese
dióxido de carbono mediante a detección
deste gas.

Planifica e explica unha
experiencia con rigor, e
describe detalladamente o procedemento
a seguir no laboratorio,
que demostre que nas
reaccións de combustión prodúcese dióxido
de carbono mediante a
detección deste gas.

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

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

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

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

Coñece, comprende e
describe con detalle as
reaccións de síntese industrial do amoníaco e
do ácido sulfúrico, así
como os usos destas
substancias na industria
química.

8.2. Xustifica a importancia das reaccións de
combustión na xeración
de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración
celular. (CCL)

Presenta dificultades
para ver a importancia
das reaccións de combustión na xeración de
electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración
celular.

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

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

Coñece e xustifica
usando o vocabulario
adecuado a importancia
das reaccións de combustión na xeración de
electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración
celular.

8.3. Interpreta casos
concretos de reaccións
de neutralización de
importancia biolóxica e
industrial. (CSC)

Bloquéase ao tentar interpretar casos concretos de reaccións de
neutralización de importancia biolóxica e industrial.

É capaz de interpretar
con axuda casos concretos de reaccións de
neutralización de importancia biolóxica e industrial.

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

Interpreta, comprende
e describe casos concretos de reaccións de
neutralización de importancia biolóxica e industrial.

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

Presenta problemas
para representar a
traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e velocidade
en distintos tipos de

É capaz de representar
con esforzo, a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento
e velocidade en distin-

Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento
e velocidade en distin-

Comprende e representa de maneira ordenada a traxectoria e os
vectores de posición,
desprazamento e velo-
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sistema de referencia.
(CMCCT)

movemento, utilizando
un sistema de referencia.

tos tipos de movemento, utilizando un
sistema de referencia.

tos tipos de movemento, utilizando un
sistema de referencia.

cidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de
referencia detallado.

2.1. Clasifica distintos
tipos de movementos
en función da súa traxectoria e a súa velocidade. (CMCCT)

Confunde os distintos
tipos de movementos
en función da súa traxectoria e a súa velocidade.

É capaz de diferenciar
os distintos tipos de
movementos en función da súa traxectoria
e a súa velocidade.

Distingue e clasifica distintos tipos de movementos en función da
súa traxectoria e a súa
velocidade.

Distingue, explica e clasifica distintos tipos de
movementos en función da súa traxectoria
e a súa velocidade, explicando as súas características distintivas.

2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio
da velocidade nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A), razoando o
concepto de velocidade
instantánea. (CMCCT)

Bloquéase á hora de explicar a insuficiencia do
valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do movemento
rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A), descoñecendo o concepto de
velocidade instantánea.

É capaz de explicar con
axuda, a insuficiencia
do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do movemento
rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A), pero cústalle
razoar o concepto de
velocidade instantánea.

Explica a insuficiencia
do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do movemento
rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A), explicando o
concepto de velocidade
instantánea.

Xustifica con argumentos adecuados, a insuficiencia do valor medio
da velocidade nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A), razoando o
concepto de velocidade
instantánea.

3.1. Deduce as expresións matemáticas que
relacionan as distintas
variables nos movementos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.) e
circular uniforme
(M.C.U.), así como as
relacións entre as magnitudes lineais e angulares. (CMCCT)

Bloquéase á hora de
deducir as expresións
matemáticas que relacionan as distintas variables nos movementos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.), así
como as relacións entre
as magnitudes lineais e
angulares.

É capaz de deducir con
axuda as expresións
matemáticas que relacionan as distintas variables nos movementos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.), así
como as relacións entre
as magnitudes lineais e
angulares.

Deduce as expresións
matemáticas que relacionan as distintas variables nos movementos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.), así
como as relacións entre
as magnitudes lineais e
angulares.

Deduce, comprende e
explica as expresións
matemáticas que relacionan as distintas variables nos movementos rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.), describindo as relacións
entre as magnitudes lineais e angulares.

4.1. Resolve problemas
de movemento rectilíneo uniforme (M.R.U.),
rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.), incluíndo movemento de
graves, tendo en conta
valores positivos e negativos das magnitudes,
e expresando o resultado en unidades do

Presenta moitas dificultades para resolver problemas de movemento
rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.).

É capaz de resolver problemas de movemento
rectilíneo uniforme
(M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.), presenta algunhas dificultades ao incluír movemento de graves e
tendo en conta valores
positivos e negativos
das magnitudes, pode

Resolve problemas de
movemento rectilíneo
uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente
acelerado (M.R.U.A.) e
circular uniforme
(M.C.U.), incluíndo movemento de graves,
tendo en conta valores
positivos e negativos
das magnitudes, e expresando o resultado

Comprende e entende
en todo momento a resolución de problemas
de movemento rectilíneo uniforme (M.R.U.),
rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular
uniforme (M.C.U.), incluíndo movemento de
graves, tendo en conta
valores positivos e negativos das magnitudes,
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expresar o resultado en
unidades do Sistema Internacional.

en unidades do Sistema
Internacional.

e expresando o resultado en unidades do
Sistema Internacional.
Soluciónaos con soltura
e sen dubidar.

4.2. Determina tempos
e distancias de freado
de vehículos e xustifica,
a partir dos resultados,
a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada.
(CMCCT)

Presenta moitos problemas para determinar
tempos e distancias de
freado de vehículos, de
maneira que non é capaz de xustificar, a partir dos resultados, a importancia de manter a
distancia de seguridade
na estrada.

É capaz de determinar
con axuda, tempos e
distancias de freado de
vehículos e entender, a
partir dos resultados, a
importancia de manter
a distancia de seguridade na estrada.

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

Determina e calcula
tempos e distancias de
freado de vehículos sen
problemas nin dificultades, xustificando e explicando, a partir dos
resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada.

4.3. Argumenta a existencia de vector aceleración en todo movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso
do movemento circular
uniforme. (CMCCT)

Descoñece a existencia
de vector aceleración
en todo movemento
curvilíneo.

Coñece a existencia de
vector aceleración en
todo movemento curvilíneo e é capaz de calcular o seu valor no
caso do movemento
circular uniforme.

Explica a existencia de
vector aceleración en
todo movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme.

Argumenta e comprende a existencia de
vector aceleración en
todo movemento curvilíneo e calcula sen problema o seu valor no
caso do movemento circular uniforme.

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

Bloquéase á hora de
tentar determinar o valor da velocidade e a
aceleración a partir de
gráficas posición-tempo
e velocidade-tempo en
movementos rectilíneos.

Con axuda, é capaz de
determinar 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.

Determina e calcula o
valor da velocidade e a
aceleración a partir de
gráficas posición-tempo
e velocidade-tempo en
movementos rectilíneos, entendendo e explicando a súa interpretación.

5.2. Deseña e describe
experiencias realizables, ben no laboratorio, ben 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. (CAA)

Bloquéase á hora de
deseñar experiencias
realizables, ben no laboratorio, ben empregando aplicacións virtuais interactivas, para
determinar a variación
da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo.

É capaz de deseñar experiencias sinxelas realizables, ben no laboratorio, ben empregando
aplicacións virtuais interactivas, para determinar a variación da
posición e a velocidade
dun corpo en función
do tempo, e pode representar e interpretar
con axuda os resultados
obtidos.

Deseña experiencias
realizables, ben no laboratorio, ben 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.

Deseña e describe os
pasos de experiencias
realizables, ben no laboratorio, ben empregando aplicacións virtuais interactivas, para
determinar a variación
da posición e a velocidade dun corpo en función do tempo, e ordena, representa e interpreta os resultados
obtidos.

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

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

Descoñece as forzas implicadas en fenómenos
cotiáns nos que hai
cambios na velocidade
dun corpo.

Pode identificar as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que
hai cambios na velocidade dun corpo.

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

Identifica, comprende e
describe as forzas implicadas en fenómenos
cotiáns nos que hai
cambios na velocidade
dun corpo.

6.2. Representa vectorialmente o peso, a
forza normal, a forza de
rozamento e a forza
centrípeta en distintos
casos de movementos
rectilíneos e circulares.
(CMCCT)

Presenta problemas
para representar vectorialmente o peso, a
forza normal, a forza de
rozamento e a forza
centrípeta en distintos
casos de movementos
rectilíneos e circulares.

Pode representar con
esforzo vectorialmente
o peso, a forza normal,
a forza de rozamento e
a forza centrípeta en
distintos casos de movementos rectilíneos e
circulares.

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

Comprende e representa vectorialmente o
peso, a forza normal, a
forza de rozamento e a
forza centrípeta en distintos casos de movementos rectilíneos e circulares, explicando as
súas características en
cada caso.

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

Bloquéase á hora de
identificar e representar as forzas que actúan
sobre un corpo en movemento, tanto nun
plano horizontal como
inclinado, sendo incapaz de calcular a forza
resultante e a aceleración.

É capaz de identificar e
representar con axuda
as forzas que actúan sobre un corpo en movemento, tanto nun plano
horizontal como inclinado, calculando con
algunha dificultade a
forza resultante e a
aceleración.

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

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

8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos
das leis de Newton.
(CMCCT)

Descoñece as leis de
Newton.

É capaz de interpretar
algúns fenómenos cotiáns en termos das leis
de Newton.

Interpreta fenómenos
cotiáns en termos das
leis de Newton.

Interpreta, comprende
e describe fenómenos
cotiáns en termos das
leis de Newton.

8.2. Deduce a primeira
lei de Newton como
consecuencia do enunciado da segunda lei.
(CMCCT)

Descoñece a primeira
lei de Newton.

É capaz de chegar a deducir 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.

Coñece, comprende e
describe as leis de Newton, e é capaz de deducir a primeira lei de
Newton como consecuencia do enunciado
da segunda lei.

8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en distintas situacións de interacción entre obxectos. (CMCCT)

Bloquéase á hora de representar as forzas de
acción e reacción en
distintas situacións de
interacción entre obxectos.

É capaz de representar
as forzas de acción e
reacción en distintas situacións de interacción
entre obxectos.

Representa sen problemas as forzas de acción
e reacción en distintas
situacións de interacción entre obxectos.

Representa, interpreta
e describe as forzas de
acción e reacción en
distintas situacións de
interacción entre obxectos.
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9.1. Xustifica o motivo
polo que as forzas de
atracción gravitacional
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. (CCL)

Descoñece o motivo
polo que as forzas de
atracción gravitacional
só se poñen de manifesto para obxectos moi
masivos.

É capaz de entender o
motivo polo que as forzas de atracción gravitacional só se poñen de
manifesto para obxectos moi masivos, se
compara os resultados
obtidos de aplicar a lei
da gravitación universal
ao cálculo de forzas entre distintos pares de
obxectos.

Explica o motivo polo
que as forzas de atracción gravitacional 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.

Comprende, explica e
xustifica o motivo polo
que as forzas de atracción gravitacional só se
poñen de manifesto
para obxectos moi masivos, explicando e
comparando os resultados obtidos de aplicar a
lei da gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares de obxectos.

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 gravitacional. (CMCCT)

Descoñece a lei da gravitación universal.

Pode chegar a obter a
expresión da aceleración da gravidade a partir da lei da gravitación
universal, pero cústalle
relacionar as expresións
matemáticas do peso
dun corpo e a forza de
atracción gravitacional.

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 gravitacional.

Deduce, describe e obtén a expresión da aceleración da gravidade a
partir da lei da gravitación universal, explicando a relación entre
as expresións matemáticas do peso dun corpo
e a forza de atracción
gravitacional.

10.1. Razoa o motivo
polo que as forzas gravitacionais producen
nalgúns casos movementos de caída libre e
noutros casos movementos orbitais.
(CMCCT)

Descoñece o motivo
polo que as forzas gravitacionais producen
nalgúns casos movementos de caída libre e
noutros casos movementos orbitais.

É capaz de entender o
motivo polo que as forzas gravitacionais producen nalgúns casos
movementos de caída
libre e noutros casos
movementos orbitais.

Entende e explica o motivo polo que as forzas
gravitacionais producen
nalgúns casos movementos de caída libre e
noutros casos movementos orbitais.

Comprende, explica,
demostra e razoa o
motivo polo que as forzas gravitacionais producen nalgúns casos
movementos de caída
libre e noutros casos
movementos orbitais.

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. (CCL)

Presenta moitos problemas para coñecer as
aplicacións dos satélites
artificiais en telecomunicacións, predición
meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, así
como os riscos derivados do lixo espacial que
xeran.

Coñece as aplicacións
dos satélites artificiais
en telecomunicacións,
predición meteorolóxica, posicionamento
global, astronomía e
cartografía, e entende
os riscos derivados do
lixo espacial que xeran.

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

Comprende e describe
as aplicacións dos satélites artificiais en telecomunicacións, predición
meteorolóxica, posicionamento global, astronomía e cartografía, así
como a importancia dos
riscos derivados do lixo
espacial que xeran.
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TERCEIRO TRIMESTRE
NIVEIS DE DESEMPEÑO
ESTÁNDARES DE
APRENDIZAXE AVALIABLES

1

2

3

4

Pouco adecuado

Adecuado

Moi adecuado

Excelente

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. (CMCCT)

Descoñece a relación
entre a superficie de
aplicación dunha forza
e o efecto resultante.

Pode interpretar con
axuda fenómenos e
aplicacións prácticas
nas que se pon de manifesto a relación entre
a superficie de aplicación dunha forza e o
efecto resultante.

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

Interpreta sen dificultades fenómenos e aplicacións prácticas nas
que se pon de manifesto a relación entre a
superficie de aplicación
dunha forza e o efecto
resultante, explicando
as súas características.

12.2. Calcula a presión
exercida polo peso dun
obxecto regular en distintas situacións nas
que varía a superficie
na que se apoia, comparando os resultados e
extraendo conclusións.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de
calcular a presión exercida polo peso dun
obxecto regular en distintas situacións nas
que varía a superficie
na que se apoia.

É capaz de calcular a
presión exercida polo
peso dun obxecto regular en distintas situacións nas que varía a
superficie na que se
apoia, pero cústalle
comparar os resultados
e extraer conclusións.

Calcula a presión exercida polo peso dun
obxecto regular en distintas situacións nas
que varía a superficie
na que se apoia, comparando os resultados e
extraendo conclusións.

Describe, representa e
calcula a presión exercida polo peso dun
obxecto regular en distintas situacións nas
que varía a superficie
na que se apoia, ordenando os resultados obtidos para poder comparalos e extraer conclusións.

13.1. Xustifica razoadamente fenómenos nos
que se poña de manifesto a relación entre a
presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.
(CCL)

Confunde os fenómenos nos que se pon de
manifesto a relación
entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.

Coñece fenómenos nos
que se pon de manifesto a relación entre a
presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.

Coñece e explica fenómenos nos que se pon
de manifesto a relación
entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.

Comprende e xustifica
razoadamente fenómenos nos que se pon de
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera.

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

Presenta moitas dificultades para explicar o
abastecemento de auga
potable, o deseño
dunha presa e as aplicacións do sifón, debido a
que descoñece o principio fundamental da hidrostática.

É capaz de explicar de
maneira sinxela o abastecemento de auga potable, o deseño dunha
presa e as aplicacións
do sifón, utilizando o
principio fundamental
da hidrostática.

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

Comprende e explica
con detalle o abastecemento de auga potable,
o deseño dunha presa
con esquemas e debuxos e as aplicacións
do sifón, utilizando o
principio fundamental
da hidrostática.
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13.3. Resolve problemas relacionados coa
presión no interior dun
fluído, aplicando o principio fundamental da
hidrostática. (CMCCT)

Bloquéase á hora de resolver problemas relacionados coa presión
no interior dun fluído,
debido a que descoñece o principio fundamental da hidrostática.

É capaz de resolver problemas relacionados
coa presión no interior
dun fluído, aplicando
con algunha dificultade
o principio fundamental
da hidrostática.

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

Resolve con soltura e
comprende os problemas relacionados coa
presión no interior dun
fluído, aplicando o principio fundamental da
hidrostática que explica
e detalla.

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

Bloquéase á hora de
analizar aplicacións
prácticas baseadas no
principio de Pascal,
como a prensa hidráulica, o elevador, a dirección e os freos hidráulicos, incapaz de aplicar a
expresión matemática
deste principio á resolución de problemas en
contextos prácticos.

É capaz de analizar aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, a
dirección e os freos hidráulicos, aplicando con
algunha dificultade 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, a dirección e os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste
principio á resolución
de problemas en contextos prácticos.

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

13.5. Predicir a maior
ou menor flotabilidade
de obxectos, utilizando
a expresión matemática
do principio de Arquímedes. (CMCCT)

Descoñece a expresión
matemática do principio de Arquímedes.

É capaz de predicir a
maior ou menor flotabilidade de obxectos, utilizando con algunha dificultade a expresión
matemática do principio de Arquímedes.

Predicir a maior ou menor flotabilidade de
obxectos, utilizando sen
problemas a expresión
matemática do principio de Arquímedes.

Predicir a maior ou menor flotabilidade de
obxectos, utilizando a
expresión matemática
do principio de Arquímedes e explicando o
comportamento destes
en cada momento.

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. (CAA)

Bloquéase á hora de
comprobar 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.

Con axuda, é capaz de
comprobar 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.

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.

Comproba, comprende
e describe, 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.

14.2. Interpreta o papel
da presión atmosférica
en experiencias como o
experimento de Torricelli, os hemisferios de
Magdeburgo, recipientes invertidos onde non
se verte o contido etc.,

Presenta moitas dificultades para interpretar o
papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento de Torricelli, os
hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se

É capaz de interpretar
con algunha dificultade,
o papel da presión atmosférica en experiencias como o experimento de Torricelli, os
hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se

Interpreta o papel da
presión atmosférica en
experiencias como o
experimento de Torricelli, os hemisferios de
Magdeburgo, recipientes invertidos onde non
se verte o contido etc.,

Comprende, describe e
interpreta o papel da
presión atmosférica en
experiencias como o experimento de Torricelli,
os hemisferios de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se
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inferindo o seu elevado
valor. (CMCCT)

verte o contido etc., inferindo o seu elevado
valor.

verte o contido etc., inferindo o seu elevado
valor.

inferindo o seu elevado
valor.

verte o contido etc., inferindo o seu elevado
valor.

14.3. Describe o funcionamento básico de barómetros e manómetros, xustificando a súa
utilidade en diversas
aplicacións prácticas.
(CCL)

Descoñece o funcionamento de barómetros e
manómetros.

Coñece o funcionamento básico de barómetros e manómetros,
de maneira que entende a súa utilidade en
diversas aplicacións
prácticas.

Coñece e explica o funcionamento básico de
barómetros e manómetros, entendendo a súa
utilidade en diversas
aplicacións prácticas.

Comprende e describe
o funcionamento básico
de barómetros e manómetros, xustificando a
súa utilidade en diversas aplicacións prácticas.

15.1. Relaciona os fenómenos atmosféricos do
vento e a formación de
frontes coa diferenza
de presións atmosféricas entre distintas zonas. (CMCCT)

Cústalle relacionar os
fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas.

É capaz de relacionar os
fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas.

Relaciona e explica os
fenómenos atmosféricos do vento e a formación de frontes coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas.

Relaciona, comprende e
describe as características dos fenómenos atmosféricos do vento e a
formación de frontes
coa diferenza de presións atmosféricas entre distintas zonas.

15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se
mostran no prognóstico
do tempo, indicando o
significado da simboloxía e os datos que aparecen nestes. (CMCCT)

Bloquéase á hora de interpretar os mapas de
isóbaras que se mostran no prognóstico do
tempo, descoñecendo
o significado da simboloxía e os datos que
aparecen nestes.

É capaz de interpretar
os mapas de isóbaras
que se mostran no
prognóstico do tempo,
indicando en case todos
os casos, o significado
da simboloxía e os datos que aparecen nestes.

Interpreta os mapas de
isóbaras que se mostran no prognóstico do
tempo, indicando o significado da simboloxía e
os datos que aparecen
nestes.

Comprende e interpreta os mapas de isóbaras que se mostran
no prognóstico do
tempo, explicando o
significado da simboloxía e os datos que aparecen nestes.

1.1. Resolve problemas
de transformacións entre enerxía cinética e
potencial gravitacional,
aplicando o principio de
conservación da
enerxía mecánica.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de resolver problemas de
transformacións entre
enerxía cinética e potencial gravitacional,
descoñece o principio
de conservación da
enerxía mecánica.

É capaz de resolver problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial gravitacional, cústalle aplicar
o principio de conservación da enerxía mecánica.

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

Comprende, explica e
resolve problemas de
transformacións entre
enerxía cinética e potencial gravitacional,
describindo á hora de
aplicar o principio de
conservación da enerxía
mecánica.

1.2. Determina a
enerxía disipada en
forma de calor en situacións onde diminúe a
enerxía mecánica.
(CMCCT)

Presenta problemas
para determinar a
enerxía disipada en
forma de calor en situacións onde diminúe a
enerxía mecánica.

É capaz de determinar a
enerxía disipada en
forma de calor en situacións onde diminúe a
enerxía mecánica.

Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde
diminúe a enerxía mecánica.

Determina, avalía e calcula a enerxía disipada
en forma de calor en situacións onde diminúe
a enerxía mecánica.
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2.1. Identifica a calor e
o traballo como formas
de intercambio de
enerxía, distinguindo as
acepcións coloquiais
destes termos do significado científico destes.
(CMCCT)

Confunde a calor e o
traballo como formas
de intercambio de
enerxía, e non distingue
as acepcións coloquiais
destes termos do significado científico destes.

É capaz de identificar a
calor e o traballo como
formas de intercambio
de enerxía, distinguindo
as acepcións coloquiais
destes termos do significado científico destes.

Identifica sen problemas a calor e o traballo
como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións
coloquiais destes termos do significado científico destes.

Identifica e describe as
características da calor
e o traballo como formas de intercambio de
enerxía, distinguindo e
explicando as diferenzas das acepcións coloquiais destes termos do
significado científico
destes.

2.2. Recoñece en que
condicións un sistema
intercambia enerxía en
forma de calor ou en
forma de traballo.
(CMCCT)

Descoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en
forma de calor ou en
forma de traballo.

É capaz de recoñecer
en que condicións un
sistema intercambia
enerxía en forma de calor ou en forma de traballo.

Coñece e explica en
que condicións un sistema intercambia
enerxía en forma de calor ou en forma de traballo.

Recoñece e describe as
características das condicións nas que un sistema intercambia
enerxía en forma de calor ou en forma de traballo.

3.1. Calcula o traballo e
a potencia asociados a
unha forza, incluíndo situacións nas que a
forza forma un ángulo
distinto de cero co desprazamento, expresando o resultado nas
unidades do Sistema Internacional ou outras
de uso común como a
caloría, o kWh e os CV.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de
achar o traballo e a potencia asociados a unha
forza, incluíndo situacións nas que a forza
forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, confúndese á
hora de expresar o resultado nas unidades
do Sistema Internacional ou outras de uso común como a caloría, o
kWh e os CV.

É capaz de achar o traballo e a potencia asociados a unha forza con
algunha dificultade, incluíndo situacións nas
que a forza forma un
ángulo distinto de cero
co desprazamento, é
capaz de expresar o resultado nas unidades
do Sistema Internacional ou outras de uso común como a caloría, o
kWh e os CV.

Calcula o traballo e a
potencia asociados a
unha forza, incluíndo situacións nas que a
forza forma un ángulo
distinto de cero co desprazamento, expresando o resultado nas
unidades do Sistema Internacional ou outras
de uso común como a
caloría, o kWh e os CV.

Calcula o traballo e a
potencia asociados a
unha forza, describindo
o proceso levado a
cabo, incluíndo situacións nas que a forza
forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, expresando o
resultado nas unidades
do Sistema Internacional ou outras de uso común como a caloría, o
kWh e os CV, que
coñece e opera con elas
con soltura.

4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía,
determinando a calor
necesaria para que se
produza unha variación
de temperatura dada e
para un cambio de estado, representando
graficamente ditas
transformacións. (CCL)

Descoñece as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía,
sen determinar a calor
necesaria para que se
produza unha variación
de temperatura dada e
para un cambio de estado, e sen poder representar graficamente
ditas transformacións.

Recoñece as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou perder enerxía,
é capaz de determinar
a calor necesaria para
que se produza unha
variación de temperatura dada e para un
cambio de estado, e
pode representar graficamente ditas transformacións.

Coñece e explica as
transformacións que
experimenta un corpo
ao gañar ou perder
enerxía, determinando
a calor necesaria para
que se produza unha
variación de temperatura dada e para un
cambio de estado, representando graficamente ditas transformacións.

Comprende e describe
as transformacións que
experimenta un corpo
ao gañar ou perder
enerxía, determinando
e calculando a calor necesaria para que se produza unha variación de
temperatura dada e
para un cambio de estado, ordenando os valores obtidos e representando graficamente
ditas transformacións.

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

4.2. Calcula a enerxía
transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da temperatura final, aplicando o concepto de
equilibrio térmico.
(CMCCT)

Bloquéase á hora de
calcular a enerxía transferida entre corpos a
distinta temperatura e
o valor da temperatura
final, descoñece o concepto de equilibrio térmico.

É capaz de calcular a
enerxía transferida entre corpos a distinta
temperatura e o valor
da temperatura final,
aplica con algunha dificultade o concepto de
equilibrio térmico.

Calcula sen problemas a
enerxía transferida entre corpos a distinta
temperatura e o valor
da temperatura final,
aplicando o concepto
de equilibrio térmico.

Calcula con soltura a
enerxía transferida entre corpos a distinta
temperatura e o valor
da temperatura final,
explicando detalladamente o proceso e aplicando o concepto de
equilibrio térmico.

4.3. Relaciona a variación da lonxitude dun
obxecto coa variación
da súa temperatura,
utilizando o coeficiente
de dilatación lineal correspondente. (CMCCT)

Presenta moitas dificultades para relacionar a
variación da lonxitude
dun obxecto coa variación da súa temperatura, descoñece o coeficiente de dilatación lineal.

Coñece a relación entre
a variación da lonxitude
dun obxecto coa variación da súa temperatura, sendo capaz de
utilizar 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.

Relaciona sen problemas a variación da lonxitude dun obxecto coa
variación da súa temperatura, explicando os
detalles da devandita
relación, e utilizando o
coeficiente de dilatación lineal correspondente.

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

Bloquéase á hora de
determinar experimentalmente calores específicas e calores latentes de substancias mediante un calorímetro,
sendo imposíbel realizar os cálculos necesarios a partir dos datos
empíricos obtidos.

É capaz de determinar
experimentalmente calores específicas e calores latentes de substancias mediante un calorímetro, realizando os
cálculos necesarios con
algunha dificultade, 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.

Comprende e determina experimentalmente calores específicas e calores latentes
de substancias mediante un calorímetro,
describindo o proceso
seguido e realizando os
cálculos necesarios a
partir dos datos empíricos obtidos, que se ordenarán.

5.1. Explica ou interpreta, mediante ou a
partir de ilustracións, o
fundamento do funcionamento do motor de
explosión. (CCL)

Descoñece o fundamento do funcionamento do motor de explosión.

É capaz de explicar, a
partir de ilustracións, o
fundamento do funcionamento do motor de
explosión.

Explica e interpreta,
mediante ou a partir de
ilustracións, o fundamento do funcionamento do motor de explosión.

Explica, interpreta e
describe, mediante ou a
partir de ilustracións
realizadas polo propio
alumno ou ben proporcionadas, o fundamento
do funcionamento do
motor de explosión.

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

Presenta problemas
para realizar un traballo
sobre a importancia histórica do motor de explosión, utiliza de maneira confusa as TIC.

É capaz de realizar un
traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao empregando as
TIC.

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

Realiza un traballo rigoroso e ben estruturado
sobre a importancia histórica do motor de explosión e preséntao
empregando as TIC, que
manexa con soltura.

Departamento Física e Química

Programación curso 2022/2023

6.1. Utiliza o concepto
da degradación da
enerxía para relacionar
a enerxía absorbida e o
traballo realizado por
unha máquina térmica.
(CMCCT)

Descoñece o concepto
da degradación da
enerxía e non pode relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica.

Coñece e utiliza o concepto da degradación
da enerxía para relacionar a enerxía absorbida
e o traballo realizado
por unha máquina térmica.

Coñece, explica e utiliza
o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica.

Coñece, comprende,
describe e utiliza o concepto da degradación
da enerxía para explicar
e relacionar a enerxía
absorbida e o traballo
realizado por unha máquina térmica.

6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a
degradación da enerxía
en diferentes máquinas
e expón os resultados
empregando as TIC.
(CD)

Presenta moitas dificultades para empregar simulacións virtuais interactivas para determinar
a degradación da
enerxía en diferentes
máquinas, cústalle manexar as TIC para expor
os resultados.

É capaz de empregar simulacións virtuais interactivas para determinar
a degradación da
enerxía en diferentes
máquinas e expor os resultados empregando
as TIC.

Emprega simulacións
virtuais interactivas con
soltura para determinar
a degradación da
enerxía en diferentes
máquinas e expón os
resultados empregando
as TIC.

Comprende e entende
o funcionamento das simulacións virtuais interactivas que emprega
para determinar a degradación da enerxía en
diferentes máquinas e
expón os resultados
empregando as TIC de
maneira rigorosa e estrita.

3. Perfil competencial de Física e Química de Cuarto curso

C. CLAVE
CMCCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico.

3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe
os elementos que definen a esta última.

4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros.

5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida, coñecendo o valor real.

6.1. Calcula e expresa correctamente, partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as cifras significativas adecuadas.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
ESCRITOS
-

Tarefas diversas realizadas polo alumnado na actividade diaria da clase.

-

Tarefas diversas realizadas
no Caderno Dixital Interactivo.

-

Presentación realizada no
marco do Proxecto Emprendedor.

ORAIS
2.

Participación do alumno/a.

3.

Intervencións na clase.
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7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas magnitudes relacionadas, inferindo, no seu caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula.

4.

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

OBSERVACIÓN DIRECTA E SISTEMÁTICA
•

Actitude durante as actividades colaborativas.

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.

•

Interese e participación nas
actividades diarias da clase.

2.2. Distingue entre metais, non-metais, semimetais e gases nobres, xustificando
esta clasificación en función da súa configuración electrónica.

3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos e os sitúa na Táboa Periódica.

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

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

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

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

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

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

Participación e exposición
nas tarefas do Proxecto
Emprendedor.
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9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as distintas fórmulas usadas na representación de hidrocarburos.

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

CCL

Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de científicos e científicas de diferentes áreas do coñecemento.

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.

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

7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico.

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

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

CAA

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

CD

8.1. Elabora e defende un proxecto de investigación, sobre un tema de interese
científico, utilizando as TIC.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deduce
a lei de conservación da masa.

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.

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

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

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

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
ESCRITOS
-

Tarefas diversas realizadas polo alumnado na actividade
diaria da clase.

-

Tarefas diversas realizadas no Caderno Dixital Interactivo.

-

Presentación realizada
no marco do Proxecto
Emprendedor.

ORAIS
5.

Participación do
alumno/a.

6.

Intervencións na clase.

7.

Participación e exposición nas tarefas do
Proxecto Emprendedor.

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

6.2. Establece o carácter acedo, básico ou neutro dunha disolución utilizando a
escala de pH.
7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, interpretando os resultados.

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

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

2.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa
velocidade.

2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo
do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), razoando o concepto de velocidade instantánea.

OBSERVACIÓN DIRECTA E
SISTEMÁTICA
•

Actitude durante as
actividades colaborativas.

•

Interese e participación nas actividades
diarias da clase.
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3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as distintas variables nos
movementos rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo uniformemente acelerado
(M.R.U.A.) e circular uniforme (M.C.U.), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.

4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (M.R.U.), rectilíneo
uniformemente acelerado (M.R.U.A.) e circular uniforme (M.C.U.), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresando o resultado en unidades do Sistema Internacional.

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

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

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

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

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

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

8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de Newton.

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

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

10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitacionais producen nalgúns casos
movementos de caída libre e noutros casos movementos orbitais.

CCL

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

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

9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitacional 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.

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.

CAA

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

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

5.2. Deseña e describe experiencias realizables, ben no laboratorio, ben 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.

CSC

8.3. Interpreta casos concretos de reaccións de neutralización de importancia
biolóxica e industrial.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES
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.

12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas que varía a superficie na que se apoia, comparando os resultados e extraendo conclusións.

13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído, aplicando o principio fundamental da hidrostática.
13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a
prensa hidráulica, o elevador, a dirección e os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste principio á resolución de problemas en contextos
prácticos.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
ESCRITOS
-

Tarefas diversas realizadas polo alumnado na actividade
diaria da clase.

-

Tarefas diversas realizadas no Caderno Dixital Interactivo.

-

Presentación realizada
no marco do Proxecto
Emprendedor.

ORAIS
8.

Participación do
alumno/a.

13.5. Predicir a maior ou menor flotabilidade de obxectos, utilizando a expresión
matemática do principio de Arquimedes.

9.

Intervencións na clase.

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

10. Participación e exposición nas tarefas do
Proxecto Emprendedor.

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

OBSERVACIÓN DIRECTA E
SISTEMÁTICA
•

Actitude durante as
actividades colaborativas.

•

Interese e participación nas actividades
diarias da clase.

15.2. Interpreta os mapas de isóbaras que se mostran no prognóstico do tempo,
indicando o significado da simboloxía e os datos que aparecen nestes.

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

1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde diminúe
a enerxía mecánica.

2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais destes termos do significado científico destes.

2.2. Recoñece en que condicións un sistema intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de traballo.
3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións nas
que a forza forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, expresando o
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resultado nas unidades do Sistema Internacional ou outras de uso común como a
caloría, o kWh e os CV.

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

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

6.1. Utiliza o concepto da degradación da enerxía para relacionar a enerxía absorbida e o traballo realizado por unha máquina térmica.

CCCL

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

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

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

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

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

AA

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.

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

CD

5.2. Realiza un traballo sobre a importancia histórica do motor de explosión e
preséntao empregando as TIC.
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6.2. Emprega simulacións virtuais interactivas para determinar a degradación da
enerxía en diferentes máquinas e expón os resultados empregando as TIC.

4. Criterios de promoción de Física e Química de Cuarto curso
a. Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Competencias crave

Física e Química. Cuarto curso (primeiro trimestre)
6.1. Calcula e expresa correctamente, partindo dun conxunto de valores resultantes da
medida dunha mesma magnitude, o valor da medida, utilizando as cifras significativas
adecuadas.

CMCCT

3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos e sitúaos na Táboa Periódica.

CMCCT

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

CCL

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

CMCCT

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

CCL

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Competencias crave

Física e Química. Cuarto curso (segundo trimestre)
1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións e deduce a lei
de conservación da masa.

CMCCT

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

CMCCT

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

CMCCT
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2.1. Clasifica distintos tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade.

CMCCT

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

CMCCT

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

CMCCT

9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción gravitacional só ponse 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.

CCL

Estándares de aprendizaxe avaliables imprescindibles

Competencias crave

Física e Química. Cuarto curso (terceiro trimestre)
4.1. Describe as transformacións que experimenta un corpo ao gañar ou

CCL

perder enerxía, determinando a calor necesaria para que se produza unha
variación de temperatura dada e para un cambio de estado, representando
graficamente ditas transformacións.

1.1. Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e

CMCCT

potencial gravitacional, aplicando o principio de conservación da enerxía
mecánica.

1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en situacións onde

CMCCT

diminúe a enerxía mecánica.

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.

AA

12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións
nas que varía a superficie na que se apoia, comparando os resultados e extraendo conclusións.

CMCCT
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b. Criterios xerais

Criterios xerais
1. Traballo autónomo
(aula e outros espazos).

• Realización sen axuda externa.
• Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
• Orde e limpeza na presentación.
• Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
• Emprego de esquemas.
• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
• Valoración do traballo en clase e en casa.
• Creatividade.

2. Probas orais e escritas.

• Valoración da aprendizaxe dos contidos.
• Valoración dos procesos seguidos e resultados.
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e
adecuación.
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade.
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
• Caligrafía adecuada.
• Tempo de realización.
• Destrezas.

3. Actividades TIC.

• Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información
sinxela ou para resolver unha actividade.
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
• Grao de elaboración da resposta.
• Interese, motivación.
• Destrezas.
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos en Internet.

Departamento Física e Química

4. Participación e seguimento das
clases.
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• Nivel e adecuación das intervencións.
• Emprego dunha estrutura Clara nas mensaxes.
• Uso de vocabulario adecuado.
• Comportamento en clase.
• Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. Valoración
individual e grupal.

• Capacidade de traballar de forma colaborativa.
• Comunicación adecuada cos compañeiros/as
• Resolución de conflitos
• Interese e motivación
• Iniciativa
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.
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4º de ESO
CAAP
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Introdución
O coñecemento científico permítelles ás persoas comprenderen e valoraren a súa realidade e
a do seu contorno. Para chegar a este nivel de comprensión cómpre coñecer e aplicar os métodos da ciencia para identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia, e valorar criticamente os hábitos sociais en distintos ámbitos.
Como un saber integrado que é, o coñecemento científico estrutúrase en distintas disciplinas
e, neste contexto, a materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional ten como obxectivo
ofrecerlle ao alumnado a oportunidade de aplicar en cuestións prácticas, cotiás e próximas os
coñecementos adquiridos ao longo dos cursos anteriores en disciplinas como Química, Bioloxía
ou Xeoloxía.
É importante que, ao finalizar ESO, o alumnado teña adquiridos coñecementos procedementais
na área científica, sobre todo en técnicas experimentais. Esta materia vaille achegar unha formación experimental básica e vai contribuír á adquisición dunha disciplina de traballo no laboratorio, respectando as normas de seguridade e hixiene, e valorando a importancia de utilizar
os equipamentos de protección persoal necesarios en cada caso. Asemade, esta materia proporciona unha orientación xeral aos/ás estudantes sobre os métodos prácticos da ciencia, as
súas aplicacións á actividade profesional, os impactos ambientais que leva consigo, así como
operacións básicas de laboratorio relacionadas. Esta formación achegaralles unha base moi importante para abordaren en mellores condicións os estudos de formación profesional nas familias profesionais Agraria, de Industrias Alimentarias, de Química, de Sanidade, de Vidro e Cerámica, etc.
Os contidos preséntanse en catro bloques. O bloque 1 está dedicado ao traballo no laboratorio;
é importante que os/as estudantes coñezan a organización dun laboratorio, os materiais e as
substancias que van usar durante as prácticas, facendo moito fincapé no coñecemento e no
cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así como na correcta utilización de materiais
e substancias. É importante que manipulen e utilicen os materiais e reactivos con total
seguridade. O obxectivo é que o alumnado realice ensaios de laboratorio que lle permitan
coñecer as técnicas instrumentais básicas.
Procurarase que os/as estudantes poidan obter no laboratorio substancias con interese industrial, de xeito que establezan unha relación entre a necesidade de investigar no laboratorio e a
posterior aplicación dos resultados á industria. Logo de finalizado o proceso anterior, é interesante que coñezan o impacto ambiental que provoca a industria durante a obtención dos referidos produtos, valorando as achegas que á súa vez fai a ciencia para mitigar o impacto e incorporando ferramentas de prevención e corrección que fundamenten un uso e unha xestión sustentables dos recursos.
O bloque 2 dedícase á ciencia e á súa relación co ambiente. A súa finalidade é que os/as estudantes coñezan os tipos de contaminantes, as súas orixes e os seus efectos, así como o tratamento para reducir os seus impactos e eliminar os residuos xerados. A parte teórica debe ir
combinada coa realización de prácticas de laboratorio que lle permitan ao alumnado coñecer
como se poden tratar estes contaminantes e como utilizar as técnicas aprendidas. O uso das
tecnoloxías da información e da comunicación neste bloque está especialmente recomendado
para realizar actividades de indagación e de procura de solucións ao problema ambiental, do
mesmo xeito que o traballo en grupo e a exposición e defensa das conclusións das
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investigacións por parte dos/das estudantes.
O bloque 3 é o que máis novidades achega para os/as estudantes e debería traballarse combinando os aspectos teóricos cos de indagación, utilizando as tecnoloxías da información e da
comunicación, que constituirán unha ferramenta moi útil para que o alumnado poida coñecer
os últimos avances neste campo a nivel mundial e local.
O bloque 4 ten como obxectivo a realización de proxectos de investigación en grupo seguindo
os métodos da ciencia aplicados a coñecementos adquiridos en cursos anteriores. Os/as
estudantes deberán apoiarse nas tecnoloxías da información e da comunicación para a
elaboración e a presentación das súas investigacións, e ao mesmo tempo coidarán a expresión
oral e escrita nas conclusións finais dos seus proxectos.
Os/as estudantes deben estar perfectamente informados/as acerca das posibilidades que se
lles poden abrir nun futuro próximo e, do mesmo xeito, deben posuír unhas ferramentas procedementais, actitudinais e cognitivas que lles permitan emprender con éxito as rutas profesionais que se lles ofrezan.
4º de ESO
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas
▪ a
▪ b
▪ f
▪ a
▪ b
▪ f

▪ B1.1. Organización do labo- ▪ B1.1. Utilizar correctamente ▪ CAAB1.1.1. Determina o tipo ▪ CAA

ratorio: materiais e normas
de seguridade e hixiene.

os materiais e os produtos
do laboratorio.

de instrumental de laborato- ▪ CMCCT
rio necesario segundo o tipo
de traballo que vaia realizar.

▪ B1.1. Organización do labo- ▪ B1.2. Cumprir e respectar as ▪ CAAB1.2.1. Recoñece e cum- ▪ CSC

ratorio: materiais e normas
de seguridade e hixiene.

normas de seguridade e hixiene do laboratorio.

▪ m

pre as normas de seguridade ▪ CMCCT
e hixiene que rexen nos traballos de laboratorio.

▪ e

▪ B1.2. Aplicación do método ▪ B1.3. Contrastar algunhas ▪ CAAB1.3.1. Recolle e rela- ▪ CAA

▪ f

científico aos traballos de laboratorio.
▪ B1.3. Utilización de ferramentas das tecnoloxías da
información e da comunicación para o traballo experimental do laboratorio.

▪ g
▪ h

▪ e
▪ f

▪ e
▪ f
▪ g

hipóteses baseándose na experimentación, na compilación de datos e na análise de
resultados.

ciona datos obtidos por di- ▪ CSIEE
versos medios, incluídas as ▪ CD
tecnoloxías da información e
da comunicación, para
transferir información de carácter científico.

▪ B1.4. Técnicas de experi- ▪ B1.4. Aplicar as técnicas e o ▪ CAAB1.4.1.

mentación en física, química, bioloxía e xeoloxía.

instrumental axeitado para
identificar magnitudes.

Determina e ▪ CAA
identifica medidas de vo- ▪ CMCCT
lume, masa ou temperatura
utilizando ensaios de tipo físico ou químico.

▪ B1.4. Técnicas de experi- ▪ B1.5. Preparar disolucións ▪ CAAB1.5.1. Decide que tipo ▪ CMCCT

mentación en física, química, bioloxía e xeoloxía.

de diversa índole, utilizando
estratexias prácticas.

de estratexia práctica cóm- ▪ CAA
pre aplicar para a preparación dunha disolución concreta.
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos
▪ e
▪ f
▪ g

▪ e
▪ f
▪ g
▪ e
▪ f
▪ g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ B1.4. Técnicas de experi- ▪ B1.6. Separar os compoñen- ▪ CAAB1.6.1. Establece que ▪ CMCCT

mentación en física, química, bioloxía e xeoloxía.

tes dunha mestura utilizando as técnicas instrumentais adecuadas.

tipo de técnicas de separa- ▪ CAA
ción e purificación de substancias se debe utilizar nalgún caso concreto.

▪ B1.4. Técnicas de experi- ▪ B1.7. Predicir que tipo de ▪ CAAB1.7.1. Discrimina que ▪ CMCCT

mentación en física, química, bioloxía e xeoloxía.

biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos.

tipos de alimentos conteñen ▪ CAA
diferentes biomoléculas.

▪ B1.1. Organización do labo- ▪ B1.8. Determinar que técni- ▪ CAAB1.8.1. Describe técni- ▪ CMCCT

ratorio: materiais e normas
de seguridade e hixiene.

cas habituais de desinfección hai que utilizar segundo
o uso que se faga do material instrumental.

cas e determina o instru- ▪ CAA
mental axeitado para os procesos cotiáns de desinfección.

▪ E

▪ B1.1. Organización do labo- ▪ B1.9. Precisar as fases e os ▪ CAAB1.9.1. Resolve acerca ▪ CMCCT

▪ f

ratorio: materiais e normas
de seguridade e hixiene.
▪ B1.5.Técnicas e procedementos de desinfección de
materiais en distintos sectores.

▪ g

▪ e
▪ f
▪ g

▪ e
▪ f
▪ l
▪ ñ

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

de medidas de desinfección ▪ CAA
de materiais de uso cotián ▪ CSIEE
en distintos tipos de industrias ou de medios profesionais.

▪ B1.5. Técnicas e procede- ▪ B1.10. Analizar os procede- ▪ CAAB1.10.1. Relaciona pro- ▪ CMCCT

mentos de desinfección de
materiais en distintos sectores.

mentos 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.

cedementos instrumentais ▪ CAA
coa súa aplicación no campo
industrial ou no de servizos.

▪ B1.6. Análise da aplicación ▪ B1.11. Contrastar as posi- ▪ CAAB1.11.1. Sinala aplica- ▪ CMCCT

da ciencia en campos profesionais directamente relacionadas con Galicia.

bles aplicacións científicas
nos campos profesionais directamente relacionados co
seu contorno.

cións científicas con campos ▪ CCEC
da actividade profesional do
seu contorno.

Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental
▪ f
▪ g

▪ f
▪ g
▪ h
▪ m

▪ B2.1. Contaminación: con- ▪ B2.1. Precisar en que con- ▪ CAAB2.1.1. Utiliza o con- ▪ CMCCT

cepto e tipos.

siste a contaminación, e categorizar e identificar os tipos máis representativos.

cepto de contaminación ▪ CSC
aplicado a casos concretos.

▪ B2.2. Contaminación atmos- ▪ B2.2. Contrastar en que con- ▪ CAAB2.2.1. Discrimina os ti- ▪ CMCCT

férica: orixe, tipos e efectos.

sisten os efectos ambientais
da contaminación atmosférica, tales como a chuvia
ácida, o efecto invernadoiro,
a destrución da capa de ▪

pos de contaminación da at- ▪ CSC
mosfera, a súa orixe e os
seus efectos.
CAAB2.2.2. Categoriza, reco- ▪ CMCCT
ñece e distingue os efectos
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación
ozono e o cambio climático.

▪ f

▪ B2.3.

▪ g

solo.

▪ m

▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ m

▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ m

▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ m
▪ e

Contaminación

▪ B2.4.

▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪ CAA
▪ CSC

▪ B2.6.

Contaminación nu- ▪ B2.5. Precisar en que con- ▪ CAAB2.5.1. Establece en que ▪ CMCCT
clear.
siste a contaminación nuconsiste a contaminación ▪ CSC
clear, reflexionar sobre a
nuclear, analiza a xestión
▪ B2.7. Análise sobre o uso da
xestión
dos
residuos
nucleados residuos nucleares e arenerxía nuclear.
res
e
valorar
criticamente
a
gumenta sobre os factores a
▪ B2.7. Xestión dos residuos.
utilización da enerxía nufavor e en contra do uso da
clear.
enerxía nuclear.
▪ B2.6.

Contaminación nu- ▪ B2.6. Identificar os efectos ▪ CAAB2.6.1. Recoñece e dis- ▪ CMCCT
clear.
da radioactividade sobre o
tingue os efectos da conta- ▪ CSC
ambiente
e
a
súa
repercuminación radioactiva sobre
▪ B2.7. Análise sobre o uso da
o ambiente e a vida en xeral.
sión sobre o futuro da huenerxía nuclear.
manidade.
▪ B2.8. Xestión dos residuos.
▪ B2.8. Xestión dos residuos.

▪ B2.7. Precisar e identificar as ▪ CAAB2.7.1. Determina os ▪ CMCCT

fases procedementais que
interveñen no tratamento
de residuos e investiga sobre
a súa recollida selectiva.

▪ m
▪ B2.8. Xestión dos residuos.

▪ h
▪ m

procesos de tratamento de ▪ CSC
residuos e valora criticamente a súa recollida selectiva.

▪ B2.8. Contrastar argumen- ▪ CAAB2.8.1. Argumenta os ▪ CMCCT

tos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e
social.

▪ e

▪ f

ambientais da contamina- ▪ CSC
ción atmosférica máis coñecidos, como a chuvia ácida, o
efecto invernadoiro, a destrución da capa de ozono ou
o cambio global a nivel climático, e valora os seus
efectos negativos para o
equilibrio do planeta.

Contaminación da ▪ B2.4. Identificar os axentes ▪ CAAB2.4.1. Discrimina e
auga.
contaminantes da auga, inidentifica os axentes contaformar sobre o tratamento
minantes da auga, coñece o
▪ B2.5. Calidade da auga: técde depuración desta e comseu tratamento e deseña alnicas de tratamento e depupilar
datos
de
observación
e
gún ensaio sinxelo de laboración.
experimentación para deratorio para a súa detección.
tectar contaminantes nela.

▪ h

▪ e

Competencias
clave

do ▪ B2.3. Precisar os efectos ▪ CAAB2.3.1. Relaciona os ▪ CMCCT
contaminantes que se deriefectos contaminantes da ▪ CSC
van da actividade industrial
actividade industrial e agríe agrícola, nomeadamente
cola sobre o solo.
sobre o solo.

▪ f

▪ a

Estándares de aprendizaxe

proles e os contras da reco- ▪ CSC
llida, da reciclaxe e da reutilización de residuos.

▪ B2.9. Normas básicas e ex- ▪ B2.9. Utilizar ensaios de la- ▪ CAAB2.9.1. Formula ensaios ▪ CMCCT

perimentais sobre química
ambiental.

boratorio relacionados coa
química ambiental, e coñecer o que é unha medida de
pH e o seu manexo para controlar o ambiente.

de laboratorio para coñecer ▪ CSIEE
aspectos relacionados coa
conservación ambiental.
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos
▪ b
▪ e
▪ f

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ B2.10. Xestión do planeta e ▪ B2.10. Analizar e contrastar ▪ CAAB2.10.1. Identifica e des- ▪ CMCCT

desenvolvemento sustentable.

▪ h
▪ m

opinións sobre o concepto
de desenvolvemento sustentable e as súas repercusións para o equilibrio ambiental.

cribe o concepto de desen- ▪ CSC
volvemento sustentable, e ▪ CAA
enumera posibles solucións
ao problema da degradación
ambiental.

▪ ñ
▪ a
▪ b
▪ d
▪ e

▪ B2.11. Importancia das cam- ▪ B2.11. Participar en campa- ▪ CAAB2.11.1. Aplica, xunto ▪ CSC

pañas de sensibilización sobre o ambiente. Aplicación
no contorno máis próximo.

▪ g

ñas de sensibilización, a nivel do centro docente, sobre
a necesidade de controlar a
utilización dos recursos
enerxéticos ou doutro tipo.

cos/coas compañeiros/as, ▪ CCL
medidas de control da utili- ▪ CD
zación dos recursos, e im▪ CAA
plica niso o propio centro
docente.

▪ m
▪ ñ
▪ o
▪ a
▪ b
▪ e
▪ g

▪ B2.11. Importancia das cam- ▪ B2.12. Deseñar estratexias ▪ CAAB2.12.1. Formula estra- ▪ CSC

pañas de sensibilización sobre o ambiente. Aplicación
no contorno máis próximo.

▪ h

para dar a coñecer aos/ás
compañeiros/as e ás persoas próximas a necesidade
de manter o ambiente.

texias de sustentabilidade ▪ CCL
no contorno do centro do- ▪ CD
cente.
▪ CAA

▪ m
▪ ñ
▪ o

Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)
▪ a
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B3.1. Concepto de investiga- ▪ B3.1. Analizar a incidencia ▪ CAAB3.1.1.

ción, desenvolvemento e innovación, e etapas do ciclo
I+D+i.

da I+D+i na mellora da produtividade e no aumento da
competitividade no marco
globalizador actual.

Relaciona os ▪ CSIEE
conceptos de investigación, ▪ CSC
desenvolvemento e innovación. Contrasta as tres etapas do ciclo I+D+i.

▪ b

▪ B3.2. Tipos de innovación. ▪ B3.2. Investigar e argumen- ▪ CAAB3.2.1. Recoñece tipos ▪ CSIEE

▪ e

Importancia para a sociedade.
▪ B3.3. Papel das administracións e dos organismos estatais e autonómicos no fomento da I+D+i.

▪ g
▪ ñ

tar 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 organizacións de
▪
diversa índole.

de innovación de produtos ▪ CSC
baseada na utilización de
novos materiais, novas tecnoloxías, etc., que xorden
para dar resposta a novas
necesidades da sociedade.
CAAB3.2.2. Enumera os or- ▪ CSIEE
ganismos e as administra- ▪ CSC
cións que fomentan a I+D+i
a nivel estatal e autonómico.

▪ b

▪ B3.2. Tipos de innovación. ▪ B3.3. Compilar, analizar e ▪ CAAB3.3.1. Precisa, analiza e ▪ CSIEE

▪ e

Importancia para a sociedade.
▪ B3.4. Principias liñas de
I+D+i actuais para o sector

▪ f
▪ g

discriminar información sobre tipos de innovación en
produtos e procesos, a partir
de exemplos de empresas

argumenta como a innova- ▪ CSC
ción é ou pode ser un factor ▪ CCL
de recuperación económica
dun país.
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos
▪ ñ

Contidos

Criterios de avaliación

industrial.

punteiras en innovación.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

▪ CAAB3.3.2. Enumera algu- ▪ CSIEE

nhas liñas de I+D+i actuais
para as industrias químicas,
farmacéuticas, alimentarias
e enerxéticas.
▪ b
▪ e
▪ f
▪ g

▪ B3.5. Utilización de ferra- ▪ B3.4. Utilizar axeitadamente ▪ CAAB3.4.1. Recoñece a im- ▪ CAA

mentas das tecnoloxías da
información e da comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento.

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.

portancia das tecnoloxías da ▪ CSIEE
información e da comunica- ▪ CSC
ción no ciclo de investiga▪ CD
ción e desenvolvemento.

Bloque 4. Proxecto de investigación
▪ b
▪ c
▪ e
▪ f
▪ g

▪ b
▪ e
▪ f
▪ g
▪ h
▪ b
▪ e

▪ B4.1. Método científico. Ela- ▪ B4.1. Planear, aplicar e inte- ▪ CAAB4.1.1. Integra e aplica ▪ CAA

boración de hipóteses, e a
súa comprobación e argumentación a partir da experimentación ou a observación.

grar as destrezas e as habilidades propias do traballo
científico.

▪ B4.1. Método científico. Ela- ▪ B4.2. Elaborar hipóteses e ▪ CAAB4.2.1. Utiliza argumen- ▪ CAA

boración de hipóteses, e a
súa comprobación e argumentación a partir da experimentación ou a observación.

contrastalas a través da experimentación ou a observación e a argumentación.

tes de divulgación científica.

▪ h

sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención.

▪ o

▪ b
▪ c
▪ d
▪ g
▪ a
▪ b
▪ d
▪ e
▪ g
▪ h
▪ o

tos que xustifiquen as hipó- ▪ CCL
teses que propón.
▪ CMCCT

▪ B4.2. Artigo científico. Fon- ▪ B4.3. Discriminar e decidir ▪ CAAB4.3.1. Utiliza fontes de ▪ CAA

▪ f

▪ a

as destrezas propias dos mé- ▪ CMCCT
todos da ciencia.
▪ CSIEE

información apoiándose nas ▪ CCL
tecnoloxías da información e ▪ CMCCT
da comunicación, para a ela▪ CD
boración e a presentación
das súas investigacións.

▪ B4.3. Proxecto de investiga- ▪ B4.4. Participar, valorar e ▪ CAAB4.4.1. Participa, valora ▪ CAA

ción: organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.

respectar o traballo individual e en grupo.

e respecta o traballo indivi- ▪ CSC
dual e en grupo.
▪ CSIEE

▪ B4.3. Proxecto de investiga- ▪ B4.5. Presentar e defender ▪ CAAB4.5.1. Deseña peque- ▪ CCL

ción: organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.

en público o proxecto de investigación realizado.

nos traballos de investiga- ▪ CSIEE
ción sobre un tema de inte- ▪ CD
rese científico-tecnolóxico
▪ CMCCT
ou relativo a animais e/ou
plantas, os ecosistemas do
seu contorno ou a alimentación e a nutrición humanas,
para a súa presentación e
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

defensa na aula.
▪ CAAB4.5.2. Expresa con pre- ▪ CCL

cisión e coherencia as conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente
como por escrito.

Criterios xerais de promoción

Criterios xerais
1. Traballo autónomo
(aula e outros espazos).

• Realización sen axuda externa.
• Estimación do tempo investido para resolver unha actividade.
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas.
• Orde e limpeza na presentación.
• Uso adecuado de instrumentos e recursos propios da materia.
• Emprego de esquemas.
• Revisión do traballo antes de dalo por finalizado.
• Valoración do traballo en clase e en casa.
• Creatividade.

Departamento Física e Química
2. Probas orais e escritas.
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• Valoración da aprendizaxe dos contidos.
• Valoración dos procesos seguidos e resultados.
• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade. Coherencia e
adecuación.
• Valoración do tempo investido e o tempo necesario para resolver unha actividade.
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado.
• Caligrafía adecuada.
• Tempo de realización.
• Destrezas.

3. Actividades TIC.

• Uso adecuado e guiado do ordenador e algunha ferramenta telemática.
• Utilización de Internet, de forma responsable e con axuda, para buscar información
sinxela ou para resolver unha actividade.
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningunha).
• Grao de elaboración da resposta.
• Interese, motivación.
• Destrezas.
• Capacidade de sintetizar e seleccionar de forma crítica contidos en Internet.

4. Participación e seguimento das
clases.

• Nivel e adecuación das intervencións.
• Emprego dunha estrutura Clara nas mensaxes.
• Uso de vocabulario adecuado.
• Comportamento en clase.
• Interese e esforzo.

5. Traballo cooperativo. Valoración
individual e grupal.

• Capacidade de traballar de forma colaborativa.
• Comunicación adecuada cos compañeiros/as
• Resolución de conflitos
• Interese e motivación
• Iniciativa
• Opinión persoal e valoración crítica do traballo en cooperación.

Departamento Física e Química
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2º Bacharelato
Física
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Unidade 1: Movemento, forzas e enerxía

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Magnitudes que describen o movemento.

Tipos de movemento. Composición de movementos.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Coñecer as magnitudes cinemáticas e aplicalas ao estudo de movementos concretos.

Explica en termos vectoriais os conceptos de posición, velocidade e aceleración. (CMCT)

Aplicar as leis de Newton ao estudo do movemento de corpos en distintas situacións.

Diferencia os distintos tipos de velocidade e aceleración.(CMCT)

Leis de Newton. Forzas máis habituais

Traballo e potencia.

Empregar as magnitudes e leis características da dinámica de rotación ao estudo deste
tipo de movemento.

Distingue os distintos tipos de movemento e utiliza as ecuacións correspondentes a cada un deles, deducíndoas con axuda do cálculo integral.(CMCT)

Explica o movemento de calquera obxecto como efecto da intervención dunha ou varias interaccións con axuda das leis de Newton.(CMCT)
Enerxía cinética. Teorema das forzas vivas.

Forzas conservativas.

Dinámica de rotación.

Comprender o concepto de forza conservativa.
Relaciona os conceptos de momento lineal e impulso mecánico coas leis de
Newton.(CMCT)
Aplicar o principio de conservación da
enerxía mecánica en situacións concretas
sinxelas.

Resolve problemas, aplicando as leis de Newton, nos que interveñen distintas forzas: movemento en superficies horizontais e inclinadas, con e sen rozamento, resortes, forzas en movementos circulares e colisións.(CMCT, AA)
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Relaciona os conceptos de momento dunha forza, momento angular e momento de inercia co movemento de rotación dos corpos. (CMCT)

Resolve problemas, aplicando as leis e magnitudes características da dinámica de rotación.(CMCT, AA)

Define forza conservativa e relaciona a existencia de enerxía potencial co
devandito tipo de forzas.(CMCT)

Calcula razoadamente, con axuda do cálculo integral, as enerxías potenciais
de distintos sistemas conservativos: enerxía potencial gravitacional e enerxía potencial elástica.(CMCT, AA)

Aplica o teorema de conservación da enerxía mecánica a distintas situacións: movemento en superficies horizontais ou inclinadas, con/sen rozamento, presenza de resortes… (CMCT, AA)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Movemento, forzas e enerxía
Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Explica en termos vectoriais os
conceptos de posición, velocidade e aceleración.

Descoñece a terminoloxía científica apropiada relacionada co
tema.

Identifica os conceptos aínda
que ten dificultades cando traballa con eles e faino de forma
pouco rigorosa.

Coñece e entende os conceptos
pero amósase pouco rigoroso á
hora de traballar con eles.

Explica con rigor científico os
conceptos relacionados co tema
e coñece a relación que gardan
entre si.

Diferencia os distintos tipos de
velocidade e aceleración.

Aínda que coñece os conceptos
de velocidade e aceleración é
incapaz de identificar os distintos tipos.

Distingue os distintos tipos de
velocidade pero descoñece os
da aceleración.

Identifica correctamente os distintos tipos de velocidade pero
presenta erros frecuentemente
cando traballa cos distintos tipos de aceleración.

Identifica correctamente os diferentes tipos de velocidade e
aceleración.

Distingue os distintos tipos de
movemento e utiliza as ecuacións correspondentes a cada
un deles, deducíndoas con
axuda do cálculo integral.

O alumno/a amosa importantes
dificultades en identificar os
distintos tipos de movementos.

Aínda que o alumno/a identifica
os distintos tipos de movementos presenta dificultades na utilización das ecuacións correspondentes a cada un deles.

O alumno/a identifica correctamente os diferentes movementos e utiliza con soltura as ecuacións relacionadas con eles,
pero presenta dificultades no
cálculo integral.

O alumno/a identifica correctamente e utiliza con rigor científico e matemático as ecuacións
correspondentes a cada un deles.

Explica o movemento de calquera obxecto como efecto da
intervención dunha ou de varias
interaccións con axuda das leis
de Newton.

O alumno non recoñece o movemento dos obxectos como
efecto dunha ou de varias interaccións.

O alumno/a recoñece as interaccións que afectan aos obxectos pero non as recoñece como
causa do seu movemento.

O alumno/a aplica correctamente as leis de Newton para
explicar o movemento dos
obxectos.

O alumno/a aplica correctamente as leis de Newton para
explicar o movemento dos
obxectos e recoñece as interaccións como causa del.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Relaciona os conceptos de momento lineal e impulso mecánico coas leis de Newton.

O alumno/a presenta dificultades no coñecemento do impulso mecánico e o momento lineal.

Recoñece e aplica con algunha
dificultade os conceptos de impulso mecánico e momento lineal.

Emprega con rigor os conceptos
de momento lineal e impulso
mecánico.

O alumno/a coñece os conceptos de momento lineal e impulso mecánico e relaciónaos
correctamente coas leis de
Newton.

Resolve problemas, aplicando
as leis de Newton, nos que interveñen distintas forzas: movemento en superficies horizontais e inclinadas, con e sen rozamento, resortes, forzas en movementos circulares e colisións.

O alumno/a presenta dificultades na aplicación das leis de
Newton para resolver os problemas.

Aínda que coñece as leis de
Newton, presenta certas dificultades na súa aplicación para a
resolución de problemas.

É capaz de resolver problemas
aplicando as leis de Newton.

O alumno expón e resolve os
problemas nos que interveñen
distintas forzas con rigor.

Relaciona os conceptos de momento dunha forza, momento
angular e momento de inercia
co movemento de rotación dos
corpos.

Presenta certas dificultades na
compresión dos conceptos relacionados co tema.

O alumno/a coñece de forma
superficial o concepto de momento dunha forza, momento
angular e momento de inercia.

Identifica de forma clara os conceptos de momento dunha
forza, momento lineal e momento de inercia pero non
pode relacionalos co movemento de rotación dos corpos.

Coñece e relaciona de forma correcta os conceptos de momento dunha forza, momento
lineal e momento de inercia co
movemento de rotación.

Departamento Física e Química
Resolve problemas, aplicando
as leis e magnitudes características da dinámica de rotación.
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O alumno/a ten serias dificultades á hora de resolver problemas relacionados coa dinámica
de rotación.

Aínda que é capaz de resolver
os problemas de dinámica rotacional, faino de forma pouco rigorosa.

Indicadores

O alumno/a é capaz de resolver
os problemas de forma correcta.

O alumno/a utiliza, comprende
e aplica as leis da dinámica de
rotación na resolución de problemas, utilizando a linguaxe científica apropiada.

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Define forza conservativa e relaciona a existencia de enerxía
potencial co devandito tipo de
forzas.

Presenta serias dificultades en
comprender os conceptos de
forza conservativa e enerxía potencial.

O alumno/a coñece e aplica o
concepto de enerxía potencial
pero non recoñece as características das forzas conservativas.

É capaz de recoñecer e aplicar o
concepto de enerxía potencial
pero presenta dificultades á
hora de relacionalo co concepto
de forza conservativa.

O alumno/a coñece as características que definen as forzas
conservativas e relaciónaas co
concepto de enerxía potencial.

Calcula razoadamente, con
axuda do cálculo integral, as
enerxías potenciais de distintos
sistemas conservativos: enerxía
potencial gravitacional e
enerxía potencial elástica.

O alumno/a recoñece e calcula
a enerxía potencial gravitacional pero non recoñece a necesidade de calcular a enerxía potencial elástica nos sistemas
que a requiren.

Aínda que calcula as enerxías
potenciais, faino de forma mecánica e sen ter en conta as particularidades de cada sistema
conservativo.

Aínda que sabe calcular as
enerxías relacionadas cos sistemas conservativos, as ferramentas matemáticas utilizadas
para iso non son as máis adecuadas.

O alumno/a calcula con destreza as enerxías nos distintos
sistemas conservativos mediante o uso de integrais.

Aplica o teorema de conservación da enerxía mecánica a distintas situacións: movemento

Non coñece o teorema de conservación da enerxía. Non é capaza de resolver os problemas
nos que é necesario aplicalo.

Resolve os problemas de forma
mecánica, sen recoñecer que
está a aplicar o teorema de conservación da enerxía.

Coñece o teorema de conservación da enerxía pero cústalle
aplicalo correctamente nas distintas situacións.

Coñece e aplica o teorema de
conservación da enerxía de
forma rigorosa.
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en superficies horizontais ou inclinadas, con/sen rozamento,
presenza de resortes…
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación das imaxes e fotografías presentes ao longo da unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

- Lectura do contido das chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade: sistemas inerciais/non-inerciais, magnitudes vectoriais, signo da aceleración, velocidade e aceleración
angulares, rpm, relación entre magnitudes lineais e angulares, composición de movementos, conservación do momento lineal, kWh, caloría, equilibrio rotacional.

- Libro do alumno.

Motivación inicial

- Realización das actividades propostas na dobre páxina inicial «En contexto».

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Lectura dos libros propostos en «Libros» da dobre páxina inicial.
- Visionado dos vídeos propostos en «Películas» da dobre páxina inicial.

- Internet.

- Utilización dos simuladores propostos en «Web» na dobre páxina inicial.

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Interpretación de gráficas e esquemas.

- Internet.

- Posta en común de ideas na aula.
- Consulta das ligazóns de Internet propostas.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».
- Estudo do contido das chamadas «Fíxate», «Curiosidades», «Amplía» e «Vocabulario» expostas ao longo da unidade.

Departamento Física e Química
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- Realización dos exercicios e problemas propostos: explicar, calcular, argumentar, razoar,
determinar, Representar…

- Libro do alumno.
- Internet.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.
- Utilización de simuladores propostos nos «Exercicios e Problemas».
- Reprodución das prácticas propostas a través de vídeos nos «Exercicios e Problemas» en
grupo.
- Realización dos informes de prácticas cos resultados obtidos e coas conclusións alcanzadas.
SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación».

- Libro dixital

- Lectura e visualización do vídeo proposto na «Zona + - New».

- Internet

- Execución das actividades propostas na «Zona + - Society» (PBL).
- Problemas interactivos: dinámica de rotación.
- Presentación dixital sobre Dinámica e Traballo e enerxía.
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Unidade 2: Campo gravitacional

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Campo gravitacional.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Asociar o campo gravitacional á existencia
de masa e caracterizalo pola intensidade do
campo e o potencial.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Recoñecer o carácter conservativo do
campo gravitacional pola súa relación cunha
forza central e asociarlle en consecuencia
un potencial gravitacional.

Diferencia entre os conceptos de forza e campo establecendo unha relación
entre intensidade do campo gravitacional e a aceleración da gravidade.
(CMCT)

Intensidade de campo gravitacional.

Campos de forza conservativos.

Potencial gravitacional.

Relación entre enerxía e movemento orbital.

Caos determinista.

Interpretar as variacións de enerxía potencial e o signo da mesma en función da orixe
de coordenadas enerxéticas elixida.

Representa o campo gravitacional mediante as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial. (CMCT)

Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica. (CMCT)
Xustificar as variacións enerxéticas dun
corpo en movemento no seo de campos
gravitacionais.
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Relacionar o movemento orbital dun corpo
co radio da órbita e a masa xeradora do
campo.

Coñecer a importancia dos satélites artificiais de comunicacións, GPS e meteorolóxicos
e as características das súas órbitas.

Interpretar o caos determinista no contexto
da interacción gravitacional.

Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de diferentes
corpos como satélites, planetas e galaxias. (CMCT)

Deduce a partir da lei fundamental da dinámica a velocidade orbital dun
corpo, e relaciónaa co radio da órbita e a masa do corpo. (CMCT)

Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos de
rotación de galaxias e a masa do buraco negro central. (CMCT)

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita
media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO) extraendo conclusións. (CMCT, CD)

Describe a dificultade de resolver o movemento de tres corpos sometidos á
interacción gravitacional mutua utilizando o concepto de caos. (CMCT, AA)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Campo gravitacional

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Diferencia entre os conceptos
de forza e campo establecendo
unha relación entre intensidade
do campo gravitacional e a aceleración da gravidade.

Sabe calcular e explicar o concepto de forza gravitacional
pero non sabe definir o concepto de campo nin a súa relación coa forza gravitacional.

O alumno ten dificultades en
saber diferenciar os conceptos
de campo e forza gravitacionais
pero é capaz de relacionar a intensidade do campo coa aceleración gravitacional.

Aínda que o concepto de
campo non o utiliza de forma
apropiada é capaz de utilizar as
fórmulas para calcular a forza
gravitacional e a intensidade do
campo, así como de relacionar
esta última coa aceleración da
gravidade.

Coñece perfectamente a diferenza entre campo e forza gravitacional e establece a relación
apropiada entre a intensidade e
a aceleración gravitacional.

Representa o campo gravitacional mediante as liñas de campo
e as superficies de enerxía equipotencial.

O alumno non entende o concepto de liñas de campo nin de
superficies equipotenciais.

O alumno coñece o concepto
de liñas de campo e superficies
equipotenciais pero presenta
dificultades en relacionalas coas

Relaciona as liñas de campo coa
intensidade do campo gravitacional pero non é capaz de identi-

Sabe representar e interpretar
as liñas de campo e coñece as
características das superficies
equipotenciais.
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1

propiedades da intensidade do
campo gravitacional.

ficar apropiadamente as propiedades das superficies equipotenciais.

2

3

4

Calcula a velocidade de escape
dun corpo aplicando o principio
de conservación da enerxía mecánica.

Non entende, ou faino de forma
superficial, o concepto de velocidade de escape.

O alumno entende o concepto
de velocidade de escape pero
aplica de maneira mecánica a
ecuación desta.

É capaz deducir a velocidade de
escape a partir da lei de conservación da enerxía mecánica.

Deduce a ecuación da velocidade de escape a partir do principio de conservación da enerxía con rigor e aplícaa a todas as
situacións necesarias.

Aplica a lei de conservación da
enerxía ao movemento orbital
de diferentes corpos como satélites, planetas e galaxias.

O alumno presenta dificultades
na formulación do principio de
conservación da enerxía.

É capaz de aplicar a lei de conservación da enerxía aos sistemas formados por planeta-satélite pero amósase dubitativo
cando necesita aplicala noutro
tipo de sistemas celestes.

Aplica con rigor a lei de conservación ao movemento orbital
aos diferentes corpos celestes.

É capaz de obter información e
de extraer conclusións apropiadas a partir da aplicación da
conservación da enerxía ao movemento orbital dos diferentes
corpos.

Deduce a partir da lei fundamental da dinámica a velocidade orbital dun corpo, e relaciónaa co radio da órbita e a
masa do corpo.

O alumno/a aplica de maneira
mecánica a ecuación da velocidade orbital pero non é capaz
de deducila.

Presenta dificultades na dedución da ecuación da velocidade
orbital a partir das leis da dinámica circular.

É capaz de deducir a ecuación
da velocidade orbital pero presenta dificultades á hora de relacionala co radio e a masa do
corpo.

O alumno aplica con rigor a lei
fundamental da dinámica e presenta habilidade para relacionar
as variacións da velocidade orbital asociadas ás variacións do
radio e da masa.

Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir

O alumno non entende o concepto de materia escura aínda

O alumno/a coñece de forma
superficial a hipótese da existencia da materia escura pero
non é capaz de relacionar a súa

Presenta dificultades na relación que pon de manifesto a hipótese da existencia da materia

O alumno explica con rigor científico a hipótese que postula a
existencia de materia escura
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que si coñece o movemento rotacional das galaxias e a existencia do buraco negro central.

existencia cos movementos rotacionais das galaxias e a masa
do buraco negro central.

escura co movemento de rotación das galaxias e a masa do
buraco negro central.

1

2

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de órbita media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita
xeoestacionaria (GEO) extraendo conclusións.

O alumno presenta dificultades
á hora de utilizar aplicacións
para o estudo do movemento
dos satélites artificiais.

Aínda que é capaz de utilizar
con soltura as aplicacións virtuais, cústalle atopar os datos necesarios para o estudo do movemento dos satélites.

O alumno é capaz de utilizar e
obter os datos necesarios para
resolver os problemas asociados ao movemento dos satélites de forma correcta.

O alumno é capaz de extraer as
conclusións correctas relativas
aos satélites a partir das aplicacións virtuais que se lle propoñen.

Describe a dificultade de resolver o movemento de tres corpos sometidos á interacción
gravitacional mutua utilizando o
concepto de caos.

O alumno é capaz de determinar o campo gravitacional xerado por mais dun corpo pero
non é capaz de predicir a traxectoria que sufrirá outro corpo
sometido a esta interacción

Entende a dificultade de resolver a traxectoria que seguirán
tres corpos sometidos á interacción gravitacional mutua.

É capaz de describir que o movemento de tres corpos sometidos á interacción gravitacional
mutua será caótico pero non o
relaciona coa teoría do caos.

O alumno utiliza correctamente
o concepto de caos e é capaz de
explicar a dificultade de resolver o movemento de tres corpos.

3

para xustificar o movemento rotacional das galaxias e a masa
do buraco negro central.

4
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos
Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación das imaxes e das fotografías presentes ao longo da unidade.
- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Libro dixital.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Lectura do contido das chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro dixital.

- Interpretación das imaxes e fotografías presentes ao longo da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Visionado do vídeo proposto en «Películas» da dobre páxina inicial.
- Utilización dos simuladores propostos en «Web» na dobre páxina inicial.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave»
- Interpretación das imaxes e das fotografías presentes ao longo da unidade.

- Ferramentas TIC.
- Ligazóns propostas.
- Película proposta.

- Utilización dos enlaces web propostos ao longo da unidade ( satélites).
- Aparatados «Curiosidades» propostos ao longo da unidade.
DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.

- Consulta das ligazóns de Internet propostas.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».
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- Estudo do contido das chamadas «Fíxate», «Curiosidades» e «Amplía» expostas ao longo
da unidade.

Estruturación dos coñecementos

- Lectura dos libros propostos en «Libros» da dobre páxina inicial.

- Libro do alumno.

- Interpretación das imaxes de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.

- Libro dixital.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Libros propostos.

- Estudo do contido das chamadas «Fíxate», «Curiosidades» e «Amplía» expostas ao longo
da unidade.

- Ligazóns propostas.
- Applet proposto.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.
- Realización dos exercicios e problemas propostos: explicar, calcular, argumentar, razoar,
determinar, presentar…
- Utilización das ligazóns propostas nos «Exercicios e Problemas» para a realización de actividades individuais e en grupo.
- Utilización do applet proposto nos «Exercicios e Problemas».

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación».

- Libro dixital.

- Lectura dos artigos propostos en «Zona + - Society» e «Zona + - Critical Sense».

- Notícias/ artigos propostos.
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Unidade 3: Ondas
1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Clasificación e magnitudes que as caracterizan.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Asociar o movemento ondulatorio co movemento harmónico simple.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Ecuación das ondas harmónicas.

Enerxía e intensidade.

Ondas transversais nunha corda.

Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción reflexión e refracción.

Efecto Doppler.

Ondas lonxitudinais. O son.

Expresar a ecuación dunha onda nunha
corda indicando o significado físico dos seus
parámetros característicos.

Interpretar a dobre periodicidade dunha
onda a partir da súa frecuencia e do seu número de onda.

Determina a velocidade de propagación dunha onda e a vibración das partículas que a forman, interpretando ambos os resultados. (CMCT)

Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da orientación relativa da oscilación e da propagación. (CMCT)

Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá. (CMCT)
Valorar as ondas como un medio de transporte de enerxía pero non de masa.
Obtén magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión matemática. (CMCT)

Departamento Física e Química
Enerxía e intensidade das ondas sonoras.
Contaminación acústica.

Aplicacións tecnolóxicas do son.
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Utilizar o principio de Huygens para comprender e interpretar a propagación das ondas e os fenómenos ondulatorios.

Recoñecer a difracción e as interferencias
como fenómenos propios do movemento
ondulatorio.

Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda harmónica transversal dadas as súas magnitudes características. (CMCT, AA)

Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade
con respecto á posición e o tempo. (CMCT, AA)

Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. (CMCT)
Explicar e recoñecer o efecto Doppler en
sons.

Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, empregando a ecuación que relaciona ambas as magnitudes. (CMCT)

Coñecer a escala de medición da intensidade sonora e a súa unidade.

Explica a propagación das ondas utilizando o principio de Huygens. (CMCT)

Identificar os efectos da resonancia na vida
cotiá: ruído, vibracións etc.

Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio
de Huygens. (CMCT, AA)

Recoñece determinadas aplicacións tecnolóxicas do son como as ecografías, radares,
sónar etc.

Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler xustificándoas de forma cualitativa. (CMCT, AA)

Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en decibeis e a intensidade do son, aplicándoa en casos sinxelos. (CMCT)

Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do medio
no que se propaga. (CMCT)
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Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e clasifícaas como contaminantes e non contaminantes. (CMCT)

Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas sonoras,
como as ecografías, radares, soar, etc. (CMCT)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Ondas
Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo algébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os erros que comete a partir da análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Determina a velocidade de propagación dunha onda e a vibración das partículas que a forman, interpretando ambos os
resultados.

O alumno confunde as velocidades de propagación e de vibración dunha onda.

Coñece as ecuacións para determinar ambas as velocidades
pero non sabe en que circunstancias debe utilizalas.

Utiliza correctamente as ecuacións para determinar as velocidades e aplícaas correctamente, aínda que non é capaz
de extraer, entender e aplicar
toda a información sobre o sistema que lle proporcionan.

O alumno coñece, calcula e interpreta correctamente e con
soltura as velocidades de propagación e de vibración dunha
onda.

Departamento Física e Química
Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais
a partir da orientación relativa
da oscilación e da propagación.
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O alumno cre que todas as ondas propáganse na mesma dirección respecto da súa oscilación, é dicir non coñece a diferenza entre ondas transversais
e lonxitudinais.
1

Coñece e entende que as ondas
poden propagarse en direccións
diferentes á súa oscilación.

Aínda que coñece a clasificación
das ondas pola súa dirección de
oscilación, non é capaz de aplicala correctamente para clasificalas.

Coñece, entende e aplica correctamente a clasificación das
ondas en función da dirección
relativa entre a súa propagación
e a súa oscilación.

2

3

4

Recoñece exemplos de ondas
mecánicas na vida cotiá.

O alumno non entende o concepto de onda mecánica.

O alumno coñece o concepto
de onda mecánica pero non é
capaz de trasladalo a exemplos
da vida cotiá.

É capaz de recoñecer exemplos
de ondas mecánicas en procesos da vida cotiá.

Sabe recoñecer exemplos de
ondas mecánicas na vida cotiá e
é capaz de propor exemplos
non tan habituais.

Obtén magnitudes características dunha onda a partir da súa
expresión matemática.

O alumno non é capaz de recoñecer a expresión matemática
dunha onda.

É capaz recoñecer a expresión
matemática dunha onda pero
non establece analoxías entre
os elementos da expresión e as
magnitudes características da
onda.

Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da
súa expresión matemática con
certa dificultade.

Obtén as magnitudes características e é capaz de dar expresións matemáticas equivalentes
con facilidade.

Escribe e interpreta a expresión
matemática dunha onda harmónica transversal dadas as
súas magnitudes características.

Non é capaz de proporcionar a
ecuación dunha onda harmónica a partir das súas magnitudes, pero s é capaz de obter algunha magnitude característica
a partir dos datos achegados.

Escribe correctamente a expresión matemática dunha onda
harmónica aínda que presenta
problemas en obter algunha
magnitude, por exemplo a fase
inicial, a partir dos datos achegados.

Escribe correctamente toda a
expresión matemática dunha
onda harmónica.

É capaz de escribir e interpretar
as diferentes expresións matemáticas dunha onda harmónica
transversal.

Dada a expresión matemática
dunha onda, xustifica a dobre
periodicidade con respecto á
posición e o tempo.

Non recoñece a dobre periodicidade dunha onda harmónica.

Entende a dependencia da posición e o tempo dunha onda harmónica, pero só é capaz de atribuírlle periodicidade con respecto ao tempo.

É capaz de entender a dobre
periodicidade dunha onda, pero
non pode xustificala cos cálculos oportunos.

Entende e xustifica a dobre periodicidade dunha onda harmónica dando os períodos de oscilación temporais e posicionales.
Sabe distinguir e calcular os diferentes puntos dunha onda en
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fase e en oposición de fase con
respecto ao tempo e á posición.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Relaciona a enerxía mecánica
dunha onda coa súa amplitude.

Calcula a enerxía mecánica da
onda a partir da suma da enerxía cinética e potencial.

Sabe calcular a enerxía cinética
e potencial a partir da expresión matemática da onda e calcular a mecánica.

Coñece a expresión matemática
que relaciona a enerxía mecánica coa amplitude da onda,
aplícaa correctamente pero non
sabe xustificala

Aplica correctamente a expresión da enerxía mecánica en
función da amplitude da onda e
é capaz de deducila matematicamente a partir da expresión
matemática da onda.

Calcula a intensidade dunha
onda a certa distancia do foco
emisor, empregando a ecuación
que relaciona ambas as magnitudes.

Coñece a fórmula para calcular
a intensidade dunha onda pero
manifesta problemas para aplicala.

Aplica a fórmula para calcular a
intensidade dunha onda con rigor.

Calcula a intensidade dunha
onda a partir da distancia ao
foco emisor pero non o relaciona coa súa amplitude.

Relaciona a distancia ao foco
emisor coa intensidade e a amplitude da onda.

Explica a propagación das ondas utilizando o principio de
Huygens.

O alumno non coñece o principio de Huygens.

Coñece o principio de Huygens
pero non sabe aplicalo para explicar a propagación das ondas.

Aínda que coñece o principio de
Huygens de forma teórica, presenta dificultades na aplicación
deste para explicar a propagación das ondas nalgúns exemplos cotiáns.

Utiliza con rigor e soltura o principio de Huygens para describir
a propagación das ondas.

Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio de Huygens.

O alumno non entende os fenómenos de difracción e interferencia das ondas.

Coñece os fenómenos pero non
sabe xustificalos.

Coñece e explica as características propias dos fenómenos de
difracción e interferencias das
ondas.

Coñece e xustifica con rigor
científico os fenómenos de difracción e interferencias das ondas.

Recoñece situacións cotiás nas
que se produce o efecto Doppler xustificándoas de forma
cualitativa.

O alumno non recoñece as situacións cotiás atribuíbeis ao
efecto Doppler.

O alumno é capaz de recoñecer
situacións cotiás onde a frecuencia da onda varia pero non o
asocia ao efecto Doppler.

É capaz de explicar o efecto Doppler só cando é a fonte a que
está en movemento.

O alumno xustifica cualitativamente mediante o efecto Doppler calquera fenómeno cotián
no que se aprecia variación de
frecuencias aparentes.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Identifica a relación logarítmica
entre o nivel de intensidade sonora en decibeis e a intensidade do son, aplicándoa en casos sinxelos.

O alumno non distingue entre a
intensidade da onda sonora e a
intensidade sonora en decibeis.

Aplica a fórmula para calcular a
intensidade sonora en decibeis
cando dispón de todos os datos. Presenta algunhas dificultades cando debe obtelos para
poder aplicalos ou utilizar a fórmula para obter diversas magnitudes.

É capaz de aplicar a fórmula
para realizar cálculos sinxelos
pero non entende que quere dicir que a intensidade sonora en
decibeis é unha escala logarítmica.

Coñece, entende e aplica sistematicamente a relación logarítmica da intensidade sonora en
decibeis e a intensidade do son.

Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do medio no que se propaga.

O alumno non é capaz de atribuír a velocidade da propagación das ondas ás características do medio.

O alumno é capaz de entender
que o son se propaga de forma
distinta en medios distintos
pero faino a partir de experiencias vitais, non a partir do formalismo físico/ matemático.

Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do medio no que se propaga.

O alumno é capaz de comparar
as velocidades de propagación
do son sabendo as características dos diversos medios polos
que se propaga.

Analiza a intensidade das fontes
de son da vida cotiá e clasifícaas
como contaminantes e non
contaminantes.

O alumno non coñece o criterio
para clasificar as fontes de son.

O alumno coñece o criterio para
clasificar as ondas en contaminantes e non contaminantes
pero non sabe utilizar a intensidade do son para poder facelo.

É capaz de clasificar as ondas
sonoras a partir da súa intensidade.

O alumno coñece e clasifica as
fontes sonoras como contaminantes e non contaminantes e é
capaz de propor algunhas solucións para minimizar o impacto
sonoro ambiental.

Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas
sonoras, como as ecografías, radares, soar, etc.

O alumno relaciona de maneira
superficial as ondas sonoras con
algúns elementos tecnolóxicos.

É capaz de atribuír aplicacións
ás ondas sonoras pero non é capaz de explicalas con propiedade.

O alumno coñece e explica algunhas das aplicacións tendo
en conta a propagación das ondas sonoras.

É capaz de entender e explicar
correctamente as diferentes
aplicacións das ondas sonoras.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade
- Visionado das imaxes propostas na dobre.
- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.
- Lectura do contido da chamadas «Biografía» expostas ao longo da unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Libro dixital.

Exploración de ideas previas

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Libro dixital.

- Lectura do contido dalgunhas chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Ligazóns e simuladores propostos.
- Ferramentas TIC.
- Libros propostos.

Motivación inicial

- Visionado das películas propostas en “Películas»na dobre páxina inicial.
- Lectura dos libros propostos no apartado “Libros” da dobre páxina inicial.
- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial así como as fotografías que aparecen á marxe ao longo da unidade .
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».
- Lectura do artigo proposto en «Zona + - Critical Sense».

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Ligazóns propostas.
- Películas propostas.
- Libro do alumno.
- Libro dixital.
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DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos
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- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.

- Estudo do contido dalgunhas da chamadas «Internet», «Vocabulario», «Curiosidades»,
«Amplía» e «Fíxate» expostas ao longo da unidade.
Estructuración dos coñecementos

- Interpretación das imaxes e infografías de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.
- Estudo do contido dalgunhas da chamadas «Internet» e «Fíxate» expostas ao longo da
unidade.
- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Ferramentas TIC.
- Ligazóns a internet.

- Realización das actividades propostos ao longo da unidade.
- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

Fase
SÍNTESE

Finalidade

Descrición da actividade

Aplicación do coñecemento

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade así como as actividades propostas na unidade.
- Análise e compleción do esquema final de síntese.
- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación» e no apartado «Síntese» dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade .
- Realización das actividades individuais e colaborativas que propón o PBL de «Zona + Technological Development».
- Lectura do artigo proposto en «Zona + - Critical Sense».

Recursos
- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Noticias/ artigos propostos.
-Ferramentas TIC.
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Unidade 4: Campo eléctrico

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Asociar o campo eléctrico á existencia de
carga e caracterizalo pola intensidade de
campo e o potencial.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Recoñecer o carácter conservativo do
campo eléctrico pola súa relación cunha
forza central e asociarlle en consecuencia
un potencial eléctrico.

Relaciona os conceptos de forza e campo establecendo a relación entre intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica. (CMCT)

Campo eléctrico

Intensidade do campo

Potencial eléctrico

Fluxo eléctrico e Lei de Gauss

Aplicacións

Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais
eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais.(CMCT)
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.

Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, incluíndo as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial.(CMCT)

Compara os campos eléctrico e gravitacional establecendo analoxías e diferenzas entre eles.(CMCT)
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Interpretar as variacións d enerxía potencial
dunha carga en movemento no seo de campos electrostáticos en función da orixe de
coordenadas enerxéticas elixido.

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.

Valorar o teorema de Gauss como método
de cálculo de campos electrostáticos.

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.

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. (CMCT, AA)

Calcula o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha superficie de enerxía equipotencial e discúteo no contexto de campos conservativos.(CMCT, AA)

Calcula o fluxo de campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie
que atravesan as liñas de campo.(CMCT, AA)

Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o
teorema de Gauss. (CMCT, AA)

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.
(CMCT)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Campo eléctrico

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo algébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os erros que comete a partir da análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Relaciona os conceptos de forza
e campo establecendo a relación entre intensidade do
campo eléctrico e carga eléctrica.

Sabe calcular e explicar o concepto de forza eléctrica pero
non sabe definir o concepto de
campo nin a relación deste coa
carga.

O alumno ten dificultades en
saber diferenciar os conceptos
de campo e forza eléctricos
pero é capaz de relacionar a intensidade do campo coa carga
eléctrica.

Aínda que o concepto de
campo non o utiliza de forma
apropiada é capaz de utilizar as
fórmulas para calcular a forza e
a intensidade do campo eléctricos, así como de relacionar esta
última coa carga eléctrica.

Coñece perfectamente a diferenza entre campo e forza eléctrica e establece a relación
apropiada entre a intensidade e
a carga eléctrica.

Departamento Física e Química
Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e
potenciais eléctricos creados
por unha distribución de cargas
puntuais.
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O alumno comete erros no cálculo do campo e do potencial
eléctrico ao non ter en conta
todas as cargas da distribución
de cargas puntuais.

Utiliza o principio de superposición pero non distingue, na execución, a diferenza entre a
suma vectorial necesaria para
calcular o campo, e a escalar
para calcular o potencial.

Indicadores

Aínda que coñece e aplica o
principio de superposición para
calcular o campo e o potencial
eléctricos, comete erros na execución do cálculo.

Analiza e calcula con rigor os
campos eléctricos creados por
unha distribución de cargas
puntuais.

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Representa graficamente o
campo creado por unha carga
puntual, incluíndo as liñas de
campo e as superficies de
enerxía equipotencial.

O alumno non entende o concepto de liñas de campo nin de
superficies equipotenciais.

O alumno coñece o concepto
de liñas de campo e superficies
equipotenciais pero presenta
dificultades na representación
vectorial do campo eléctrico.

Representa o campo creado por
unha carga puntual pero non o
asocia ás liñas de campo.

Sabe representar graficamente
o campo creado por unha carga
puntual e interpretar as liñas de
campo así como as características das superficies equipotenciais.

Compara os campos eléctrico e
gravitacional establecendo analoxías e diferenzas entre eles.

O alumno non é capaz de establecer analoxías entre os campos eléctrico gravitacional.

É capaz de establecer analoxías
entre ambos os campos pero de
forma moi superficial.

Establece analoxías ( campos
conservativos e centrais) pero
non é capaz de distinguir con
propiedade as diferenzas entre
ambos os campos.

É capaz de establecer as analoxías e diferenzas entre ambos
os campos así como comparalos
en todos os niveis

Calcula o campo xerado pola
distribución de cargas e a forza
que sufrirá unha carga libre no
seo do campo pero non é capaz
de predicir o movemento que
seguirá esta última como consecuencia da forza eléctrica que
sofre.

É capaz de analizar cuantitativamente a forza que exerce un
campo xerado por unha distribución de cargas sobre unha
carga libre e analiza de forma
cualitativa a traxectoria que seguirá esta debido á citada forza.

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.

Non é capaz de distinguir entre
as cargas xeradoras de campo e
a carga que sofre a forza eléctrica.

Calcula de forma errónea o
campo xerado pola distribución
de cargas, pero é capaz de calcular a forza que sufrirá unha
carga libre no seo deste campo.
Non asocia o movemento da
carga á forza eléctrica.

Sabe representar tamén as superficies de enerxía equipotencial.

(partículas xeradoras, intensidade, alcance etc…)
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Calcula o traballo que se realizará sobre unha carga que se
move nunha superficie de
enerxía equipotencial e discúteo no contexto de campos
conservativos.

O alumno non sabe calcular o
traballo debido ao movemento
dunha carga nunha superficie
de enerxía equipotencial.

Calcula de forma mecánica o
traballo pero non é capaz de
contextualizalo.

É capaz de calcular o traballo de
forma rigorosa pero presenta
dúbidas na discusión no seo dos
campos conservativos.

É capaz de discutir o signo do
traballo asociado ao movemento dunha carga, no contexto dos campos conservativos

Calcula o fluxo de campo eléctrico a partir da carga que o
crea e a superficie que atravesan as liñas de campo.

Non entende o concepto de
fluxo nin a ecuación necesaria
para calculalo.

O alumno calcula de forma mecánica o fluxo na súa forma escalar.

Calcula mecanicamente o fluxo
eléctrico.

Entende o concepto de fluxo,
aplícao rigorosamente e é capaz
de obter os datos necesarios
para calculalo.

Determina o campo eléctrico
creado por unha esfera cargada
aplicando o teorema de Gauss.

O alumno non coñece o teorema de Gauss.

Aínda que coñece o teorema de
Gauss non é capaz de aplicalo
nas situacións necesarias.

O alumno sabe aplicar o teorema de Gauss para calcular o
campo eléctrico creado por
unha esfera cargada pero ten
dificultades en saber cando
debe aplicalo.

O alumno entende o fenómeno
físico que ocorre nunha esfera
cargada e aplica o teorema de
Gauss para calcular o campo
que esta crea.

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.

O alumno non sabe explicar o
efecto da gaiola de Faraday.

Sabe explicar o efecto da gaiola
de Faraday pero non o asocia
ao equilibrio electrostático.

Explica correctamente o efecto
da gaiola de Faraday pero non é
capaz de conectalo coas situacións cotiás nas que o efecto se
dá.

O alumno explica correctamente o efecto e é capaz de
contextualizarlo.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase

Finalidade

Descrición da actividade

Recursos

Departamento Física e Química
INICIAL

Contextualización
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- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.
- Lectura dos libros propostos no apartado «Libros» na dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Libro dixital.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Lectura do contido das chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro dixital.

- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.

- Ferramentas TIC.
- Ligazóns propostas.

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

Estruturación dos coñecementos

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Simuladores propostos.

- Estudo do contido algunha das chamadas «Fíxate», «Vocabulario», « Curiosidades», «Amplía» e «Biografía» expostas ao longo da unidade.

- Vídeos propostos.

- Interpretación das imaxes de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Estudo do contido dalgunhas das chamadas «Fíxate», «Amplía» e «Lembra» expostas ao
longo da unidade.

- Libro dixital.
- Libros propostos.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Ferramentas TIC.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.

- Páxinas web

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.
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- Utilización das ligazóns propostas nos «Exercicios e Problemas» para a realización de actividades individuais e en grupo.
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Fase
SÍNTESE

Finalidade
Aplicación do coñecemento
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Descrición da actividade

Recursos

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación».

- Libro dixital.

- Lectura dos artigos propostos en «Zona + - New» e «Zona + - Technological Development».

- Notícias/ artigos propostos.
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Unidade 5: Campo magnético

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Coñecer o movemento dunha partícula cargada no seo dun campo magnético.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Campo magnético.

Efecto dos campos magnéticos sobre cargas
en movemento.
Comprender e comprobar que as correntes
eléctricas xeran campos magnéticos.
O campo magnético como campo non-conservativo.

Campo creado por distintos elementos de
corrente.

Lei de Ampère.

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.

Interpretar o campo magnético como
campo non-conservativo e a imposibilidade
de asociar unha enerxía potencial.

Describe o movemento que describe 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. (CMCT,
AA)

Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e
describe as liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica rectilínea. (CMCT)

Calcula o radio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido aplicando a forza de Lorentz. (CMCT)
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Describir o campo magnético orixinado por
unha corrente rectilínea, por unha espira de
corrente ou por un solenoide nun punto determinado.

Identificar e xustificar a forza de interacción
entre dous condutores rectilíneos e paralelos.

Coñecer que o ampere é unha unidade fundamental do Sistema Internacional.

Valorar a lei de Ampère como método de
cálculo de campos magnéticos.

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o funcionamento
dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga cando se move no interior. (CMCT, CD)

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.
(CMCT)
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. (CMCT)

Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes
eléctricas. (CMCT)

Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un conxunto
de espiras. (CMCT)

Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores paralelos,
segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama correspondente. (CMCT)

Xustifica a definición de Ampère a partir da forza que se establece entre
dous condutores rectilíneos e paralelos. (CMCT, AA)
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Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando a
lei de Ampère e exprésaos en unidades do Sistema Internacional.
(CMCT)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Campo magnético

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Describe o movemento que
describe 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.

O alumno non describe de
forma correcta o tipo de traxectoria que describe unha carga
en movemento no seo dun
campo magnético.

O alumno comete erros á hora
de interpretar o sentido do movemento da carga en función
do seu signo.

Describe o movemento dunha
carga no seo dun campo magnético correctamente pero non
o relaciona co funcionamento
de espectrómetro ou do acelerador de partículas.

Explica o funcionamento de espectrómetro de masa ou o do
acelerador de partículas a partir
da interacción que produce o
campo magnético coas cargas
en movemento.

Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos
magnéticos e describe as liñas
do campo magnético que crea

O alumno non relaciona o movemento de cargas eléctricas
coa creación de campo magnético.

Tenta establecer a relación entre as cargas en movemento e o

O alumno relaciona o movemento das cargas coa xeración
de campo magnético.

Relaciona e describe as liñas de
campo magnético xerado por
unha corrente rectilínea correctamente.
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unha corrente eléctrica rectilínea.

campo magnético que estas xeran, pero faino cometendo
erros.

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Calcula o radio da órbita que
describe unha partícula cargada
cando penetra cunha velocidade determinada nun campo
magnético coñecido aplicando a
forza de Lorentz.

Coñece a forza de Lorentz pero
non lle atribúe unha traxectoria
circular, e polo tanto non sabe
calcular o radio, á carga en movemento no seo dun campo
magnético.

O alumno sabe que a traxectoria é circular pero non sabe
igualar a forza de Lorentz á
forza centrípeta.

Iguala as forzas centrípetas e de
Lorentz e obtén, con algunha
dificultades, o radio que describe unha partícula cargada
que penetra con velocidade
nun campo magnético.

Calcula con soltura o radio descrito por unha partícula cargada
no seo dun campo magnético.

Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o funcionamento dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da
carga cando se move no interior.

Aínda que utiliza aplicacións virtuais interactivas non comprende o funcionamento do ciclotrón.

Utiliza aplicacións virtuais para
comprender o funcionamento
dun ciclotrón pero non sabe calcular a frecuencia propia.

Utiliza aplicacións virtuais para
entender o movemento dunha
carga no seo dun ciclotrón
aínda que calcula con dificultade a frecuencia propia.

Comprende o funcionamento
dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga correctamente, utilizando aplicacións
virtuais.

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.

O alumno non sabe aplicar a lei
fundamental da dinámica nin a
lei de Lorentz para calcular a
traxectoria dunha partícula cargada movéndose nunha rexión
con campo eléctrico e magnético.

O alumno expón a lei fundamental da dinámica e a lei de
Lorentz pero ten dificultades en
entender a súa aplicación cando
ademais dun campo magnético
hai un eléctrico.

Establece a relación entre o
campo eléctrico e magnético
para que unha carga describa
unha traxectoria rectilínea pero
faino de forma mecánica, sen
chegar a entender en profundidade en fenómeno.

Coñece, interpreta e calcula a
relación existente entre o
campo eléctrico e o magnético
dunha rexión necesarios para
que unha partícula cargada describa un movemento rectilíneo
uniforme.

Departamento Física e Química
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.

O alumno non entende o concepto de campo conservativo e
non-conservativo.
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O alumno sabe que o campo
eléctrico é un campo central
pero descoñece se o magnético
o é ou non.

O alumno sabe que o campo
eléctrico é central e conservativo e que o magnético non o é,
aínda que non sabe como xustificalo.

Entende e xustifica o campo
magnético como non-conservativo así como o eléctrico como
conservativo

Departamento Física e Química
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Establece, nun punto dado do
espazo, o campo magnético resultante debido a dous ou máis
condutores rectilíneos polos
que circulan correntes eléctricas.

Non sabe calcular o campo
magnético debido á corrente
que circula por un condutor
rectilíneo.

Aínda que sabe calcular o
campo magnético nun punto do
espazo debido á corrente que
circula por uns condutos pero
non sabe aplicar o principio de
superposición cando os condutores son dous ou máis.

Calcula, con certas dificultades
o campo magnético resultante
nun punto do espazo.

Calcula o campo magnético resultante nun punto do espazo
debido a dous ou máis condutores.

Caracteriza o campo magnético
creado por unha espira e por un
conxunto de espiras.

O alumno ten dificultades á
hora de calcular o campo xerado por unha espira.

Calcula de forma mecánica o
campo magnético xerado por
un espira.

Calcula de forma mecánica o
campo magnético xerado por
un espira e por un conxunto de
espiras.

O alumno entende e é capaz de
deducir as fórmulas utilizadas
para calcular o campo magnético xerado por unha espira e
por un conxunto de espiras.

Analiza e calcula a forza que se
establece entre dous condutores paralelos, segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama
correspondente.

Aínda que sabe calcular o
campo magnético xerado por
unha corrente rectilínea nun
punto do espazo pero non sabe
explicar a forza que aparece no
outro condutor rectilíneo paralelo.

Aínda que entende o fenómeno
que se establece entre dous
condutores paralelos, aplícao
de forma mecánica sen ter en
conta o sentido da intensidade.

É capaz de calcular de forma
mecánica, tendo en conta o
sentido da corrente, a forza que
se establece entre dous condutores paralelos.

Analiza e calcula a forza entre
dous condutores paralelos de
forma rigorosa.

Xustifica a definición de
Ampère a partir da forza que se
establece entre dous condutores rectilíneos e paralelos.

Non coñece o Ampère como
unidade de corrente.

Coñece o Ampère como unidade de corrente.

Sabe que o Ampère está relacionado coa forza que se establece entre dous condutores rectilíneos e paralelos pero non
sabe como xustificalo.

É capaz de xustificar correctamente o Ampère a partir da definición da forza que establece
entre dous condutores rectilíneos e paralelos.

Departamento Física e Química
Determina o campo que crea
unha corrente rectilínea de
carga aplicando a lei de Ampère
e exprésaos en unidades do Sistema Internacional.
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Non entende o concepto de circulación de campo magnético e
non sabe aplicar a lei de
Ampère para calculalo.

O alumno presenta dificultades
en aplicar a lei de Ampère para
calcular o campo magnético.

Utiliza as fórmulas derivadas da
lei de Ampère para calcular o
campo magnético que crea
unha corrente rectilínea.

É capaz de aplicar a Lei de Ampère, de forma diferencial, para
calcular o campo que crea unha
corrente rectilínea e exprésao
en unidades do Sistema Internacional.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade

Recursos

- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial así como dalgunhas fotografías
expostas na marxe ao longo da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Lectura do contido da chamadas «Biografía» expostas ao longo da unidade.

- Libro dixital.

- Lectura dos libros propostos no apartado de “Libros” da dobre páxina inicial.

- Ligazóns e vídeos propostos.

- Visionado das películas propostas no apartado “Películas»da dobre páxina inicial.

Exploración de ideas previas

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Libro dixital.

- Lectura do contido dalgunhas chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Ligazóns e simuladores propostos.

- Lectura dos libros propostos no apartado de “Libros” da dobre páxina inicial.
- Visionado das películas propostas no apartado “Películas»da dobre páxina inicial.

- Libros propostos.
- Películas propostas.

Departamento Física e Química
Motivación inicial
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- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial así como das fotografías que aparecen na marxe ao longo da unidade .

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Ligazóns propostas.

- Visionado das películas propostas en «Películas» na dobre páxina inicial.

- Películas propostas.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Libro do alumno.

- Lectura dos dous artigos propostos en «Zona + - Technological Development».

- Libro dixital.

- Lectura do contido dalgunhas chamadas «Curiosidades» expostas ao longo da unidade.

- Artigos/ noticias propostas.

Departamento Física e Química

Fase
DESENVOLVEMENTO

Finalidade
Introdución de novos contidos
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Descrición da actividade

Recursos

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas na clase.
- Estudo do contido dalgunhas das chamadas «Amplía», «Vocabulario», «Linguaxe Matemática» e «Fíxate» expostas ao longo da unidade.

Estruturación dos coñecementos

- Interpretación das imaxes e de infografías de apoio á exposición presentes ao longo da
unidade.
- Estudo do contido dalgunhas das chamadas «Amplía» e «Fíxate» expostas ao longo da
unidade.
- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Ferramentas TIC.
- Ligazóns a internet.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.
- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade así como ads actividades propostas na unidade.
- Análise e compleción do esquema final de síntese.
- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación» e no apartado «Síntese» dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade .
- Realización das actividades individuais e colaborativas propostas en «Zona + - Technological Development».

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Noticias/ artigos propostos.
-Ferramentas TIC.
- Artigos/ noticias propostas.

Departamento Física e Química
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Unidade 6: Indución electromagnética.

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Relacionar as variacións do fluxo magnético
coa creación de correntes eléctricas e determinar o seu sentido.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Coñecer as experiencias de Faraday e de
Henry que levaron a establecer as leis de Faraday e Lenz.

Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo
dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional.
(CMCT)

Identificar os elementos fundamentais de
que consta un xerador de corrente alterna e
a súa función.

Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da
corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. (CMCT)

Indución electromagnética.

Fluxo magnético.

Leis de Faraday-Henry e Lenz.

Forza electromotriz.

Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias de
Faraday e Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz.
(CMCT, AA, CD)

Departamento Física e Química
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Representa o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir
da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do
tempo. (CMCT, AA)

Infere a produción de corrente alterna nun alternador tendo en conta as
leis de indución. (CMCT)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Indución electromagnética

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Establece o fluxo magnético
que atravesa unha espira que
se atopa no seo dun campo
magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional.

O alumno non entende a definición do fluxo magnético nin
coñece a fórmula utilizada para
calculalo.

O alumno aplica de forma mecánica á fórmula para calcular o
fluxo, sen chegar a entender o
concepto.

O alumno esquece o carácter
vectorial da fórmula utilizada
para calcular o fluxo na súa aplicación e comete erros por iso.

O alumno coñece, entende e
calcula o fluxo que atravesa
unha espira no seo dun campo
magnético.

Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a
dirección da corrente eléctrica
aplicando as leis de Faraday e
Lenz.

Non sabe calcular a forza electromotriz.

O alumno calcula de forma mecánica a forza electromotriz,
sen chegar a entender en profundidade os fundamentos físicos subxacentes.

Aplica a lei de Faraday para calcular a fem pero esquécese da
lei de Lenz para establecer o
sentido da corrente inducida.

Aplica con rigor as leis de Faraday e Lenz para calcular a forza
electromotriz e estimar o sentido da corrente inducida.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as
experiencias de Faraday e
Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz.

Non é capaz de utilizar aplicacións virtuais interactivas para
reproducir as experiencias de
Faraday e Henry.

Aínda que utiliza as aplicacións
virtuais non é capaz de utilizalas
con todo o seu potencial e iso
lévao a non poder reproducir
algunha das experiencias de
Henry e Faraday.

Utiliza aplicacións para reproducir as experiencias de Faraday e Henry pero non é capaz
de deducir experimentalmente
as leis de Faraday e Lenz.

Deduce experimentalmente as
leis de Faraday e Lenz e reproduce, utilizando aplicacións virtuais, os experimentos de Faraday e Henry

Representa o carácter periódico
da corrente alterna nun alternador a partir da representación
gráfica da forza electromotriz
inducida en función do tempo.

O alumno ten dificultades en
obter o fluxo en función do
tempo que se xera nun alternador.

Aínda que sabe calcular o fluxo,
presenta dificultades en calcular a fem en función do tempo.

Calcula a forza electromotriz en
función do tempo pero non a
relaciona cunha onda sinusoidal
e as súas características.

A partir da expresión da fem
nun alternador é capaz de recoñecer a semellanza co movemento harmónico simple e,
polo tanto, é capaz de aplicarlle
as características oportunas,
como a periodicidade.

Infire a produción de corrente
alterna nun alternador tendo
en conta as leis de indución.

Non é capaz, utilizando as leis
da indución, de describir o funcionamento dun alternador.

Explica de forma superficial o
funcionamento dun alternador
pero non sabe recoñecer o carácter alterno da corrente inducida.

Sabe explicar, a partir das leis
da indución, o funcionamento
dun alternador. Ten dificultades
en describir o carácter alterno
da corrente inducida.

Xustifica o funcionamento do alternador a partir das leis da indución.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Exploración de ideas previas

Descrición da actividade
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial así como dalgunhas fotografías
expostas na marxe ao longo da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Lectura do contido da chamadas «Biografía» expostas ao longo da unidade.

- Libro dixital.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Libro dixital.

- Lectura do contido dalgunhas chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Ligazóns e aplicacións propostos.

- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.
Motivación inicial

- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Visionado das películas propostas en «Películas» na dobre páxina inicial.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».
- Realización das diversas actividades propostas no apartado «Zona + - Society».

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

Recursos

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Ferramentas TIC.
- Ligazóns propostas.
- Simulador.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.
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- Estudo do contido dalgunhas das chamadas «Fíxate» e «Vocabulario» expostas ao longo
da unidade.

- Simuladores e animacións
propostas.

- Realización das diversas actividades propostas no apartado «Zona + - Society».

Estruturación dos coñecementos

- Interpretación das imaxes e infografías de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.
- Estudo do contido dalgunhas das chamadas «Amplía» e «Curiosidades» expostas ao
longo da unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Libros propostos.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Ferramentas TIC.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.

- Ligazóns a internet.

- Páxinas web.

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.
- Realización das diversas actividades propostas no apartado «Zona + - Society».
Fase
SÍNTESE

Finalidade
Aplicación do coñecemento

Descrición da actividade

Recursos

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

- Libro do alumno.

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Libro dixital.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación» e no apartado «Síntese» dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade .

- Noticias/ artigos propostos.

- Realización das actividades individuais e colaborativas do PBL da unidade proposto en
«Zona + - Audiovisual».

-Ferramentas TIC.
- PBL
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Unidade 7: Ondas electromagnéticas. A luz.

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Establecer as propiedades da radiación electromagnética como consecuencia da unificación da electricidade, o magnetismo e a
óptica nunha única teoría.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Ondas electromagnéticas.

Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.

O espectro electromagnético.

Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción e reflexión e refracción.

Transmisión da información.

Dispersión. A cor.

Comprender as características e propiedades das ondas electromagnéticas, como a
súa lonxitude de onda, polarización ou enerxía, en fenómenos da vida cotiá.

Determinar as principais características da
radiación a partir da súa situación no espectro electromagnético.

Coñecer as aplicacións das ondas electromagnéticas do espectro non visible.

Representa esquematicamente a propagación dunha onda electromagnética incluíndo os vectores de campo eléctrico e magnético. (CMCT)

Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda electromagnética en termos dos campos eléctrico e magnético e da súa polarización. (CMCT, AA)

Determina experimentalmente a polarización das ondas electromagnéticas
a partir das experiencias sinxelas utilizando obxectos empregados na vida
cotiá. (CMCT)
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Leis da óptica xeométrica.

Sistemas ópticos: lentes e espellos.

Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica.

O ollo humano. Defectos visuais.

Recoñecer os fenómenos ondulatorios estudados en fenómenos relacionados coa luz.

Recoñecer que a información se transmite
mediante ondas, a través de diferentes soportes.

Identificar a cor dos corpos como a interacción da luz cos mesmos.

Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica.

Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá en función da súa lonxitude de onda e da súa enerxía. (CMCT)

Establece a natureza e características dunha onda electromagnética dada a
súa situación no espectro. (CMCT)

Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro. (CMCT)

Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, principalmente infravermella, ultravioleta e microondas. (CMCT)

Analiza o efecto dos diferentes tipos de radiación sobre a biosfera en xeral,
e sobre a vida humana en particular. (CMCT, AA)

Valorar os diagramas de raios luminosos e
as ecuacións asociadas como medio que
permite predicir as características das imaxes formadas en sistemas ópticos.

Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos e sinxelos. (CMCT, AA)

Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos
planos no estudo dos instrumentos ópticos.

Explica esquematicamente o funcionamento de dispositivos de almacenamento e transmisión da información. (CMCT, AA)

Coñecer o funcionamento óptico do ollo humano e os seus defectos e comprender o
efecto das lentes na corrección dos devanditos defectos.

Xustifica a cor dun obxecto en función da luz absorbida e reflectida. (CMCT)

Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica. (CMCT, AA)
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Representa, experimental e graficamente, a propagación rectilínea da luz
mediante un xogo de prismas que conduzan un feixe de luz desde o emisor
ata unha pantalla. (CMCT)

Obtén o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto producida por
un espello plano e unha lente delgada realizando o trazado de raios e aplicando as ecuacións correspondentes. (CMCT)

Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos principais instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio e cámara fotográfica, realizando o correspondente trazado de raios. (CMCT)

Xustifica os principais defectos ópticos no ollo humano: miopía, hipermetropía, presbicia e astigmatismo, empregando para iso un diagrama de
raios. (CMCT, AA)

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Ondas electromagnéticas. A luz

Indicadores

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

Niveis de desempeño
1

2

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

3
O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

4
O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.
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Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Representa esquematicamente
a propagación dunha onda electromagnética incluíndo os vectores de campo eléctrico e magnético.

Non sabe representar a esquematicamente a propagación dunha onda.

Representa de maneira aproximada a propagación dunha
onda electromagnética.

Representa a propagación
dunha onda electromagnética
pero non inclúe os vectores de
campo eléctrico e magnético.

Representa con detalle a propagación dunha onda incluíndo os
campos magnético e eléctrico.

Interpreta unha representación
gráfica da propagación dunha
onda electromagnética en termos dos campos eléctrico e
magnético e da súa polarización.

Interpreta a propagación dunha
onda electromagnética sen ter
en conta os campos eléctrico e
magnéticos nin a súa polarización.

Interpreta a propagación da
onda pero apenas ten en conta
ao facelo a posición do campo
eléctrico e magnético, e non
comprende o papel da súa polarización na propagación.

Interpreta, tendo en conta os
campos eléctricos e magnético
pero, non acaba de entender o
papel que xoga a súa polarización na propagación da onda.

Interpreta, tendo en conta os
campos e a súa polarización, a
representación da propagación
da onda.

Indicadores

Determina experimentalmente
a polarización das ondas electromagnéticas a partir das experiencias sinxelas utilizando
obxectos empregados na vida
cotiá.

Niveis de desempeño
1

2

3

4

O alumno non entende o concepto de polarización das ondas
electromagnéticas.

Entende o concepto de polarización pero cústalle recoñecelo
en obxectos da vida cotiá.

Recoñece o fenómeno da polarización en obxectos sinxelos da
vida cotiá pero cústalle determinalo experimentalmente.

Determina experimentalmente
a polarización utilizando obxectos sinxelos da vida cotiá.
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Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá en función da
súa lonxitude de onda e da súa
enerxía.

Sabe algunhas das utilidades
das ondas electromagnéticas na
vida cotiá pero non sabe clasificalas nin os criterios para facelo.

Sabe recoñecer algúns dos tipos
nos que se clasifican as ondas
electromagnéticas pero non
sabe clasificalas en función da
súa enerxía ou lonxitude de
onda.

Clasifica as ondas electromagnéticas tendo en conta a súa
enerxía ou lonxitude de onda
pero con dificultades.

Clasifica as ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá
tendo en conta a súa enerxía ou
a súa lonxitude de onda.

Establece a natureza e características dunha onda electromagnética dada a súa situación no
espectro.

O alumno non sabe situar unha
onda electromagnética no espectro en función das súas características.

O alumno sitúa a onda electromagnética no espectro pero
non sabe establecer a súa natureza nin as súas características.

Aínda que establece a natureza
e características dunha onda
electromagnética dada a súa situación no espectro faino de
maneira pouco profunda.

Establece de maneira correcta a
natureza e característica da
onda electromagnética dada a
súa situación no espectro.

Relaciona a enerxía dunha onda
electromagnética coa súa frecuencia, lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro.

O alumno non sabe calcular
correctamente a enerxía dunha
onda.

Calcula correctamente a enerxía dunha onda pero ten dificultades en relacionala coa lonxitude de onda ou a velocidade
da luz no baleiro.

Calcula a enerxía e establece a
relación desta coa frecuencia, a
lonxitude de onda e a velocidade da luz.

Relaciona con soltura e corrección a enerxía, a frecuencia, a
lonxitude de onda dunha onda
electromagnética e a velocidade
da luz no baleiro.

Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, principalmente infravermella, ultravioleta e microondas.

Recoñece, con algún problema,
algunhas das aplicacións tecnolóxicas.

Recoñece, con dificultades, as
diferentes aplicacións tecnolóxicas.

Recoñece as aplicacións tecnolóxicas, principalmente a infravermella, a ultravioleta e microondas.

Recoñece e explica con rigor as
aplicacións tecnolóxicas, principalmente a infravermella, a ultravioleta e microondas.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Analiza o efecto dos diferentes
tipos de radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida humana en particular.

O alumno non coñece a natureza das radiacións.

Aínda que coñece os diferentes
tipos de radiación, non é capaz
de analizar os seus posibles
efectos na biosfera ou na vida
humana.

Realiza unha análise superficial
sobre os efectos dos diferentes
tipos de radiación sobre a biosfera e a vida humana.

Analiza con rigor e concreción
os efectos das diferentes radiacións sobre a vida humana e a
biosfera.

Analiza os efectos de refracción, difracción e interferencia
en casos prácticos e sinxelos.

O alumno non coñece de maneira exacta os procesos de reflexión, refracción, difracción e
interferencia das ondas.

Coñece e sabe definir os procesos de refracción, reflexión , difracción e interferencia pero
non sabe aplicalos para analizar
os seus efectos en casos prácticos e sinxelos.

Coñece e sabe definir os procesos de refracción, reflexión, difracción e interferencia e aplícaos superficialmente, para
analizar os seus efectos en casos prácticos e sinxelos.

Analiza en profundidade e con
rigor os efectos da refracción,
reflexión, difracción en interferencia en casos prácticos e
sinxelos.

Explica esquematicamente o
funcionamento de dispositivos
de almacenamento e transmisión da información.

O alumno non sabe como explicar o funcionamento de dispositivos de almacenamento e
transmisión da información.

O alumno tenta explicar o funcionamento de dispositivos de
almacenamento e transmisión
da información tendo en conta
os fenómenos ondulatorios
pero faino dunha forma moi superficial.

Explica esquematicamente e cometendo algúns erros, o funcionamento de dispositivos de almacenamento e transmisión da
información tendo en conta os
fenómenos ondulatorios.

Sabe aplicar os coñecementos
sobre os fenómenos ondulatorios para explicar correcta e esquematicamente o funcionamento dos dispositivos de almacenamento e transmisión da información.

Xustifica a cor dun obxecto en
función da luz absorbida e reflectida.

O alumno non coñece os fenómenos físicos responsables da
cor dos obxectos.

O alumno coñece que a luz interacciona coa materia mediante
os procesos de absorción e reflexión pero non o relaciona coa
cor.

Entende que a cor é o resultado
da interacción da luz coa materia mediante a absorción e a reflexión da luz pero manifesta
dúbidas na predición da cor coa
que podemos visualizar un
obxecto iluminado cunha certa
luz.

Xustifica e predí a cor coa que
veremos un obxecto iluminado,
en función da luz absorbida e
reflectida.
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O alumno non coñece con profundidade as leis da óptica xeométrica.

O alumno coñece as leis da óptica xeométrica pero non é capaz de aplicala a procesos cotiáns.

Indicadores

Utiliza, de maneira pouco rigorosa, as leis da óptica xeométrica para explicar algúns procesos cotiáns.

Utiliza as leis da óptica xeométrica con rigor para explicar procesos cotiáns.

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Representa 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.

O alumno non coñece se a luz
se propaga de forma rectilínea
ou non.

Aínda que o alumno coñece a
propagación rectilínea da luz,
non é capaz de representalo nin
experimental nin graficamente.

O alumno representa graficamente a propagación rectilínea
da luz pero non sabe facelo de
forma experimental.

Representa tanto gráfica como
experimentalmente a propagación rectilínea da luz utilizando
un xogo de prismas para conducir o feixe de luz desde o emisor
ata a pantalla.

Obtén o tamaño, posición e natureza da imaxe dun obxecto
producida por un espello plano
e unha lente delgada realizando
o trazado de raios e aplicando
as ecuacións correspondentes.

O alumno non coñece as normas que se deben aplicar á
hora de facer un trazado de
raios para obter o tamaño, posición e natureza da imaxe producida por un espello ou unha
lente delgada.

Aínda que coñece as normas
aplicables ao trazado de raios,
faino de maneira pouco precisa
obtendo así posicións, tamaños
e naturezas das imaxes erróneas.

Adoita facer o trazado de raios
para analizar a posición, o tamaño e natureza da imaxe formada por un espello ou lente
delgada cometendo algúns erros de precisión.

Obtén de forma precisa a posición, o tamaño e a natureza da
imaxe formada por unha lente
delgada ou espello a partir do
trazado de raios.

Establece o tipo e disposición
dos elementos empregados nos
principais instrumentos ópticos,
tales como lupa, microscopio,
telescopio e cámara fotográfica,
realizando o correspondente
trazado de raios.

O alumno non coñece o tipo e
os elementos propios empregados nos principais instrumentos
ópticos.

Coñece de maneira superficial
os elementos propios utilizados
nos principais instrumentos ópticos.

Coñece o tipo e disposición dos
elementos empregados nalgúns
dos principais instrumentos ópticos, pero non é capaz de realizar o trazado de raios.

Coñece o tipo e disposición dos
elementos empregados nos
principais instrumentos ópticos
e realiza o trazado de raios correspondente.
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Xustifica os principais defectos
ópticos no ollo humano: miopía, hipermetropía, presbicia e
astigmatismo, empregando
para iso un diagrama de raios.

O alumno non relaciona os defectos ópticos co principios da
óptica xeométrica.
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O alumno recoñece os principais defectos ópticos do ollo
humano como fenómenos ópticos.

O alumno é capaz de explicar
superficialmente os principais
defectos ópticos do ollo humano.

O alumno xustifica correctamente os principais defectos
ópticos do ollo humano, empregando para iso un diagrama de
raios.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade

Recursos

- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial así como dalgunhas fotografías
expostas na marxe ao longo da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Libro dixital.

- Lectura do contido dalgunhas chamadas «Fíxate» e «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Ligazóns propostas.

- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.

- Ferramentas TIC.

- Lectura dos libros propostos no apartado «Libros» na dobre páxina inicial.

- Ligazóns propostas.

- Visionado do capítulo proposto en “Películas»na dobre páxina inicial.
- Realización das diversas actividades propostas no apartado «Zona + - New» e
Technological Development”
DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

“Zona + -

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».
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- Estudo do contido dalgunhas da chamadas «Internet», «Vocabulario», «Curiosidades» e
«Amplía» expostas ao longo da unidade.

- Simuladores e animacións
propostas.

- Visionado do capítulo proposto en «Películas»na dobre páxina inicial.

- Libro do alumno.

- Interpretación das imaxes e infografías de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.

- Libro dixital.

- Estudo do contido dalgunhas da chamadas «Internet» e «Fíxate» expostas ao longo da
unidade.
- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Libros propostos.
- Ferramentas TIC.
- Páxinas web.
- Películas propostas.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.
- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

Fase
SÍNTESE

Finalidade
Aplicación do coñecemento

Descrición da actividade

Recursos

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

- Libro do alumno.

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Libro dixital.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación» e no apartado «Síntese» dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade .

- Noticias/ artigos propostos.

- Lectura do artigo e realización das actividades propostas en «Zona + - Technological Development».

-Ferramentas TIC.
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Unidade 8: Relatividade especial.

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Valorar a motivación que levou a Michelson
Morley a realizar o seu experimento e discutir as implicacións que del se derivaron.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Aplicar as transformacións de Lorentz ao
cálculo da dilatación temporal e a contracción espacial que sofre un sistema cando se
despraza a velocidades próximas ás da luz
respecto doutro dado.

Explica o papel do éter no desenvolvemento da Teoría Especial da Relatividade. (CMCT, AA)

Introdución á Teoría Especial da Relatividade.

Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en
repouso.

Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley así
como os cálculos asociado sobre a velocidade da luz, analizando as consecuencias que se derivaron. (CMCT, AA)

Coñecer e explicar os postulados e os aparentes paradoxos da física relativista.

Establecer a equivalencia entre masa e
enerxía, e as súas consecuencias na enerxía
nuclear.

Calcula a dilatación o tempo que experimenta un observador cando se despraza a velocidades próximas á da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz. (CMCT)
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Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun
sistema que se despraza a velocidades próximas á da luz con respecto a un
sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz.
(CMCT)

Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á Teoría Especial
da Relatividade e a súa evidencia experimental. (CMCT, AA)

Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade
coa súa enerxía a partir da masa relativista. (CMCT).

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Relatividade especial

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.
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Explica o papel do éter no desenvolvemento da Teoría Especial da Relatividade.

O alumno non coñece con propiedade a existencia do éter.

Coñece a existencia do éter
pero non a asocia ao desenvolvemento da Teoría da Relatividade.

Explica con certa dificultade o
papel desenvolvido polo éter na
Teoría da Relatividade.

Coñece e explica con propiedade o papel fundamental xogado polo éter no desenvolvemento da Teoría da Relatividade.

Reproduce esquematicamente
o experimento de MichelsonMorley así como os cálculos
asociado sobre a velocidade da
luz, analizando as consecuencias que se derivaron.

Coñece de maneira superficial o
experimento pero non é capaz
de relacionalo coa medida da
velocidade da luz nin tampouco
coas consecuencias que se derivaron dos resultados obtidos.

É capaz de reproducir esquematicamente o experimento pero
non sabe extraer as conclusións
que o relacionan coa Teoría da
Relatividade.

É capaz de reproducir esquematicamente o experimento así
como os cálculos asociados á
velocidade da luz pero non sabe
extraer as conclusións que o relacionan coa Teoría da Relatividade.

Interpreta os resultados obtidos
no experimento de MichelsonMorley para descartar a existencia do éter como medio de
propagación da luz e dar paso á
formulación da Teoría da Relatividade.

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Calcula a dilatación o tempo
que experimenta un observador
cando se despraza a velocidades próximas á da luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz.

O alumno coñece as transformacións de Lorentz pero non
sabe adxudicar os sistemas de
referencia de maneira adecuada.

O alumno utiliza as transformacións de Lorentz para calcular a
dilatación do tempo cometendo
algúns erros.

Aplica as transformacións de
Lorentz para calculr a dilatación
do tempo pero manifesta dificultades á hora de interpretar
os resultados.

O alumno calcula e interpreta
correctamente a dilatación do
tempo a partir das transformacións de Lorentz.

Determina a contracción que
experimenta un obxecto cando
se atopa nun sistema que se
despraza a velocidades próximas á da luz con respecto a un
sistema de referencia dado aplicando as transformacións de
Lorentz.

O alumno coñece as transformacións de Lorentz pero non
sabe adxudicar os sistemas de
referencia de maneira adecuada.

O alumno utiliza as transformacións de Lorentz para calcular a
dcontracción espacial cometendo algúns erros.

Aplica as transformacións de
Lorentz para calculr a contracción espacial pero manifesta dificultades á hora de interpretar
os resultados.

O alumno calcula e interpreta
correctamente a contracción espacial a partir das transformacións de Lorentz.

Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á
Teoría Especial da Relatividade
e a súa evidencia experimental.

Non coñece os postulados da
Teoría Especial da Relatividade.

Coñece os postulados da Teoría
Especial da Relatividade de
forma superficial.

Coñece os postulados da Teoría
Especial da Relatividade e a súa
evidencia experimental de
forma superficial pero non é capaz de resolver os paradoxos
aparentes.

Coñece e aplica a teoría da Relatividade para explicar o movemento dos corpos a velocidades
próximas ás da luz e resolve os
aparentes paradoxos con propiedade.

Expresa a relación entre a masa
en repouso dun corpo e a súa
velocidade coa enerxía do
mesmo a partir da masa relativista.

Non é capaz de entender a variabilidade do valor da masa dun
corpo en función da súa velocidade.

Aplica de maneira mecánica a
ecuación que relaciona a masa
dun corpo coa súa velocidade.

O alumno coñece a relación entre a velocidade e a masa dun
corpo así como a súa relación
coa enerxía.

Entende e manexa con soltura a
relación entre a velocidade que
leva un corpo, a súa masa relativista e a enerxía.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Libro dixital.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Lectura do contido das chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro dixital.

- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».
- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.
- Lectura do artigo proposta no apartado “Zona+ - New”

- Libro alumno.
- Libro dixital.
- Simulador proposto.
- Artigo.

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Ligazóns propostas.
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- Estudo do contido algunha das chamadas «Fíxate» e«Vocabulario» expostas ao longo da
unidade.

- Simuladores propostos.

- Lectura dos libros propostos no apartado «Libros» da dobre páxina inicial.
- Exploración das ligazóns propostas no apartado «Webs» da dobre páxina inicial.
Estruturación dos coñecementos

- Interpretación das imaxes de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Estudo do contido dalgunhas das chamadas «Fíxate», «Amplía», «Curiosidades» e «Internet» expostas ao longo da unidade.

- Libro dixital.
- Libros propostos.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Ferramentas TIC.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.

- Páxinas web

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.
- Utilización das ligazóns propostas nos «Exercicios e Problemas» para a realización de actividades individuais e en grupo.

Fase
SÍNTESE

Finalidade
Aplicación do coñecemento

Descrición da actividade

Recursos

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

- Libro dixital.

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Noticias/ artigos propostos.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación».

- Ferramentas TIC.

- Lectura dos artigos propostos en «Zona + - Critical Sense».
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Unidade 9: Física cuántica

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Analizar as fronteiras da física a finais do s.
XIX e principios do s. XX e pór de manifesto
a incapacidade da física clásica para explicar
determinados procesos.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Física Cuántica.

Insuficiencia da Física Clásica.

Orixes da Física Cuántica. Problemas precursores.

Interpretación probabilística da Física Cuántica.
Aplicacións da Física Cuántica. O Láser.

Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a
enerxía dun fotón coa súa frecuencia ou a
súa lonxitude de onda.

Valorar a hipótese de Planck no marco do
efecto fotoeléctrico.

Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo
dos espectros atómicos e inferir a necesidade do modelo atómico de Bohr.

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. (CMCT)

Relaciona a lonxitude de onda ou frecuencia da radiación absorbida ou emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. (CMCT)

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. (CMCT, AA)
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Presentar a dualidade onda-corpúsculo
como unha dos grandes paradoxos da física
cuántica.

Recoñecer o carácter probabilístico da mecánica cuántica en contraposición co carácter determinista da mecánica clásica.

Describir as características fundamentais da
radiación láser, os principais tipos de láseres
existentes, o seu funcionamento básico e as
súas principais aplicacións.

Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia.
(CMCT, AA)

Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas macroscópicas. (CMCT, AA)

Formula de maneira sinxela o principio de incerteza Heisenberg e aplícao a
casos concretos como os orbitais atómicos. (CMCT)

Describe as principais características da radiación láser comparándoa coa
radiación térmica. (CMCT)

Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustificando o seu
funcionamento de maneira sinxela e recoñecendo o seu papel na sociedade
actual. (CMCT)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Física cuántica

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

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.

O alumno non entende que a
denominada física clásica non é
capaz de explicar determinados
feitos e que estes pola súa vez
xustifican a aparición da física
moderna.

Non coñece feitos como a radiación do corpo negro ou os espectros atómicos necesarios
para explicar as limitacións da
física clásica.

O alumno coñece a existencia
de feitos que a física clásica non
pode explicar pero presenta dificultades en explicalos utilizando os conceptos propios da
física moderna.

O alumno é capaz de explicar
fenómenos como a radiación do
corpo negro ou o efecto fotoeléctrico, e é capaz de xustificar
as limitacións da física clásica e
a necesidade da aparición da física moderna para explicalos.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Relaciona a lonxitude de onda
ou frecuencia da radiación absorbida ou emitida por un
átomo coa enerxía dos niveis
atómicos involucrados.

O alumno sabe calcular a enerxía da radiación a partir da frecuencia ou lonxitude de onda
pero non asocia enerxía aos niveis atómicos e, en consecuencia, non é capaz de relacionar
as dúas enerxías.

O alumno sabe calcular a enerxía da radiación a partir da súa
frecuencia ou lonxitude de
onda pero non o relaciona coa
enerxía necesaria para cambiar
de nivel atómico.

Aínda que o alumno coñece que
os diferentes niveis atómicos
están relacionados coa enerxía
dos mesmos non o relaciona
coa frecuencia da radiación
emitida ou absorbida.

Entende, explica e calcula con
rigor a enerxía necesaria para
cambiar de nivel atómico a partir da frecuencia da radiación
emitida ou absorbida.

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.

O alumno non sabe explicar o
efecto fotoeléctrico con ningunha das predicións.

O alumno explica o proceso utilizando a predición clásica pero
ten dificultades en utilizar os
postulados de Einstein para explicalo.

O alumno sabe realizar cálculos
relacionados co traballo de extracción e a enerxía cinética
pero faino de forma mecánica,
sen ser capaz de explicar o
efecto utilizando a explicación
cuántica.

Realiza cálculos relacionados co
traballo de extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns e
explica, utilizando os postulados
de Einstein para explicar o
efecto fotoeléctrico, sendo capaz de argumentar os erros da
predición clásica.

Interpreta espectros sinxelos,
relacionándoos coa composición da materia.

O alumno non entende a natureza dos espectros atómicos.

O alumno coñece de forma superficial os espectros sinxelos
pero non o relaciona coa composición da materia.

O alumno distingue entre espectros de emisión e absorción
e relaciónanos coa composición
da materia.

É capaz de interpretar os espectros sinxelos de emisión e absorción e relaciónaos coa composición da materia.

Determina as lonxitudes de
onda asociadas a partículas en

O alumno non coñece a hipótese de De Broglie que asocia

O alumno coñece a hipótese de
De Broglie e realiza cálculos
sinxelos e de forma mecánica,

Utiliza a hipótese de De Broglie
para calcular a lonxitude de
onda asociadas a partículas en

Extrae conclusións coherentes e
apropiadas acerca dos efectos
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movemento a diferentes escalas, extraendo conclusións
acerca dos efectos cuánticos a
escalas macroscópicas.

unha lonxitude de onda a partículas en movemento.
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sen chegar a entendelo en profundidade.

movemento pero non é capaz
de extraer conclusións acerca
dos efectos cuánticos a nivel
macroscópico.

cuánticos a escalas macroscópicas a partir da determinación da
lonxitude de onda asociada a
partículas en movemento.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Formula de maneira sinxela o
principio de incerteza Heisenberg e aplícao a casos concretos
como os orbitais atómicos.

Non entende o principio de incerteza.

Formula de maneira superficial
o principio de incerteza pero
manifesta dificultades ao aplicalo.

O alumno aplica e formula o
principio de incerteza.

Entende, aplica e explica de maneira sinxela o principio de incerteza de Heisenberg.

Describe as principais características da radiación láser comparándoa coa radiación térmica.

O alumno non coñece as características da radiación láser.

Coñece de maneira superficial
algunhas características da radiación láser.

Coñece as características da radiación láser.

Coñece as características da radiación láser e compáraa de
forma satisfactoria coa radiación térmica.

Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustificando o seu funcionamento
de maneira sinxela e recoñecendo o seu papel na sociedade
actual.

Non é capaz de asociar a natureza cuántica da materia á hora
de explicar o funcionamento do
láser.

Explica de maneira superficial o
funcionamento o láser utilizando a natureza cuántica da
materia.

Explica o láser a partir da natureza cuántica da materia con
certo rigor.

Entende e explica de forma sinxela a natureza cuántica do
láser e coñece o alcance amplo
das súas aplicacións.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.
- Lectura dos documentais e curtas propostos no apartado «Películas» na dobre páxina inicial.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Libro dixital.

- Lectura do traballo experimental realizado por diversos científicos no apartado «Experimentos Clave».
Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Lectura do contido das chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro dixital.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Estudo do contido algunha das chamadas «Fíxate», «Internet» e «Amplía» expostas ao
longo da unidade.
DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Ferramentas TIC.
- Ligazóns propostas.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Vídeos propostos.

- Estudo do contido algunha das chamadas «Fíxate» expostas ao longo da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno

- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.
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- Interpretación das imaxes de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Estudo do contido dalgunhas das chamadas «Amplía» e «Curiosidades» expostas ao
longo da unidade.

- Libro dixital.
- Libros propostos.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Ferramentas TIC.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.

- Páxinas web.

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno

- Utilización das ligazóns propostas nos «Exercicios e Problemas» para a realización de actividades individuais e en grupo.
- Lectura dos libros propostos en «Libros» na dobre páxina inicial.
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Fase
SÍNTESE

Finalidade
Aplicación do coñecemento
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Descrición da actividade

Recursos

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación».

- Libro dixital.

- Lectura dos artigos propostos en «Zona + - Critical Sense» e «Zona + - Society».

- Notícias/ artigos propostos.

- Realización dos Exercicios e Problemas propostos ao final da unidade.

- Ferramenta TIC.
- Ligazóns propostas.
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Unidade 10: Física nuclear.

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Distinguir os distintos tipos de radiacións e
os seus efectos sobre os seres vivos.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Física Nuclear.

A radioactividade. Tipos.

O núcleo atómico. Leis da desintegración radioactiva.

Fusión e Fisión nucleares.

Establecer a relación entre a composición
nuclear e a masa molecular cos procesos
nucleares de desintegración.

Valorar as aplicacións da enerxía nuclear na
produción de enerxía eléctrica, radioterapia,
na datación en arqueoloxía e na fabricación
de armas nucleares.

Xustificar as vantaxes, desvantaxes e as limitacións da fisión e da fusión nuclear.

Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos
sobre o ser humano, así como as aplicacións médicas. (CMCT)

Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei da desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de restos arqueolóxicos. (CMCT, AA)

Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas
desintegracións radioactivas. (CMCT)
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Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, extraendo conclusións sobre a enerxía liberada. (CMCT, AA)

Coñece as aplicacións da enerxía nuclear como a datación arqueolóxica e a
utilización de isótopos en medicina. (CMCT)

Analiza as vantaxes e inconvenientes da fisión e da fusión nuclear xustificando a conveniencia do seu uso. (CMCT, AA, CSC)
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Física nuclear

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos, presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Describe os principais tipos de
radioactividade incidindo nos
seus efectos sobre o ser humano, así como nas aplicacións
médicas.

Non coñece o significado da radioactividade.

O alumno coñece o significado
da radioactividade e identifícao
como un fenómeno nocivo para
o ser humano.

Describe os principais procesos
radioactivos pero só os identifica con procesos nocivos para
o ser humano.

Coñece e describe perfectamente os principais procesos radioactivos e os seus efectos e
aplicacións en diferentes ámbitos tecnolóxicos.

Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei
da desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a

O alumno coñece a lei de desintegración pero non sabe definir
a actividade.

Coñece a lei de desintegración
pero ten dificultades para obter
a actividade a partir dela.

Aplica a lei de desintegración
para calcular a actividade e
forma mecánica, sen entrar a
valorar a súa posible utilidade.

Coñece e aplica a actividade radioactiva obtida a partir da lei
da desintegración, valorando a
utilidade dos datos obtidos en
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datación de restos arqueolóxicos.

procesos como a datación arqueolóxica, entre outros.

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas desintegracións
radioactivas.

O alumno non coñece as magnitudes que interveñen nos procesos de desintegración radioactiva.

O alumno é capaz de realizar
cálculos sinxelos pero só se se
lle achegan todos os datos necesarios.

Coñece as magnitudes que poden intervir nas desintegracións
radioactivas pero ten dificultades en realizar cálculos para poder obter algunhas delas.

É capaz de realizar rigorosamente os cálculos oportunos
para obter as magnitudes que
interveñen nas desintegracións
radioactivas.

Explica a secuencia de procesos
dunha reacción en cadea, extraendo conclusións sobre a
enerxía liberada.

O alumno describe as reaccións
nucleares como procesos illados.

O alumno coñece e describe as
reaccións nucleares como procesos en cadea.

O alumno coñece as reaccións
en cadea e que estas liberan
enerxía.

O alumno é capaz de extraer
conclusións acertadas sobre a
enerxía liberada nas reaccións
en cadea que se producen nos
procesos nucleares.

Coñece as aplicacións da
enerxía nuclear como a datación arqueolóxica e a utilización
de isótopos en medicina.

O alumno só coñece a aplicación da enerxía nuclear como
produtor de enerxía eléctrica.

O alumno sabe que hai máis
aplicacións relacionadas coa
enerxía nuclear á parte da obtención de enerxía eléctrica.

O alumno coñece diversas aplicacións da enerxía nuclear pero
non é capaz de explicalas con rigorosidade.

O alumno explica con rigor as
aplicacións da enerxía nuclear
como a datación arqueolóxica e
as aplicacións médicas.

Analiza as vantaxes e inconvenientes da fisión e da fusión nuclear xustificando a conveniencia do seu uso.

O alumno non sabe distinguir as
diferenzas dos procesos de fusión e fisión nuclear.

O alumno describe de forma superficial os procesos de fisión e
fusión nuclear.

O alumno coñece e explica en
profundidade os procesos de fisión e fusión nuclear.

Non só explica os procesos con
rigor senón que ademais é capaz de recoñecer a utilidade
e/ou presenza dos citados procesos en determinados fenómenos.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Exploración de ideas previas

Descrición da actividade

Recursos

- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial así como dalgunhas fotografías
expostas na marxe ao longo da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Lectura do contido das chamadas «Curiosidades» e «Amplía» expostas ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Lectura do contido incluído en «Vocabulario» e «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Libro dixital.

- Libro dixital.

- Simuladores propostos.
Motivación inicial

- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.
- Lectura dos libros propostos no apartado «Libros» na dobre páxina inicial.
-Visionado das películas propostas en “Películas»na dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Simuladores propostos.
- Ligazóns propostas.
- Libros propostos.
- Películas propostas.

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Ferramentas TIC.
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- Estudo do contido algunha das chamadas «Fíxate» expostas ao longo da unidade.

Estruturación dos coñecementos

- Interpretación das imaxes de apoio á exposición presentes ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Estudo do contido dalgunhas da chamadas «Internet», «Fíxate» e «Amplía» expostas ao
longo da unidade.

- Libro dixital.
- Libros propostos.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo da unidade.

- Ferramentas TIC.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.

- Páxinas web.

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

- Simuladores.

- Utilización das ligazóns propostas nos «Exercicios e Problemas» para a realización de actividades individuais e en grupo.

Fase
SÍNTESE

Finalidade
Aplicación do coñecemento

Descrición da actividade

Recursos

- Análise e compleción do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación» e no apartado «Síntese» dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade .

- Libro dixital.

- Lectura dos artigos propostos en «Zona + - New» e «Zona + - Critical Sense».

- Noticias/ artigos propostos.
-Ferramentas TIC.

Departamento Física e Química
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Unidade 11: Física de partículas e cosmoloxía.

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Estratexias propias da actividade científica.

Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais.
As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitacional, electromagnética, nuclear
forte e nuclear débil.

Partículas fundamentais constitutivas do
átomo: electróns e quarks.

Historia e composición do Universo.

Fronteiras da Física.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe avaliables

Recoñecer e utilizar as estratexias básicas
da actividade científica.

Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as diferentes
magnitudes nun proceso físico. (CMCT)

Distinguir as catro interaccións fundamentais da natureza e os principais procesos nos
que interveñen.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos datos
proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os
resultados. (CMCT, AA)

Recoñecer a necesidade de atopar un formalismo único que permita describir todos
os procesos da natureza.

Compara as principais características das catro interaccións fundamentais
da natureza a partir dos procesos nos que estas se manifestan. (CMCT, AA)

Coñecer as teorías máis relevantes sobre a
unificación das interaccións fundamentais
da natureza.

Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións fundamentais da natureza en función das enerxías involucradas. (CMCT, AA)

Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas limitacións e o estado en que se atopan actualmente. (CMCT, AA)
Utilizar o vocabulario básico da física de partículas e coñecer as partículas elementais
que constitúen a materia.

Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no
marco da unificación das interaccións. (CMCT, AA)

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021
Describir a composición do universo ao
longo da súa historia en termos das partículas que o constitúen e establecer unha cronoloxía do mesmo a partir do Big-bang.

Analizar os interrogantes aos que se enfrontan os físicos hoxe en día.

Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición en
quarks e electróns, empregando o vocabulario específico da física de
quarks. (CMCT, CL)

Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como os
neutrinos e o bosón de Higgs, a partir dos procesos nos que se presentan.
(CMCT)

Relaciona as propiedades da materia e antimateria coa teoría do Big-bang.
(CMCT)

Explica a teoría do Big-bang e discute as evidencias experimentais nas que
se apoia, como son a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista.
(CMCT, AA, SIEE, CL)

Presenta unha cronoloxía do universo en función da temperatura e das partículas que o formaban en cada período, discutindo a asimetría entre a materia e antimateria. (CMCT, AA, CL, SIEE)

Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século XXI.
(CMCT, AA, SIEE, CL)

Departamento Física e Química
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Física de partículas e cosmoloxía

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Efectúa a análise dimensional
das ecuacións que relacionan as
diferentes magnitudes nun proceso físico.

O alumno presenta dificultades
á hora de recoñecer as dimensións asociadas ás diferentes
magnitudes.

O alumno é capaz de identificar
as dimensións correspondentes
ás magnitudes utilizadas.

O alumno presenta certa soltura no manexo das unidades
utilizadas nos cálculos.

O alumno domina o traballo
alxébrico coas unidades empregadas e é capaz de detectar os
erros que comete a partir da
análise dimensional.

Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a
partir dos datos proporcionados
e das ecuacións que rexen o fenómeno e contextualiza os resultados.

Aínda que obtén os datos presenta dificultades para saber
que fórmula debe utilizar para
poder resolver o exercicio proposto.

O alumno non sempre utiliza a
ecuación apropiada para resolver o exercicio proposto.

Resolve os exercicios de forma
correcta utilizando as ecuacións
apropiadas e os datos proporcionados.

O alumno utiliza as ecuacións
apropiadas aos fenómenos físicos para resolver os exercicios
propostos e contextualiza os resultados.

Compara as principais características das catro interaccións
fundamentais da natureza a
partir dos procesos nos que estas se manifestan.

Coñece algunhas das interaccións fundamentais pero non
todas.

Coñece as catro interaccións
fundamentais per non sabe
comparar nin o seu alcance nin
a súa intensidade.

É capaz de comparar o alcance
do catro interacciones fundamentais pero non a súa intensidade.

É capaz de comparar as principais características das catro interaccións fundamentais.

Establece unha comparación
cuantitativa entre as catro interaccións fundamentais da natureza en función das enerxías
involucradas.

Ten dificultades en asociar
enerxía ás interaccións fundamentais.

Asocia a enerxía a algunhas das
interaccións pero non a todas,
co que non pode comparalas.

Entende que as interaccións
fundamentais involucran niveis
de enerxías diferentes pero non
é capaz de comparalas.

Compara cuantitativamente as
enerxías involucradas nas catro
interaccións fundamentais.

Departamento Física e Química
Compara as principais teorías
de unificación establecendo as
súas limitacións e o estado en
que se atopan actualmente.
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O alumno non coñece as principais teorías da unificación.

Coñece que existen diversas
teorías que tentan explicar todos os fenómenos físicos pero
non é capaz de explicar as súas
características.

Indicadores

É capaz de nomear as diferentes teorías e explicar algunha
das súas características.

Coñece e explica en que consisten e en que estado se atopan.

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no marco da unificación das interaccións.

O alumno non coñece a necesidade da existencia de novas
partículas.

Sabe a existencia da procura de
novas partículas pero non recoñece a importancia que ten
nin o marco no que se executa
esta procura.

Coñece e entende a procura de
novas partículas elementais
pero non o asocia ao marco da
unificación das interaccións.

É capaz de xustificar a necesidade de atopar evidencias da
existencia de novas partículas
para poder unificar a teoría que
explica os fenómenos físicos.

Describe a estrutura atómica e
nuclear a partir da súa composición en quarks e electróns, empregando o vocabulario específico da física de quarks.

O alumno non sitúa os quarks
como partículas subatómicas e
non os relaciona, polo tanto,
coa estrutura do átomo.

O alumno cataloga os quarks
como partículas subatómicas e
sitúaos no átomo pero non
sabe concretar o papel que ocupan.

Entende que a unión de certos
quarks para conformar partículas como o neutrón ou o protón.

Utiliza o vocabulario específico
para describir a estrutura atómica a partir dos electróns e
dos quarks.

Caracteriza algunhas partículas
fundamentais de especial interese, como os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir dos procesos nos que se presentan.

Coñece a existencia dos neutrinos e o bosón de Higgs pero
non comprende a súa natureza
nin sabe explicar algúns dos
procesos nos que manifestan.

Explica a natureza dos neutrinos e describe os procesos nos
que aparecen aínda que non
sabe explicar a natureza do bosón de Higgs.

Entende e explica correctamente os neutrinos aínda que
explica a natureza do bosón de
Higgs e o proceso no que se
presenta de maneira superficial.

Describe os procesos e a natureza dos neutrinos e o bosón de
Higgs con propiedade.

Relaciona as propiedades da
materia e antimateria coa teoría do Big-bang.

Comprende as propiedades da
materia pero non sabe definir o
concepto de antimateria.

Coñece de forma superficial as
propiedades da materia e da
antimateria pero non o relaciona coa teoría do Big-bang.

Entende os conceptos de materia e antimateria pero non sabe
explicar a súa influencia no
marco do Big-bang e a evolución do universo.

Explica a asimetría entre materia e antimateria correctamente
na evolución do Big-bang.

Departamento Física e Química
Explica a teoría do Big-bang e
discute as evidencias experimentais nas que se apoia, como
son a radiación de fondo e o
efecto Doppler relativista.

Coñece, de forma moi superficial, a teoría do Big-bang.
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Coñece a teoría do Big-bang e
sabe que existen evidencias experimentais que a avalan pero
non sabe xustificalas.

Coñece e explica as evidencias
experimentais que xustifican a
teoría do Big-bang pero faino
de maneira superficial e con
poucos detalles.

Utiliza evidencias cientoficas
como o efecto Doppler relativista ou a radiación de fondo
para explicar a teoría do Bigbang con rigor científico.
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Presenta unha cronoloxía do
universo en función da temperatura e das partículas que o
formaban en cada período, discutindo a asimetría entre a materia e antimateria.

Sabe que o universo se orixinou
co Big-bang pero non sabe argumentar nin presentar unha
cronoloxía.

Explica a orixe do universo utilizando algunhas das súas características máis evidentes, como
as altas temperaturas etc., e a
súa evolución, pero non é capaz
de situar no eixe temporal as
partículas propias de cada
etapa.

É capaz de describir a orixe e
evolución do universo achegando datos sobre as principais
magnitudes e as partículas características de cada etapa.

É capaz de presentar unha cronoloxía con argumentos físicos
e argumenta a aparición dalgunhas partículas a partir da asimetría entre materia e antimateria.

Realiza e defende un estudo sobre as fronteiras da física do século XXI.

Non é capaz de predicir as fronteiras da física do século XXI.

Realiza un estudo pouco profundo sobre as fronteiras da física do s. XXI.

Realiza o estudo sobre as fronteiras da física do s. XXI pero
utiliza argumentos débiles para
defendelo.

É capaz de realizar un estudo e
defender cales, segundo o seu
criterio correctamente argumentado, poderían ser as fronteiras da física do s.XXI.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición da actividade
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial así como dalgunhas fotografías
expostas na marxe ao longo da unidade.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro do alumno.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Libro dixital.

- Imaxes e/ou fotografías situadas á marxe ao longo da unidade.

- Simuladores e ligazóns propostas.

- Exploración dalgunhas ligazóns propostas na chamadas “Internet”.
Exploración de ideas previas

Recursos

- Lectura do contido das chamadas «Lembra» expostas ao longo da unidade.

- Libro do alumno.

- Actividades individuais e grupais do apartado «En Contexto» das páxinas iniciais.

- Libro dixital.
- Ferramentas TIC.

Motivación inicial

- Utilización das ligazóns propostas en «Web» na dobre páxina inicial.
- Visionado das imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Exploración das ligazóns propostas no apartado “Web” na dobre páxina inicial.

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Ligazóns propostas.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro do alumno.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Libro dixital.

- Posta en común de ideas en clase.

- Ligazóns propostas.

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo de «Experimentos Clave».

- Simuladores propostos.

- Exploración das ligazóns propostas no apartado “Web” na dobre páxina inicial.

- Vídeos propostos.
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- Lectura dos artigos propostos en «Zona + - Society».

- Noticias/artigos propostos.

- Exploración dalgunhas ligazóns propostas na chamadas “Internet”.

- Ferramentas TIC.

- Visionado e análise das infografías e diagramas de apoio expostas ao longo da unidade así
como das chamadas “Internet” situadas na marxe.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.

- Análise dos procedementos seguidos nos exemplos e “problemas resoltos” ao longo da
unidade.

- Libros propostos.

- Realización dos Problemas propostos ao longo da unidade.

- Ferramentas TIC.

- Realización dos «Exercicios e Problemas» propostos ao final da unidade.

- Páxinas web

- Utilización das ligazóns propostas nos «Exercicios e Problemas» para a realización de actividades individuais e en grupo.
- Lectura dos libros propostos no apartado «Libros» na dobre páxina inicial.
- Visionado da película proposta no apartado “Películas»na dobre páxina inicial.
- Estudo das chamadas “Amplía” propostas á marxe.

- Películas propostas.
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Fase
SÍNTESE

Finalidade
Aplicación do coñecemento
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Descrición da actividade

Recursos

- Análise do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Resolución dos problemas propostos na «Avaliación» e “Síntese”.

- Libro dixital.

- Lectura dos artigos propostos en «Zona + - PBL» .

- Problemas propostos.
- PBL.
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2º Bacharelato
Química
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Unidade 1: Estrutura atómica da materia

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,
elaboración de informes, comunicación e

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica: traballando
tanto individualmente como en grupo, expoñendo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou experimentación,
analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións
mediante a realización dun informe final. CCL / CSIEE

difusión de resultados.
Importancia dá investigación
científica na industria e na empresa.
Estrutura dá materia.

Aplicar a prevención de riscos non
laboratorio de química e coñecer a importancia dous fenómenos químicos e as súas
aplicacións aos individuos e á sociedade.

Utiliza ou material e instrumentos de laboratorio empregando as normas
de seguridade adecuadas para a realización de diversas experiencias químicas.
CMCCT

Hipótese de Planck.
Modelo atómico de Bohr.
Mecánica cuántica: Hipótese de De
Broglie, Principio de Incerteza de
Heisenberg.

Empregar adecuadamente as TIC para a
procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

Orbitais atómicos. Números cuánticos
e a súa interpretación.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Departamento Física e Química
Partículas subatómicas: orixe do
Universo.
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informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do
fluxo de información científica. CD

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. CCL

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD

Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD
Analizar cronoloxicamente vos modelos
atómicos ata chegar ao modelo actual discutindo as súas limitacións e a necesitade
dun novo.

Explica as limitacións dous distintos modelos atómicos relacionándoo cos
distintos feitos experimentais que levan asociados. CMCCT, CCL

Calcula ou valor enerxético correspondente a unha transición electrónica
entre dous niveis dados relacionándoo coa interpretación dous espectros
atómicos. CMCCT

Recoñecer a importancia dá teoría
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mecanocuántica para ou coñecemento do
átomo.

Explicar vos conceptos básicos dá

Diferenza ou significado dous números cuánticos segundo Bohr e a teoría
mecanocuántica que define ou modelo atómico actual, relacionándoo co
concepto de órbita e orbital. CMCCT

Determina lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento para
xustificar ou comportamento ondulatorio dúas electróns. CMCCT

mecánica cuántica: dualidade onda-corpúsculo e incerteza.
Xustifica ou carácter probabilístico do estudo de partículas atómicas a partir do principio de incerteza de Heisenberg. CMCCT, CCL

Describir as características fundamentais
dás partículas subatómicas diferenciando
vos distintos tipos.

Coñece as partículas subatómicas e vos tipos de quarks presentes na natureza íntima dá materia e na orixe primixenia do Universo, explicando as características e clasificación dúas mesmos. CMCCT, CAA

Departamento Física e Química
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Medida e método científico

Indicadores

Niveis de desempeño
1

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica:
expoñendo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou experimentación,

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación pero ten dificultades para expoñer preguntas,
identificar problemas, observar, analizar e comunicar resultar mediante a realización dun
informe final.

Expón preguntas e recolle datos mediante a experimentación e a observación, pero ten
algunhas dificultades para
identificar problemas, e para
analizar e comunicar resultar
mediante a realización dun informe final.

En xeral aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e desenvolvemento de explicacións
mediante a realización dun informe final.

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica:
expoñendo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou experimentación,

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con fenómenos dá
natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á
fiabilidade e obxectividade do
fluxo de información científica.

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de internet identificando
as principais características ligadas á fiabilidade e obxectividade do fluxo de información
científica.

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de internet
pero non identifica as principais características ligadas á
fiabilidade e obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de internet pero teñen algunha dificultade para identificar as principais características ligadas á
fiabilidade e obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á
fiabilidade e obxectividade do
fluxo de información científica.

analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a realización dun informe final.

analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a realización dun informe final.
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Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte información de divulgación científica e transmite
as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita
con propiedade utilizando as
TIC.

Ten dificultades para seleccionar, comprender e interpretar
a información relevante nunha
fonte de información de divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cunha linguaxe oral e escrita con pouca propiedade.

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 utilizando as
TIC.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte información de divulgación científica e transmite
as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita
con propiedade utilizando as
TIC.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e é incapaz de utilizalas para a realización dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Explica as limitacións dous distintos modelos

Descoñece vos distintos modelos atómicos e vos distintos feitos experimentais que levan
asociados.

Coñece vos distintos modelos
atómicos pero ten dificultades
para explicar as limitacións de
cada un relacionándoo cos distintos feitos experimentais que
levan asociados.

Coñece vos distintos modelos
atómicos e vos distintos feitos
experimentais que levan asociados pero ten algunhas dificultades para explicar as dificultades de cada modelo.

Explica as limitacións dous distintos modelos

Presenta numerosas dificultades para calcular ou valor
enerxético correspondente a
unha transición electrónica entre dous niveis dados e para relacionar ou devandito valor coa
interpretación dous espectros
atómicos.

Calcula, con algunhas dificultades, ou valor enerxético correspondente a unha transición
electrónica entre dous niveis
dados pero non ou relaciona
coa interpretación dous espectros atómicos.

Calcula ou valor enerxético correspondente a unha transición
electrónica entre dous niveis
dados pero ten algunha dificultade para relacionalo coa interpretación dous espectros atómicos.

Calcula ou valor enerxético correspondente a unha

atómicos relacionándoo cos
distintos feitos experimentais
que levan asociados.
Calcula ou valor enerxético correspondente a unha
transición electrónica entre
dous niveis dados
relacionándoo coa interpretación dous espectros atómicos

atómicos relacionándoo cos
distintos feitos experimentais
que levan asociados.

transición electrónica entre
dous niveis dados
relacionándoo coa interpretación dous espectros atómicos.
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Diferenza ou significado dous
números cuánticos
segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que define ou

Descoñece ou significado dous
números cuánticos segundo
Bohr e ou concepto de órbita e
orbital.

Coñece ou significado dous números cuánticos segundo Bohr
pero manifesta dificultades
para comprender a teoría mecanocuántica que define ou
modelo atómico actual e para
relacionala co concepto de órbita e orbital.

Coñece ou significado dous números cuánticos segundo Bohr
e a teoría mecanocuántica que
define ou modelo atómico actual, pero ten algunha dificultade para relacionalo co concepto de orbita e orbital.

Diferenza ou significado dous
números cuánticos

Ten numerosas dificultades
para determinar lonxitudes de
onda asociadas a partículas en
movemento e para xustificar
ou comportamento ondulatorio dúas electróns.

Ten algunhas dificultades para
determinar lonxitudes de onda
asociadas a partículas en movemento e para xustificar ou
comportamento ondulatorio
dúas electróns.

Determina lonxitudes de onda
asociadas a partículas en movemento pero ten dificultades
para xustificar ou comportamento ondulatorio dúas electróns.

Determina lonxitudes de onda
asociadas a partículas en movemento para xustificar ou comportamento

Descoñece ou principio de incerteza de Heisenberg e ou carácter probabilístico do estudo
de partículas atómicas.

Ten algunhas dificultades para
xustificar ou carácter probabilístico do estudo de partículas
atómicas pero non ou relaciona
co principio de incerteza de
Heisenberg.

Xustifica ou carácter probabilístico do estudo de partículas
atómicas pero con algunhas dificultades para relacionalo co
principio de incerteza de Heisenberg.

Xustifica ou carácter probabilístico do estudo de

Descoñece as partículas
subatómicas e vos tipos de
quarks presentes na natureza
íntima dá materia e na orixe do
Universo.

Coñece as partículas subatómicas presentes na natureza íntima dá materia e na orixe primixenia do Universo pero ten
moitas dificultades para explicar as características e clasificación dúas quarks.

Coñece as partículas subatómicas e vos tipos de quarks presentes na natureza íntima dá
materia e na orixe do Universo,
pero ten dificultades para explicar as características e clasificación dúas mesmos.

Coñece as partículas subatómicas e vos tipos de

modelo atómico actual, relacionándoo co concepto de órbita
e orbital.
Determina lonxitudes de onda
asociadas a partículas en movemento para xustificar ou comportamento
ondulatorio dous electróns.
Xustifica ou carácter probabilístico do estudo de
partículas atómicas a partir do
principio de incerteza de Heisenberg.
Coñece as partículas subatómicas e vos tipos de
quarks presentes na natureza
íntima dá materia e na orixe
primixenia do Universo, explicando as características e clasificación dúas mesmos.
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segundo Bohr e a teoría mecanocuántica que define ou
modelo atómico actual, relacionándoo co concepto de órbita
e orbital.

ondulatorio dous electróns.

partículas atómicas a partir do
principio de incerteza de Heisenberg.

quarks presentes na natureza
íntima dá materia e na orixe
primixenia do Universo, explicando as características e clasificación dúas mesmos.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase

Finalidade

Descrición dá actividade

Recursos

INICIAL

Contextualización

- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Interpretación dás imaxes e fotografías presentes ao longo dá unidade.

- Libro do alumno.
Exploración de ideas previas

- Lectura do texto exposto na dobre páxina inicial: Ou LHC descobre ou pentaquark
- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: realización dás actividades En contexto dá dobre páxina inicial: Novos descubrimentos sobre a materia e a
orixe do Universo.

Motivación inicial

- Visionado do vídeo proposto: Ou misterio dá materia escura co fin de coñecer as novas
teorías sobre a orixe e ou estudo dá materia que constitúe ou Universo de maneira apaixonante, como a resolución dun misterio.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

- Experimentos crave: Ou experimento dá pinga de aceite de Milikan. Estudo dá aplicación do método científico para descubrir a carga do electrón.
DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas na clase.
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- Consulta dás ligazóns de Internet propostas.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Investigación sobre vos tipos de quarks presentes na natureza íntima dá materia e na orixe primixenia do Universo,
(act. 49).
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Vos espectros
atómicos, Espectro de emisión do Hidróxeno, Ondas de materia, Orbitais atómicos, Configuración electrónica, Configuración electrónica dun ión.

Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expoñer, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo dá
unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Visionado de experimentos e posta en común para relacionalos cos modelos atómicos.
- Elaboración e interpretación de cadros-resumo e esquemas sobre vos modelos atómicos
e as deficiencias para explicar vos diferentes descubrimentos: electrificación dá materia,
interacción dá luz coa materia, espectros atómicos...
- Redacción de informes sobre pequenas investigacións relacionadas co descubrimento de
novas partículas subatómicas e a súa relación co estudo dá orixe do Universo.
- Execución de experiencias con aplicacións virtuais interactivas (applets).
- Simulador: Ou efecto fotoeléctrico.
SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Elaboración dun mapa conceptual sobre a materia e a súa composición.

- Libro do alumno.

- Análise do esquema final de síntese.

- Libro dixital.

- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e vos problemas.

- Applets suxeridos.

- Realización dá actividade de síntese proposta.

- Páxina «Zona +».
- Ferramentas TIC.
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- Execución de pequenas experiencias sobre a natureza dá luz e vos espectros atómicos
coa aplicación virtual interactiva (applet) proposta.
- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.
- Actividades dá «Zona +»: Investigación sobre as aplicacións dá radioactividade; Análise
dunha noticia sobre un novo material.

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021

Unidade 2: Sistema periódico dous elementos

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos
Utilización de estratexias básicas dá actividade científica.
Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación e difusión de resultados.

Criterios de avaliación
Realizar interpretacións, predicións e
representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica, e obter conclusións.

Importancia dá investigación científica na industria e na empresa.
Clasificación dous elementos segundo a súa
estrutura electrónica: sistema periódico.
Propiedades dous elementos segundo a súa
posición non sistema periódico: enerxía de
ionización, afinidade electrónica, electronegatividade, radio atómico.

Empregar adecuadamente as TIC para a
procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender
informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expoñendo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou experimentación,
analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións
mediante a realización dun informe final. CCL / CSIEE

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet, identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD
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Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade. CCL

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD

Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

Establecer a configuración electrónica dun
átomo relacionándoa coa súa posición na
Táboa Periódica.

Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a súa posición
na Táboa Periódica e vos números cuánticos posibles do electrón diferenciador. CMCCT

Identificar vos números cuánticos para un
electrón segundo non orbital non que se
atope.

Xustifica a reactividade dun elemento a partir dá estrutura electrónica ou a
súa posición na Táboa Periódica. CMCCT

Coñecer a estrutura básica do Sistema

Argumenta a variación do radio atómico, potencial de ionización, afinidade
electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, comparando ditas
propiedades para elementos diferentes. CMCCT

Xornal actual, definir as propiedades periódicas estudadas e describir a súa variación
ao longo dun grupo ou período.
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Sistema periódico dous elementos

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e desenvolvemento de explicacións mediante a confección dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou experimentación, analizando e comunicando
vos resultados e desenvolvendo
explicacións mediante a confección dun informe final.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet, identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a
obxectividade do fluxo de información científica.

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero teñen algunha dificultade para identificar as principais características ligadas á
fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade
do fluxo de información científica.

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou experimentación,
analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final.
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Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Ten dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a
información relevante nunha
fonte de información de divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas coas linguaxes oral e escrita
con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade e rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalos para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a
súa posición na Táboa Periódica
e vos números cuánticos posibles do electrón diferenciador.

Ten moitas dificultades para establecer a configuración electrónica dun átomo a partir dá
súa posición na Táboa Periódica
e vos números cuánticos posibles do electrón diferenciador.

Ten algunhas dificultades para
establecer a configuración electrónica dun átomo a partir dá
súa posición na Táboa Periódica, pero descoñece a súa relación cos números cuánticos posibles do electrón diferenciador.

Determina a configuración electrónica dun átomo, coñecida a
súa posición na Táboa Periódica, pero ten algunhas dificultades para establecer a súa relación cos números cuánticos
posibles do electrón diferenciador.

Determina sen dificultade a
configuración electrónica dun
átomo, coñecida a súa posición
na Táboa Periódica e vos números cuánticos posibles do electrón diferenciador.

Xustifica a reactividade dun elemento a partir dá estrutura
electrónica ou da súa posición
na Táboa Periódica.

Descoñece a relación entre a
reactividade dun elemento e a
súa estrutura electrónica ou a
súa posición na Táboa Periódica.

Ten algunhas dificultades para
relacionar a reactividade dun
elemento coa súa estrutura
electrónica ou coa súa posición
na Táboa Periódica.

Xustifica a reactividade dun elemento a partir dá estrutura
electrónica ou da súa posición
na Táboa Periódica.

Razoa e xustifica a reactividade
dun elemento a partir dá estrutura electrónica ou da súa posición na Táboa Periódica con argumentos claros e concisos.

Argumenta a variación do radio
atómico, potencial de ionización, afinidade electrónica e
electronegatividade en grupos

Descoñece a variación dás propiedades periódicas en grupos e
períodos.

Ten dificultades para argumentar a variación do radio atómico, potencial de ionización,

Argumenta a variación do radio
atómico, potencial de ionización, afinidade electrónica e
electronegatividade en grupos

Argumenta a variación do radio
atómico, potencial de ionización, afinidade electrónica e
electronegatividade en grupos e
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e períodos, comparando ditas
propiedades para elementos diferentes.
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afinidade electrónica e electronegatividade en grupos e períodos, e é incapaz de comparar
as dicir propiedades para elementos diferentes.

e períodos, pero ten algunha dificultade ao comparar ditas propiedades para elementos diferentes.

períodos, comparando ditas
propiedades para elementos diferentes correctamente.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e as fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Coñecen a historia dá Táboa Periódica? Que información saben deducir dá observación dunha Táboa Periódica?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: realización dás actividades En contexto dá dobre páxina inicial. Ou descubrimento dous elementos químicos.

Motivación inicial

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Lectura dá entrada do blog Ciencia para levar: «De onde vén ou nome dous elementos
químicos?». Ou texto pode servir para que vos alumnos sintan curiosidade polo descubrimento dous diferentes elementos e a relación dúas seus nomes co devandito descubrimento.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Experimentos crave: Ou descubrimento dun novo elemento químico. Estudo dá aplicación do método científico para descubrir novos elementos químicos.

- Internet.

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas en clase.

- Libro do alumno.
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- Consulta das ligazóns de Internet propostas.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: investigación dous logros
científicos de Mendeleiev (act. 7); propiedades e aplicacións dous elementos descubertos
nos últimos anos (act. 18).
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Relación entre
ou número atómico e a carga nuclear, radio iónico, enerxía de ionización dous gases nobres, signo dá enerxía de ionización e a afinidade electrónica, diferenza entre afinidade
electrónica e electronegatividade.

Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo dá
unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Estudo dá variación dás propiedades periódicas a partir de táboas de valores e gráficos.
- Elaboración e interpretación de cadros-resumo e esquemas sobre as propiedades periódicas dous elementos.
- Uso de táboas periódicas interactivas (applets).

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Elaboración dun mapa conceptual sobre a orde dous elementos na Táboa Periódica e a
variación dás propiedades periódicas.
- Análise do esquema final de síntese.
- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e nvos problemas.
- Realización dá actividade de síntese proposta.
- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.
- Actividades dá «Zona +»: Táboa Periódica interactiva; ou último elemento.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Páxina «Zona +».
- Ferramentas TIC.
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Unidade 3: O enlace químico

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica, e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,
elaboración de informes, comunicación e

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expondo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou experimentación,
analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións
mediante a realización dun informe final. CCL / CSIEE

difusión de resultados.
Importancia dá investigación

Aplicar a prevención de riscos non

científica na industria e na empresa.

laboratorio de química e coñecer a importancia dous fenómenos químicos e as súas
aplicacións aos individuos e á sociedade.

Enlace químico.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade adecuadas para a realización de diversas experiencias
químicas.
CMCCT / CSC / CSIEE

Enlace iónico.
Propiedades dás substancias con enlace iónico.
Enlace covalente. Xeometría e polaridade dás
moléculas.
Teoría do enlace de valencia (TEV) e

Empregar adecuadamente as TIC para a
procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

hibridación.
Deseñar, elaborar, comunicar e defender

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Departamento Física e Química
Teoría de repulsión de pares electrónicos dá
capa de valencia (TRPECV).
Propiedades dás substancias con enlace covalente.
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informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Enlace metálico.

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as linguaxes oral e escrita con propiedade. CCL

Modelo do gas electrónico e teoría de
bandas.
Propiedades dúas metais.
Aplicacións de supercondutoré e
semicondutores.
Enlaces presentes en substancia s de interese
biolóxico.

Utilizar ou modelo de enlace correspondente

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD

para explicar a formación de moléculas, de

Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

cristais e estruturas macroscópicas, e deducir as súas propiedades.

Natureza dás forzas intermoleculares.
Construír ciclos enerxéticos do tipo BornHaber para calcular a enerxía de rede, analizando de forma cualitativa a variación de
enerxía de rede en diferentes compostos.

Xustifica a estabilidade dás moléculas ou cristais formados empregando a
regra do octeto ou baseándose nas interaccións dúas electróns dá capa de
valencia para a formación denlácesvos. CMCCT

Describir as características básicas do
enlace covalente empregando diagramas de
Lewis e utilizar a TEV para a súa descrición
máis complexa.

Empregar a teoría dá hibridación para

Aplica ou ciclo de Born-Haber para ou cálculo dá enerxía reticular de cristais
iónicos. CMCCT
Compara a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos aplicando a
fórmula de Born-Landé para considerar vos factores dous que depende a
enerxía reticular. CMCCT
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explicar ou enlace covalente e a xeometría
de distintas moléculas.

Coñecer as propiedades dúas metais
empregando as diferentes teorías estudadas para a formación do enlace metálico.

Explicar a posible condutividade eléctrica
dun metal empregando a teoría de bandas.

Determina a polaridade dunha molécula utilizando ou modelo ou teoría
máis adecuados para explicar a súa xeometría. CMCCT
Representa a xeometría molecular de distintas substancias covalentes aplicando a TEV e a TRPECV. CMCCT

Dá sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando
a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos.
CMCCT

Explica a condutividade eléctrica e térmica mediante ou modelo do gas
electrónico aplicándoo tamén a substancia s semicondutoras e supercondutoras. CMCCT

Recoñecer vos diferentes tipos de forzas intermoleculares e explicar como afectan as
propiedades de determinados compostos
en casos concretos.

Diferenciar as forzas intramoleculares dás
intermoleculares en compostos iónicos ou
covalentes.

Describe ou comportamento dun elemento como illante, condutor ou semicondutor eléctrico utilizando a teoría de bandas. CMCCT
Coñece e explica algunhas aplicacións dous semicondutores e supercondutoré analizando a súa repercusión non avance tecnolóxico dá sociedade.
CMCCT/CSC

Xustifica a influencia dás forzas intermoleculares para explicar como varían
as propiedades específicas de diversas substancias en función dás devanditas interaccións. CMCCT

Compara a enerxía denlácesvos intramoleculares en relación coa enerxía
correspondente ás forzas intermoleculares xustificando ou
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comportamento físico-químico dás moléculas. CMCCT
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. A enlace químico

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e ou
desenvolvemento de explicacións mediante a confección
dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou experimentación, analizando e comunicando
vos resultados e desenvolvendo
explicacións mediante a confección dun informe final.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Descoñece ou material e ou instrumento do laboratorio, así
como as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Ten algunhas dificultades ao recoñecer e utilizar ou material e
vos instrumentos do laboratorio, pero emprega as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza ou material e
vos instrumentos de laboratorio
empregando as normas de seguridade adecuadas para a realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza correctamente ou material e vos instrumentos de laboratorio empregando con coherencia as normas de seguridade adecuadas
para a realización de diversas
experiencias químicas.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou experimentación,
analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final.
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Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de internet identificando
as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero teñen algunha dificultade para identificar as principais características ligadas á
fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade
do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Teñen dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas coas linguaxes oral e escrita
con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio, e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalos para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Xustifica a estabilidade dás moléculas ou cristais formados empregando a regra do octeto ou
baseándose nas interaccións

Descoñece a regra do octeto e
as interaccións dous electróns
na capa de valencia para a formación de enlaces.

Coñece a regra do octeto, pero
non a relaciona coa estabilidade
dás moléculas ou cristais formados nin explica a formación de
enlaces a partir dás interaccións

Xustifica a estabilidade dás moléculas ou cristais formados empregando a regra do octeto,
pero ten algunha dificultade

Xustifica satisfactoriamente a
estabilidade dás moléculas ou
cristais formados empregando a
regra do octeto ou baseándose
nas interaccións dúas electróns
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dúas electróns dá capa de valencia.

para facelo a partir dás interaccións dous electróns dá capa de
valencia.

na capa de valencia para a formación de enlaces.

Aplica ou ciclo de Born-Haber
para ou cálculo dá enerxía reticular de cristais iónicos.

Descoñece ou ciclo de Born-Haber para ou cálculo dá enerxía
reticular dous cristais iónicos.

Coñece ou ciclo de Born-Haber
para ou cálculo dá enerxía reticular dous cristais iónicos, pero
non ou aplica correctamente.

Aplica ou ciclo de Born-Haber
para ou cálculo dá enerxía reticular dous cristais iónicos, pero
con algúns erros.

Aplica correctamente ou ciclo
de Born-Haber para ou cálculo
dá enerxía reticular dous cristais
iónicos.

Compara a fortaleza do enlace
en distintos compostos iónicos
aplicando a fórmula de BornLandé para considerar vos factores dous que depende a
enerxía reticular.

Descoñece vos factores dous
que depende a enerxía reticular
e, por tanto, a fortaleza do enlace en distintos compostos iónicos.

Coñece vos factores dous que
depende a enerxía reticular e a
fortaleza dúas compostos iónicos, pero ten dificultades para
comparar a de distintos compostos iónicos aplicando a fórmula de Born-Landé.

Compara a fortaleza do enlace
en distintos compostos iónicos
aplicando a fórmula de BornLandé para considerar vos factores dous que depende a
enerxía reticular, aínda que
ocasionalmente comete algún
erro.

Compara correctamente a fortaleza do enlace en distintos
compostos iónicos aplicando a
fórmula de Born-Landé para
considerar vos factores dous
que depende a enerxía reticular.

Determina a polaridade dunha
molécula utilizando ou modelo
ou teoría máis adecuados para
explicar a súa xeometría.

Ten moitas dificultades para determinar a polaridade dunha
molécula utilizando ou modelo
ou teoría máis adecuados para
explicar a súa xeometría.

Ten algunha dificultade para
determinar a polaridade dunha
molécula utilizando ou modelo
ou teoría máis adecuados para
explicar a súa xeometría.

Determina a polaridade dunha
molécula utilizando ou modelo
ou teoría máis adecuados para
explicar a súa xeometría.

Determina a polaridade dunha
molécula utilizando ou modelo
ou teoría máis adecuados para
explicar a súa xeometría e arguméntao correctamente.

Representa a xeometría molecular de distintas substancias
covalentes aplicando a TEV e a
TRPECV.

Descoñece a TEV e a TRPECV e
ou seu uso para representar a
xeometría molecular de distintas substancias covalentes.

Ten dificultades para representar a xeometría molecular de
distintas substancias covalentes
aplicando a TEV e a TRPECV.

Representa a xeometría molecular de distintas substancias
covalentes aplicando a TEV e a
TRPECV, aínda que con algún
erro ocasional.

Representa correctamente a
xeometría molecular de distintas substancias covalentes aplicando a TEV e a TRPECV.

Dá sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos.

Descoñece a relación entre a
xeometría dun composto covalente e a teoría dá hibridación.

Explica con dificultade vos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos.

Dá sentido aos parámetros moleculares en compostos covalentes utilizando a teoría de hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos.

Dá sentido e explica correctamente vos parámetros moleculares en compostos covalentes
utilizando a teoría dá hibridación para compostos inorgánicos e orgánicos.
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Describe ou comportamento
dun elemento como illante,
condutor ou semicondutor eléctrico utilizando a teoría de bandas.

Ten dificultades para recoñecer
a capacidade illante ou condutora dun elemento.

Describe ou comportamento
dun elemento como illante,
condutor ou semicondutor eléctrico, pero ten dificultades para
facelo utilizando a teoría de
bandas.

Describe con algunha dificultade ou comportamento dun
elemento como illante, condutor ou semicondutor eléctrico
utilizando a teoría de bandas.

Describe correctamente ou
comportamento dun elemento
como illante, condutor ou semicondutor eléctrico utilizando a
teoría de bandas.

Coñece e explica algunhas aplicacións dous semicondutores e
vos supercondutoré analizando
a súa repercusión non avance
tecnolóxico dá sociedade.

Descoñece aplicacións dous semicondutores e vos supercondutoré, e é incapaz de analizar a
súa repercusión non avance
tecnolóxico dá sociedade.

Coñece e explica algunhas aplicacións dous semicondutores e
vos supercondutoré, pero non
analiza a súa repercusión non
avance tecnolóxico dá sociedade.

Coñece e explica algunhas aplicacións dous semicondutores e
vos supercondutoré analizando,
con algunha dificultade, a súa
repercusión non avance tecnolóxico dá sociedade.

Coñece e explica algunhas aplicacións dous semicondutores e
vos supercondutoré analizando,
sen dificultade, a súa repercusión non avance tecnolóxico dá
sociedade.

Xustifica a influencia dás forzas
intermoleculares para explicar
como varían as propiedades específicas de diversas substancias en función dás devanditas
interaccións.

Descoñece a influencia dás forzas intermoleculares na variación dás propiedades específicas de diversas substancias.

Recoñece a influencia dás forzas intermoleculares na variación dás propiedades específicas de diversas substancias,
pero ten dificultades para explicala con claridade.

Xustifica a influencia dás forzas
intermoleculares para explicar
como varían as propiedades específicas de diversas substancias en función dás devanditas
interaccións.

Xustifica a influencia dás forzas
intermoleculares para explicar
como varían as propiedades específicas de diversas substancias en función dás devanditas
interaccións e arguméntao con
claridade e corrección.

Compara a enerxía denlácesvos
intramoleculares en relación
coa enerxía correspondente ás
forzas intermoleculares xustificando ou

Ten moitas dificultades para
comparar a enerxía denlácesvos
intramoleculares en relación
coa enerxía correspondente ás
forzas intermoleculares xustificando ou comportamento físico-químico dás moléculas.

Ten algunhas dificultades para
comparar a enerxía denlácesvos
intramoleculares en relación
coa enerxía correspondente ás
forzas intermoleculares xustificando ou comportamento físico-químico dás moléculas.

Compara a enerxía denlácesvos
intramoleculares en relación
coa enerxía correspondente ás
forzas intermoleculares xustificando ou comportamento físico-químico dás moléculas.

Compara a enerxía denlácesvos
intramoleculares en relación
coa enerxía correspondente ás
forzas intermoleculares xustificando, cos argumentos correctos, ou comportamento físicoquímico dás moléculas.

comportamento físico-químico
dás moléculas.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Que enlaces químicos coñecen? Que relación hai entre enlácesvos e as propiedades dás substancias?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: lectura dá noticia:
Demostran a existencia de moléculas efémeras tras un século en procura e captura e realización dás actividades a e b de En contexto dá dobre páxina inicial.

- Libro do alumno.

- Visualización do documental Ou futuro dá comida. Pode servir para que vos alumnos entendan a relación que hai entre a manipulación xenética dous alimentos e a sociedade. Ou
alumno pode relacionar un feito tecnolóxico como este cou coñecemento e ou control dás
condicións en que se realiza un enlace químico.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Experimentos crave: Linus Pauling, un científico brillante moi versátil. Repaso dás principais achegas de Pauling á ciencia e observación dás etapas do método científico nos seus
descubrimentos.

- Internet.

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas en clase.

- Libro do alumno.
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- Consulta dás ligazóns de Internet propostas.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Investigación dás propiedades dás substancias químicas, páx. 99; Importancia do coñecemento dás propiedades metálicas na tecnoloxía e a electrónica, act. 64, páx. 106.
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Estruturas cristalinas, Excepcións á regra dou octeto, relación entre a reactividade e vos electróns de valencia, Índice de coordinación, Estruturas de Lewis, Resonancia, Enlaces simples e múltiples,
Momento dipolar, Enlaces de Van der Waals.

Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo dá
unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Visionado de experimentos e posta en común para relacionalos coas propiedades dás
substancias e enlácesvos que as forman.
- Elaboración e interpretación de táboas e esquemas sobre ous diferentes enlaces químicos, a súa formación e as propiedades que confiren ás substancias que forman.
- Redacción de informes sobre pequenas investigacións relacionadas coa nanotecnoloxía e
as novas substancias descubertas, coas súas posibles aplicacións tecnolóxicas.
- Prácticas de laboratorio: tipos de enlaces e as súas características, páx. 99.
- Problemas interactivos; Influencia dá electronegatividade nou enlace, act. 8, páx. 104;
- Execución de experiencias con aplicacións virtuais interactivas (applets).
- Simulador: Construción de moléculas en 3D, páx. 90.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Elaboración de informes sobre a relación dás propiedades dunha substancia e as súas
aplicacións tecnolóxicas cos enlaces químicos presentes nela.
- Análise do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Páxina «Zona +».
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- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e problemas.
- Realización dá actividade de síntese proposta.
- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.
- Actividades dá «Zona +»: Nanotubos; Hidratos de metano e efecto invernadoiro. PBL sobre as estruturas tridimensionais dás moléculas segundo enlácesvos presentes.

- Ferramentas TIC.
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Unidade 4: Velocidade dás reaccións químicas

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica, e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,
elaboración de informes, comunicación e

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expondo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou experimentación,
analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións
mediante a realización dun informe final. CCL / CSIEE

difusión de resultados.
Importancia dá investigación

Empregar adecuadamente as TIC para a

científica na industria e na empresa.

procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

Concepto de velocidade de reacción.
Teoría de colisións.

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Factores que inflúen na velocidade dás reaccións químicas.
Utilización de catalizadores en procesos industriais.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender
informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de
información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as linguaxes oral e escrita con propiedade. CCL
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Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD
Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

Definir velocidade dunha reacción e aplicar
a teoría dás colisións e do estado de transición utilizando ou concepto de enerxía de
activación.

Xustificar como a natureza e a concentración dúas reactivos, a temperatura e a presenza de catalizadores modifican a velocidade de reacción.

Coñecer que a velocidade dunha reacción
química depende dá etapa limitadora segundo ou seu mecanismo de reacción establecido.

Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades dás magnitudes que interveñen. CMCCT

Predicir a influencia dous factores que modifican a velocidade dunha reacción. CMCCT
Explica ou funcionamento dous catalizadores, relacionándoo con proceses
industriais, e a catálise encimática, analizando a súa repercusión non medio
natural e na saúde. CMCCT

Deduce ou proceso de control dá velocidade dunha reacción química identificando a etapa limitadora correspondente ao seu mecanismo de reacción.
CMCCT
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Velocidade dás reaccións químicas

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e ou
desenvolvemento de explicacións mediante a confección
dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou experimentación, analizando e comunicando
vos resultados e desenvolvendo
explicacións mediante a confección dun informe final.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as princi-

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet identificando
as principais características liga-

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero ten algunha dificultade para identificar as princi-

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou experimentación,
analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final.
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pais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

das á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

pais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Teñen dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cuns linguaxe oral e escrita
con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade e rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio, e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalos para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Obtén ecuacións cinéticas reflectindo as unidades dás magnitudes que interveñen.

Descoñece as ecuacións cinéticas e as unidades dás magnitudes que interveñen.

Ten algunhas dificultades na
obtención dás ecuacións cinéticas, aínda que entende as unidades dás magnitudes que interveñen.

Obtén ecuacións cinéticas e reflicte as unidades dás magnitudes que interveñen correctamente.

Obtén ecuacións cinéticas e xustifica as unidades dás magnitudes que interveñen correctamente a partir delas.

Predicir a influencia dous factores que modifican a velocidade
dunha reacción.

Descoñece vos factores que
modifican a velocidade dunha
reacción.

Coñece vos factores que modifican a velocidade dunha reacción, pero ten dificultades para
predicir a súa influencia.

Xeralmente, predicir correctamente a influencia dous factores que modifican a velocidade
dunha reacción.

Predicir correctamente a influencia dous factores que modifican a velocidade dunha reacción e arguméntao correctamente.
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Explica ou funcionamento dous
catalizadores, relacionándoo
con procesos industriais, e a catálise encimática, analizando a
súa repercusión non medio natural e na saúde.

Ten moitas dificultades para explicar que é un catalizador e
para relacionalo con procesos
industriais e biolóxicos nos que
interveñen.

Explica ou funcionamento dous
catalizadores, pero non ou relaciona con procesos industriais e
biolóxicos nos que interveñen.

Explica ou funcionamento dous
catalizadores, relacionándoo
con prolcesos industriais, e a
catálise encimática, pero comete algúns erros ao analizar a
súa repercusión non medio natural e na saúde.

Explica ou funcionamento dous
catalizadores, relacionándoo
con prolcesos industriais, e a catálise encimática, analizando a
súa repercusión non medio natural e na saúde con argumentos científicos.

Deduce ou proceso de control
dá velocidade dunha reacción
química identificando a etapa limitadora correspondente ao
seu mecanismo de reacción.

Descoñece a relación entre a
velocidade dunha reacción e ou
seu mecanismo.

Ten algunhas dificultades para
deducir ou proceso de control
dá velocidade dunha reacción
química e para identificar a
etapa limitadora correspondente ao seu mecanismo de
reacción.

Deduce ou proceso de control
dá velocidade dunha reacción
química identificando a etapa limitadora correspondente ao
seu mecanismo de reacción,
aínda que comete algúns erros
ao argumentalo.

Deduce ou proceso de control
dá velocidade dunha reacción
química, identificando a etapa
limitadora correspondente ao
seu mecanismo de reacción e
arguméntao correctamente.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e as fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Por que algúns
procesos químicos son lentos e outros moi rápidos? Por que vos alimentos degrádanse?
Como ou evitamos?
- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: lectura do artigo
Vos residuos que xeramos, canto tardan en descompoñerse? e realización dás actividades
b) e c) de En contexto dá dobre páxina inicial.

Motivación inicial

- Realización dá actividade En contexto, apartado a), dá dobre páxina inicial.
- Visionado do vídeo Descomposición e conservación dous alimentos
(https://www.youtube.com/watch?v=ujVjvrJuKbs) sobre vos factores ambientais que aceleran ou retardan a descomposición dous alimentos polos microorganismos.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Internet.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Internet.

- Experimentos crave: A datación por carbono-14. Uso do carbono-14 como método para
determinar a idade de restos fósiles. Coñecemento dá técnica e a aplicación do método
científico para ou seu desenvolvemento.
DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
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- Posta en común de ideas en clase.
- Consulta das ligazóns de Internet propostas.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Investigación dá relación entre a cinética química e a termodinámica, act. 7, páx. 138; Relación entre a cinética dous
explosivos e as súas aplicacións bélicas, act. 12, páx. 138; Proceso de hidroxenación dás
graxas, act. 32, páx. 139; Catalizadores non ámbito industrial, acts. 36 e 45, páx. 140.
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: fenómenos cotiáns relacionados coa cinética, enerxía de activación, ecuación de velocidade, concentración dúas reactivos e cinética, catalizadores negativos.

Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e vos problemas resoltos ao longo
dá unidade.
- Visionado de experimentos e posta en común para relacionalos coas propiedades dás
substancias e enlácesvos que ous forman.
- Elaboración e interpretación de táboas e esquemas sobre vos diferentes factores que inflúen na velocidade dás reaccións químicas.
- Redacción de informes sobre pequenas investigacións relacionadas con aplicacións tecnolóxicas dous catalizadores e inhibidores, e do mecanismo dalgunhas reaccións químicas
importantes na industria (act. 40, páx. 140).
- Prácticas de laboratorio: Relación entre a concentración de reactivos e a velocidade dá
reacción, act. 35, páx. 140.
- Problemas interactivos; realización dá autoavaliación páx. 118.
- Execución de experiencias con aplicacións virtuais interactivas (applets): enerxía de activación, páx. 120.
- Simulador: Efecto dá concentración e a temperatura sobre as reaccións químicas, páx.
128.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.
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- Elaboración de informes sobre a relación dous factores que afectan á cinética dunha
reacción e as aplicacións tecnolóxicas e cotiás.
- Análise do esquema final de síntese.
- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e nvos problemas.
- Realización dá actividade de síntese proposta.
- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.
- Actividades dá «Zona +»: Como funciona ou airbag dous coches? Cinética dous medicamentos.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Páxina «Zona +».
- Ferramentas TIC.
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Unidade 5: Equilibrio químico

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,
elaboración de informes, comunicación e

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expondo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou experimentación,
analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións
mediante a realización dun informe final. CCL / CSIEE

difusión de resultados.
Importancia dá investigación

Aplicar a prevención de riscos non

científica na industria e na empresa.

laboratorio de química e coñecer a importancia dous fenómenos químicos e as súas
aplicacións aos individuos e á sociedade.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade adecuadas para a realización de diversas experiencias
químicas.
CMCCT / CSC / CSIEE

Equilibrio químico. Lei de acción de masas. A
constante de equilibrio: formas de expresala.
Factores que afectan ou estado de equilibrio:
principio de Lle Chatelier.
Equilibrios con gases.

Empregar adecuadamente as TIC para a
procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

Aplicacións e importancia do
equilibrio químico en procesos industriais
e en situacións dá vida cotiá.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC
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informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando a slinguaxes oral e escrita con propiedade. CCL

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD
Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

Aplicar ou concepto de equilibrio químico
para predicir a evolución dun sistema.

Interpreta ou valor do cociente de reacción comparándoo coa constante de
equilibrio prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar ou equilibrio.
CMCCT
Comproba e interpreta experiencias de laboratorio nas que se pon de manifesto vos factores que inflúen non desprazamento do equilibrio químico,
tanto en equilibrios homoxéneos como heteroxéneos. CMCCT

Acha ou valor dás constantes de equilibrio, Kc e Kp, para un equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou concentración. CMCCT
Expresar matematicamente a constante de
equilibrio dun proceso, non que interveñen
gases, en función dá concentración e dás
presións parciais.

Calcula as concentracións ou presións parciais dás substancias presentes
nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas e como evoluciona ao variar a cantidade de produto ou reactivo. CMCCT
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Utiliza ou grao de disociación aplicándoo ao cálculo de concentracións e
constantes de equilibrio Kc e Kp. CMCCT
Relacionar Kc e Kp en equilibrios con gases,
interpretando ou seu significado. Resolver
problemas de equilibrios homoxéneos, en
particular en reaccións gasosas.

Aplicar ou principio de Lle Chatelier a distintos tipos de reaccións tendo en conta ou
efecto dá temperatura, a presión, ou volume e a concentración dás substancias presentes predicindo a evolución do sistema.

Valorar a importancia que ten ou principio
de Lle Chatelier en diversos procesos industriais.

2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Equilibrio químico

Aplica ou principio de Lle Chatelier para predicir a evolución dun sistema en
equilibrio ao modificar a temperatura, a presión, ou volume ou a concentración que ou definen, utilizando como exemplo a obtención industrial do
amoníaco. CMCCT

Analiza vos factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades
de reacción e na evolución dous equilibrios para optimizar a obtención de
compostos de interese industrial, como, por exemplo, ou amoníaco. CMCCT
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Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e ou
desenvolvemento de explicacións mediante a confección
dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou experimentación, analizando e comunicando
vos resultados e desenvolvendo
explicacións mediante a confección dun informe final.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Descoñece ou material e vos
instrumentos de laboratorio, así
como as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Ten algunhas dificultades ao recoñecer e utilizar ou material e
vos instrumentos de laboratorio, pero emprega as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza ou material e
vos instrumentos de laboratorio, empregando as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza correctamente ou material e vos instrumentos de laboratorio, empregando con coherencia as normas de seguridade adecuadas
para a realización de diversas
experiencias químicas.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou a experimentación,
analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final.
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Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet identificando
as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero ten algunha dificultade para identificar as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade
do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Che ndificultades para seleccionar, comprender e interpretar a
información relevante nunha
fonte de información de divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cunhas linguaxes oral e escrita con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade e rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio, e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalos para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Interpreta ou valor do cociente
de reacción comparándoo coa
constante de equilibrio prevendo a evolución dunha reacción para alcanzar ou equilibrio.

Ten dificultades para calcular e
interpretar ou valor do cociente
de reacción como ferramenta
para prever a evolución dunha
reacción para alcanzar ou equilibrio.

Calcula sen dificultade ou valor
do cociente de reacción, pero
descoñece como utilizalo para
prever a evolución dunha reacción para alcanzar ou equilibrio.

Calcula ou valor do cociente de
reacción e compárao coa constante de equilibrio para prever
a evolución dunha reacción
para alcanzar ou equilibrio.

Calcula ou valor do cociente de
reacción e compárao coa constante de equilibrio para prever
a evolución dunha reacción
para alcanzar ou equilibrio, e argumenta correctamente a súa
previsión.
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Comproba e interpreta experiencias de laboratorio nas que
se pon de manifesto vos factores que inflúen non desprazamento do equilibrio químico,
tanto en equilibrios homoxéneos como heteroxéneos.

Descoñece vos factores que inflúen non desprazamento do
equilibrio químico.

Coñece vos factores que inflúen
non desprazamento do equilibrio químico, pero ten dificultades para aplicar ese coñecemento á interpretación de experiencias de laboratorio nas
que se pon de manifesto.

Comproba e interpreta experiencias de laboratorio nas que
se pon de manifesto vos factores que inflúen non desprazamento do equilibrio químico
tanto en equilibrios homoxéneos como heteroxéneos.

Comproba e interpreta experiencias de laboratorio nas que
se pon de manifesto vos factores que inflúen non desprazamento do equilibrio químico
tanto en equilibrios homoxéneos como heteroxéneos,
e argumenta a súa resposta con
claridade.

Acha valóresvos dás constantes
de equilibrio, Kc e Kp, para un
equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou
concentración e

Ten dificultades para calcular
ou valor dás constantes de
equilibrio en concentracións ou
en presións.

Acha valóresvos dás constantes
de equilibrio, Kc e Kp, pero manifesta dificultades para calcular as concentracións ou presións parciais dás substancias
presentes nun equilibrio químico empregando a lei de acción de masas.

Acha valóresvos dás constantes
de equilibrio Kc e Kp para un
equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou
concentración, e calcula as concentracións ou presións parciais
dás substancias presentes nun
equilibrio químico empregando
a lei de acción de masas, pero
comete algún erro ao facelo.

Acha valóresvos dás constantes
de equilibrio Kc e Kp para un
equilibrio en diferentes situacións de presión, volume ou
concentración, e calcula as concentracións ou presións parciais
dás substancias presentes nun
equilibrio químico empregando
a lei de acción de masas correctamente.

Utiliza ou grao de disociación
aplicándoo ao cálculo de concentracións e constantes de
equilibrio Kc e Kp.

Descoñece ou concepto de grao
de disociación e a súa aplicación ao cálculo de constantes
de equilibrio Kc e Kp.

Define ou concepto de grao de
disociación, pero manifesta
moitas dificultades ao aplicalo
ao cálculo de concentracións e
constantes de equilibrio Kc e
Kp.

Utiliza ou grao de disociación
aplicándoo ao cálculo de concentracións e constantes de
equilibrio Kc e Kp, aínda que comete algúns erros ao facelo.

Utiliza ou grao de disociación
aplicándoo ao cálculo de concentracións e constantes de
equilibrio Kc e Kp sen cometer
erros.

Aplica ou principio de Lle Chatelier para predicir a evolución
dun sistema en equilibrio ao
modificar a temperatura, a presión, ou volume ou a concentración que ou definen, utilizando

Descoñece ou principio de Lle
Chatelier e a súa utilización
para predicir a evolución dun
sistema en equilibrio ao modificar a temperatura, a presión,

Coñece ou principio de Lle Chatelier, pero non ou aplica correctamente para predicir a
evolución dun sistema en equi-

Aplica ou principio de Lle Chatelier para predicir a evolución
dun sistema en equilibrio ao
modificar a temperatura, a presión, ou volume ou a concentración que ou definen, utilizando

Aplica ou principio de Lle Chatelier para predicir a evolución
dun sistema en equilibrio ao
modificar a temperatura, a presión, ou volume ou a concentración que ou definen, utilizando

calcula as concentracións ou
presións parciais dás substancias presentes nun equilibrio
químico empregando a lei de
acción de masas.
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como exemplo a obtención industrial do amoníaco.

ou volume ou a concentración
que ou definen.

librio ao modificar a temperatura, a presión, ou volume ou a
concentración que ou definen.

como exemplo a obtención industrial do amoníaco.

como exemplo a obtención industrial do amoníaco, e arguméntao correctamente.

Analiza vos factores cinéticos e
termodinámicos que inflúen
nas velocidades de reacción e
na evolución dous equilibrios
para optimizar a obtención de
compostos de interese industrial, como, por exemplo, ou
amoníaco.

Ten moitas dificultades para
analizar vos factores cinéticos e
termodinámicos que inflúen
nas velocidades de reacción e
na evolución dous equilibrios
para optimizar a obtención de
compostos de interese industrial, como, por exemplo, ou
amoníaco.

Manifesta algunhas dificultades
para analizar vos factores cinéticos e termodinámicos que inflúen nas velocidades de reacción e na evolución dous equilibrios para optimizar a obtención de compostos de interese
industrial, como, por exemplo,
ou amoníaco.

Analiza vos factores cinéticos e
termodinámicos que inflúen
nas velocidades de reacción e
na evolución dous equilibrios
para optimizar a obtención de
compostos de interese industrial, como, por exemplo, ou
amoníaco.

Analiza vos factores cinéticos e
termodinámicos que inflúen nas
velocidades de reacción e na
evolución dous equilibrios para
optimizar a obtención de compostos de interese industrial,
como, por exemplo, ou amoníaco, e exprésao co vocabulario adecuado.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e as fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Que relación
pode haber entre ou equilibrio químico e a industria?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: lectura do artigo
Ou equilibrio químico; Lle Chatelier e realización dá actividade c) de En contexto dá dobre
páxina inicial.

- Libro do alumno.

- Realización dá actividade En contexto, apartado a), dá dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Visionado do vídeo proposto na actividade En contexto: Equilibrio químico, para apreciar
a relación entre a presión e un equilibrio heteroxéneo. Realización do apartado b).

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Internet.

- Libro do alumno.

- Experimentos crave: A lei de acción de masas ou lei de Guldberg e Waage. Como se descubriu a lei usando ou método científico. Que importancia teñen vos medios de difusión para
ou recoñecemento do labor dous científicos?

- Internet.

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas en clase.
- Consulta dás ligazóns de Internet propostas.
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- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Aplicacións do equilibrio químico na industria ou na vida cotiá, act. 287, páx. 172.
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: variación de Kc,
dependencia de Kc cos coeficientes estequiométricos, equilibrio dá descomposición do carbonato de calcio, expresión de Kc e Kp, relación entre a constante e a variación de enerxía
libre, presión e equilibrio químico.

Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e vos problemas resoltos ao longo
dá unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Visionado de experimentos e posta en común para relacionalos coas propiedades dás
substancias e enlácesvos que as forman.
- Elaboración e interpretación de táboas e esquemas sobre vos diferentes factores que
afectan ou equilibrio dás reaccións químicas.
- Redacción de informes sobre pequenas investigacións relacionadas con aplicacións do
equilibrio químico na industria e na vida cotiá.
- Problemas interactivos; realización dá autoavaliación, páx. 118.
- Execución de experiencias con aplicacións virtuais interactivas (applets): Determinación
dá constante de equilibrio, páx. 172.
- Simulador: Observación de como chegan ao equilibrio diferentes sistemas químicos, páx.
150. Influencia dá presión non equilibrio químico, páx. 163. Influencia dá temperatura non
equilibrio químico, páx. 164. Proceso de Haber, páx. 167.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Elaboración de informes sobre a relación dous factores que afectan ou equilibrio dunha
reacción e as aplicacións tecnolóxicas e cotiás.
- Análise do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
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- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e nvos problemas.

- Páxina «Zona +».

- Realización dá actividade de síntese proposta.

- Ferramentas TIC.

- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.
- Actividades dá «Zona +»: Como funcionan as baterías de ión litio? Equilibrio químico non
corpo humano.

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021

Unidade 6: Reaccións acedo-base

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica, e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expondo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final. CCL / CSIEE

elaboración de informes, comunicación e
difusión de resultados.
Importancia dá investigación

Aplicar a prevención de riscos non

científica na industria e na empresa.

laboratorio de química e coñecer a importancia dous fenómenos químicos e as súas
aplicacións aos individuos e á sociedade.

Equilibrio acedo-base.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio, empregando as normas de seguridade adecuadas para a realización de diversas experiencias
químicas. CMCCT / CSC / CSIEE

Concepto de acedo-base.
Teoría de Brönsted-Lowry.
Forza relativa dous ácidos e das bases, grao
de ionización.
Equilibrio iónico dá auga.
Concepto de pH. Importancia do pH a

Empregar adecuadamente as TIC para a
procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

nivel biolóxico.
Deseñar, elaborar, comunicar e defender

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Departamento Física e Química
Volumetrías de neutralización acedo-base.
Estudo cualitativo dá hidrólise de sales.
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informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Estudo cualitativo dás disolucións
reguladoras de pH.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as linguaxes oral e escrita con propiedade. CCL

Ácidos e bases relevantes a nivel industrial e
de consumo. Problemas ambientais.

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD
Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

Aplicar a teoría de Brönsted para recoñecer
as substancias que poden actuar como acedos ou bases.

Xustifica ou comportamento acedo ou básico dun composto aplicando a
teoría de Brönsted-Lowry dous pares de acedo-base conxugados. CMCCT

Determinar ou valor do pH de distintos tipos
de ácidos e bases.

Identifica ou carácter acedo, básico ou neutro e a fortaleza acedo-base de
distintas disolucións segundo ou tipo de composto disolto nelas determinando ou valor de pH destas. CMCCT

Explicar as reaccións acedo-base e a

Describe ou procedemento para realizar unha volumetría acedo-base
dunha disolución de concentración descoñecida, efectuando vos cálculos
necesarios. CMCCT

importancia dalgunha delas, así como as
súas aplicacións prácticas.
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Xustificar ou pH resultante na hidrólise dun
sal.

Utilizar vos cálculos estequiométricos
necesarios para levar a cabo unha reacción
de neutralización ou volumetría acedo-base.

Coñecer as distintas aplicacións dúas
ácidos e bases na vida cotiá tales como produtos de limpeza, cosmética etc.

Predí ou comportamento acedo-base dun sal disolto en auga aplicando ou
concepto de hidrólise, escribindo vos procesos intermedios e equilibrios
que teñen lugar. CMCCT

Determina a concentración dun ácido ou base valorándoa con outra de concentración coñecida establecendo ou punto de equivalencia dá neutralización mediante ou emprego de indicadores acedo-base. CMCCT

Recoñece a acción dalgúns produtos de uso cotián como consecuencia do
seu comportamento químico acedo-base. CMCCT/CSC
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Reaccións acedo-base

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e ou
desenvolvemento de explicacións mediante a confección
dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante
a confección dun informe final.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Descoñece ou material e vos
instrumentos de laboratorio, así
como as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Ten algunhas dificultades ao recoñecer e utilizar ou material e
vos instrumentos de laboratorio, pero emprega as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza ou material e
vos instrumentos de laboratorio, empregando as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza correctamente ou material e vos instrumentos de laboratorio, empregando con coherencia as normas de seguridade adecuadas
para a realización de diversas
experiencias químicas.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou a experimentación,
analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final.

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet identificando
as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero ten algunha dificultade para identificar as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade
do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Teñen dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cunhas linguaxes oral e escrita con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade e rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalos para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Xustifica ou comportamento
acedo ou básico dun composto
aplicando a teoría de BrönstedLowry dous pares de acedobase conxugados.

Descoñece a teoría de Brönsted-Lowry dous pares de acedobase conxugados.

Coñece a teoría de BrönstedLowry dous pares de acedobase conxugados, pero ten difi-

Xustifica ou comportamento
acedo ou básico dun composto
aplicando a teoría de BrönstedLowry dous pares de acedobase conxugados

Xustifica ou comportamento
acedo ou básico dun composto
aplicando a teoría de BrönstedLowry dous pares de acedo-
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cultades para aplicala ao comportamento acedo ou básico
dun composto.

base conxugados e arguméntao
coa linguaxe química adecuado.

Identifica ou carácter acedo,
básico ou neutro e a fortaleza
acedo-base de distintas disolucións segundo ou tipo de composto disolto nelas determinando ou valor de pH destas.

Manifesta dificultades para
identificar ou carácter acedo,
básico ou neutro e a fortaleza
acedo-base de distintas disolucións segundo ou tipo de composto disolto nelas e é incapaz
de determinar ou valor de pH
destas.

Identifica ou carácter acedo,
básico ou neutro dunha disolución, pero manifesta algunha
dificultade non recoñecemento
dá fortaleza acedo-base dunha
disolución e na determinación
do valor de pH desta.

Identifica ou carácter acedo,
básico ou neutro e a fortaleza
acedo-base de distintas disolucións segundo ou tipo de composto disolto nelas, aínda que
comete algún erro na determinación do valor de pH destas.

Identifica ou carácter acedo, básico ou neutro e a fortaleza
acedo-base de distintas disolucións segundo ou tipo de composto disolto nelas determinando correctamente ou valor
de pH destas.

Describe ou procedemento
para realizar unha volumetría
acedo-base dunha disolución de
concentración descoñecida,
efectuando vos cálculos necesarios.

Comete erros na descrición do
procedemento para realizar
unha volumetría acedo-base
dunha disolución de concentración descoñecida, e descoñece
vos cálculos necesarios que
debe efectuar.

Describe con algunha dificultade ou procedemento para
realizar unha volumetría acedobase dunha disolución de concentración descoñecida, pero
comete erros á hora de efectuar vos cálculos necesarios.

Describe ou procedemento
para realizar unha volumetría
acedo-base dunha disolución de
concentración descoñecida,
efectuando vos cálculos necesarios.

Describe ou procedemento para
realizar unha volumetría acedobase dunha disolución de concentración descoñecida, efectuando vos cálculos necesarios
e relaciona correctamente devanditos cálculos co material
máis adecuado para a volumetría.

Predí ou comportamento
acedo-base dun sal disolto en
auga aplicando ou concepto de
hidrólise, escribindo vos procesos intermedios e equilibrios
que teñen lugar.

Descoñece vos procesos de hidrólises dun sal disolto en auga.

Ten dificultades para predicir
ou comportamento acedo-base
dun sal disolto en auga aplicando ou concepto de hidrólise,
escribindo vos procesos intermedios e equilibrios que teñen
lugar.

Predí ou comportamento
acedo-base dun sal disolto en
auga aplicando ou concepto de
hidrólise, aínda que comete algún erro ao escribir vos procesos intermedios e equilibrios
que teñen lugar.

Predí ou comportamento
acedo-base dun sal disolto en
auga aplicando ou concepto de
hidrólise, escribindo vos procesos intermedios e equilibrios
que teñen lugar con corrección.

Determina a concentración dun
ácido ou base valorándoa con
outra de concentración coñecida establecendo ou punto de

Comete numerosos erros ao determinar a concentración dun
ácido ou base valorándoa con

Comete algúns erros ao determinar a concentración dun
ácido ou base valorándoa con

Determina a concentración dun
ácido ou base valorándoa con
outra de concentración coñecida establecendo ou punto de

Determina a concentración dun
ácido ou base valorándoa con
outra de concentración coñecida establecendo ou punto de
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equivalencia dá neutralización
mediante ou emprego de indicadores acedo-base.

outra de concentración coñecida establecendo ou punto de
equivalencia dá neutralización
mediante ou emprego de indicadores acedo-base.
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outra de concentración coñecida establecendo ou punto de
equivalencia dá neutralización
mediante ou emprego de indicadores acedo-base.

equivalencia dá neutralización
mediante ou emprego de indicadores acedo-base.

equivalencia dá neutralización
mediante ou emprego de indicadores acedo-base e xustifícao
correctamente.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e as fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Que substancias
ácidás ou básicas coñecen? Que aplicacións teñen? En que contextos ouíron falar do pH
(publicidade, piscinas…)?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: realización dás actividades En contexto dá dobre páxina inicial. Importancia dous ácidos e das bases e dá medida do pH.

Motivación inicial

-Visionado do documental Marabillas modernas: ácidos, e posta en común dás ideas principais e novas.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Internet

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas en clase.

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021
- Consulta dás ligazóns de Internet propostos.

Estruturación dous coñecementos

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Investigación dous ácidos e
das bases que se utilizan como aditivos alimentarios, (act. 58, páx. 208); Investigación dás
consecuencias do desastre dá mina de Aznalcóllar (act. 59, páx. 208).
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Ácidos de
Arrhenius e de Brönsted-Lowry; ácidos e bases conxugadas; ácidos fortes; ácidos e bases
débiles; grao de disociación; ácidos polipróticos; pH; indicadores de pH; pH de disolucións
amortiguadoras; volumetrías acedo-base.
- Realización dúas exercicios e dvos problemas propostos: aplicar coñecementos, definir,
calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e vos problemas resoltos ao longo
dá unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Visionado de experimentos e posta en común para relacionalos cos conceptos de acedobase.
- Prácticas de laboratorio: Ou arco dá vella químico.
- Problemas interactivos: Kw dá auga pesada.
- Execución de experiencias con aplicacións virtuais interactivas (applets).
- Simuladores: Disociación de ácidos fortes, hidrólises, disolucións amortiguadoras, volumetría e valoración potenciométrica.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Elaboración dun mapa conceptual sobre as tres teorías para definir ácidos e bases, e a
súa relación co equilibrio acedo-base.
- Análise do esquema final de síntese.
- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e nvos problemas.
- Realización dá actividade de síntese proposta.
- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Páxina «Zona +».
- Ferramentas TIC.
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- Actividades dá «Zona +»: Onde chove acedo sulfúrico, Como se frite un ovo?, A comida
alcalina.
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Unidade 7: Reaccións redox

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expondo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final. CCL / CSIEE

elaboración de informes, comunicación e
difusión de resultados.

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Importancia dá investigación
científica na industria e na empresa.

Empregar adecuadamente as TIC para a

Equilibrio redox.

procura de información, ou manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, a obtención de datos e a elaboración
de informes.

Concepto de oxidación-redución.

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Oxidantes e redutores. Número de
Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de
información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as linguaxes oral e escrita con propiedade. CCL

oxidación.
Axuste redox polo método do ión-electrón.
Estequiometría dás reaccións
redox.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender
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Potencial de redución estándar.
Volumetrías redox.

Programación curso 2020/2021
informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Leis de Faraday dá electrólise.

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD
Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

Aplicacións e repercusións dás
Define oxidación e redución relacionándoo coa variación do número de oxidación dun átomo en substancia s oxidantes e redutoras. CMCCT

reaccións de oxidación redución:
baterías eléctricas, pilas de combustible,
prevención dá corrosión de metais.

Determinar ou número de oxidación dun
elemento químico identificando se se oxida
ou reduce nunha reacción química.

Identifica reaccións de oxidación-redución empregando ou método
do ión-electrón para axustalas. CMCCT
Axustar reaccións de oxidación-redución utilizando ou método do ión-electrón e efectuar vos cálculos estequiométricos correspondentes.

Comprender ou significado de potencial
estándar de redución dun par redox,
utilizándoo para predicir a espontaneidade dun proceso entre dous pares redox.

Relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa variación de
enerxía de Gibbs considerando ou valor dá forza electromotriz obtida. CMCCT
Deseña unha pila coñecendo vos potenciais estándar de redución,
utilizándovos para calcular ou potencial xerado formulando as semirreaccións redox correspondentes. CMCCT

Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente
eléctrica representando unha célula galvánica. CMCCT
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Describe ou procedemento para realizar unha volumetría redox efectuando vos cálculos estequiométricos correspondentes. CMCCT

Efectuar cálculos estequiométricos
necesarios para aplicar ás volumetrías
redox.

Aplica as leis de Faraday a un proceso electrolítico determinando a
cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou ou tempo que
tarda en facelo. CMCCT

Determinar a cantidade de substancia
depositada nos eléctrodos dunha cuba
electrolítica empregando as leis de Fara- Representa vos procesos que teñen lugar nunha pila de combustible,
escribindo as semirreaccións redox, e indicando as vantaxes e vos inday.
convenientes do uso destas pilas fronte ás convencionais. CMCCT/
CSC

Coñecer algunhas dás aplicacións dá
electrólise como a prevención dá corrosión, a fabricación de pilas de distinto tipos (galvánicas, alcalinas, de combustible) e a obtención de
elementos puros.

Xustifica as vantaxes dá anodización e a galvanoplastia na protección
de obxectos metálicos. CMCCT
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Reaccións redox

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección
dun informe final.

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e desenvolvemento de explicacións mediante a confección dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou experimentación, analizando e comunicando
vos resultados e desenvolvendo
explicacións mediante a confección dun informe final.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio empregando as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Descoñece ou material e vos
instrumentos do laboratorio, así
como as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Ten algunhas dificultades ao recoñecer e utilizar ou material e
vos instrumentos de laboratorio, pero emprega as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza ou material e
vos instrumentos de laboratorio
empregando as normas de seguridade adecuadas para a realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza correctamente ou material e vos instrumentos de laboratorio, empregando con coherencia as normas de seguridade adecuadas
para a realización de diversas
experiencias químicas.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.
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Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet identificando
as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero ten algunha dificultade para identificar as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade
do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Teñen dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cunhas linguaxes oral e escrita con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade e rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio, e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalos para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Identifica reaccións de oxidación-redución empregando ou
método do ión-electrón para
axustalas.

Descoñece a maneira de identificar as reaccións de oxidaciónredución.

Identifica reaccións oxidaciónredución, pero ten moitas dificultades para axustalas polo
método ión-electrón.

Identifica reaccións oxidaciónredución e coñece ou procedemento para axustalas polo método ión-electrón.

Identifica reaccións de oxidación-redución empregando ou
método do ión-electrón para
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axustalas, sendo capaz de comprobar se é correcto ou seu resultado.

Relaciona a espontaneidade
dun proceso redox coa variación de enerxía de Gibbs considerando ou valor dá forza electromotriz obtida e deseña unha
pila coñecendo vos potenciais
estándar de redución, utilizándovos para calcular ou potencial xerado.

Comete moitos erros ao calcular a forza electromotriz dunha
pila e ao relacionar devandito
valor coa espontaneidade dun
proceso redox.

Calcula ou potencial xerado por
unha pila e relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa
variación de enerxía de Gibbs
considerando ou valor dá forza
electromotriz obtida, pero comete moitos erros ao deseñar
unha pila coñecendo vos potenciais estándar de redución.

Calcula ou potencial xerado por
unha pila e relaciona a espontaneidade dun proceso redox coa
variación de enerxía de Gibbs
considerando ou valor dá forza
electromotriz obtida, e deseña
unha pila coñecendo vos potenciais estándar de redución.

Relaciona a espontaneidade
dun proceso redox coa variación de enerxía de Gibbs considerando ou valor dá forza electromotriz obtida e deseña unha
pila coñecendo vos potenciais
estándar de redución, utilizándovos para calcular ou potencial
xerado correctamente.

Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de
corrente eléctrica representando unha célula galvánica e
formulando as semirreaccións
redox correspondentes.

Manifesta moitas dificultades
na análise dun proceso de oxidación-redución coa xeración
de corrente eléctrica e non é
capaz de formular as semirreaccións redox correspondentes.

Ten dificultades para analizar
un proceso de oxidación-redución coa xeración de corrente
eléctrica representando unha
célula galvánica e formulando
as semirreaccións redox correspondentes.

Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de
corrente eléctrica representando unha célula galvánica e
formulando as semirreaccións
redox correspondentes.

Analiza un proceso de oxidación-redución coa xeración de
corrente eléctrica representando unha célula galvánica e
formulando as semirreaccións
redox correspondentes, e argumenta con claridade as súas
respostas.

Describe ou procedemento
para realizar unha volumetría
redox efectuando vos cálculos
estequiométricos correspondentes.

Descoñece ou procedemento
para realizar unha volumetría
redox e ten dificultades para
efectuar vos cálculos estequiométricos correspondentes.

Describe ou procedemento
para realizar unha volumetría
redox, pero ten moitas dificultades para efectuar vos cálculos
estequiométricos correspondentes.

Describe ou procedemento
para realizar unha volumetría
redox efectuando vos cálculos
estequiométricos correspondentes.

Describe ou procedemento para
realizar unha volumetría redox
efectuando vos cálculos estequiométricos correspondentes
e analiza vos seus resultados
para observar si son ou non
coherentes.

Aplica as leis de Faraday a un
proceso electrolítico determinando a cantidade de materia

Comete moitos erros ao aplicar
as leis de Faraday a un proceso
electrolítico determinando a

Comete algúns erros ao aplicar
as leis de Faraday a un proceso
electrolítico determinando a

Aplica as leis de Faraday a un
proceso electrolítico determinando a cantidade de materia

Aplica as leis de Faraday a un
proceso electrolítico determinando a cantidade de materia
depositada nun eléctrodo ou ou
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depositada nun eléctrodo ou ou
tempo que tarda en facelo.

cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou ou
tempo que tarda en facelo.

cantidade de materia depositada nun eléctrodo ou ou
tempo que tarda en facelo.

depositada nun eléctrodo ou ou
tempo que tarda en facelo.

tempo que tarda en facelo, e
analiza ou resultado para comprobar a súa coherencia.

Representa vos procesos que
teñen lugar nunha pila de combustible, escribindo as semirreaccións redox, e indicando as
vantaxes e vos inconvenientes
do uso destas pilas fronte ás
convencionais.

Descoñece vos procesos que teñen lugar nunha pila de combustible e ten moitas dificultades para escribir as reaccións
redox que se producen.

Representa con moitas dificultades vos procesos que teñen
lugar nunha pila de combustible, escribindo as semirreaccións redox, e indicando as vantaxes e vos inconvenientes do
uso destas pilas fronte ás convencionais.

Representa vos procesos que
teñen lugar nunha pila de combustible, escribindo as semirreaccións redox, e indicando as
vantaxes e vos inconvenientes
do uso destas pilas fronte ás
convencionais.

Representa vos procesos que
teñen lugar nunha pila de combustible, escribindo as semirreaccións redox, e indicando as
vantaxes e vos inconvenientes
do uso destas pilas fronte ás
convencionais dando argumentos claros e científicos.

Xustifica as vantaxes dá anodización e a galvanoplastia na
protección de obxectos metálicos.

Descoñece as vantaxes dá
anodización e a galvanoplastia
na protección de obxectos metálicos.

Coñece as vantaxes dá anodización e a galvanoplastia na protección de obxectos metálicos,
pero ten moitas dificultades
para xustificalas.

Xustifica as vantaxes dá anodización e a galvanoplastia na
protección de obxectos metálicos.

Xustifica as vantaxes dá anodización e a galvanoplastia na
protección de obxectos metálicos con argumentos claros e
científicos.
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3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e as fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Que relación hai
entre as reaccións de oxidación e redución, e as pilas? E coas baterías ou a corrosión?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: lectura do artigo:
As baterías de calcio poderían ter capacidades máis altas que as de litio e compleción dá
actividade c) de En contexto dá dobre páxina inicial.

- Libro do alumno.

- Realización dá actividade En contexto, apartado a), dá dobre páxina inicial.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Visionado do vídeo A corrosión dous materiais de construción proposto na dobre páxina
inicial e realización do apartado b) de En contexto.

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Internet.

- Libro do alumno.

- Experimentos crave: A pila de combustible de hidróxeno. Confección dun informe científico sobre as últimas investigacións en pilas de combustible.

- internet

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas en clase.
- Consulta das ligazóns de Internet propostas.
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- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Riscos dá manipulación de
moedas , act. 27; utilidade dous eléctrodos de referencia, act. 22; dispositivos de control
de alcoholemia, act. 29; a corrosión do ferro, act. 36; ou estaño, protector dá corrosión,
act. 37.
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Proceso de oxidación en compostos orgánicos, procesos redox, reaccións redox cotiás, espontaneidade de
reaccións redox, cela galvánica, eliminación de metais pesados con electroquímica.

Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expoñer, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e problemas resoltos ao longo dá
unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Visionado de experimentos e posta en común para relacionalos coas reaccións redox, as
súas consecuencias e as súas aplicacións.
- Elaboración e interpretación de táboas e esquemas sobre vos principais tipos de pilas e
baterías, e aplicacións dá electrólise.
- Redacción de informes sobre pequenas investigacións relacionadas con aplicacións tecnolóxicas dás reaccións redox.
- Práctica: deseño dunha cela electrolítica con prata e cobre.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Elaboración de informes sobre a relación dás aplicacións dás reaccións redox.

- Libro do alumno.

- Análise do esquema final de síntese.

- Libro dixital.

- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e nvos problemas.

- Páxina «Zona +».

- Realización dá actividade de síntese proposta.

- Ferramentas TIC.

- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.
- Actividades dá «Zona +»: A asombrosa historia do neno que «estudou» enxeñaría nun vertedoiro de Serra Leoa .A batería definitiva: ou litio-osíxeno competirá coa gasolina.
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PBL: creación dunha cela galvánica con prata e cobre. Descrición do proceso de obtención
de aluminio a partir dá bauxita.
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Unidade 8: Reaccións de precipitación

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica, e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica traballando
tanto individualmente como en grupo, expondo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final. CCL / CSIEE

elaboración de informes, comunicación e
difusión de resultados.
Importancia dá investigación

Empregar adecuadamente as TIC para a

científica na industria e na empresa.

procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación.
Aplicacións e importancia do equilibrio químico en procesos industriais e en situacións
dá vida cotiá.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender
informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de
información de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas
utilizando as linguaxes oral e escrita con propiedade. CCL
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Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD
Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

Resolver problemas de equilibrios heteroxéneos, con especial atención aos de disolución-precipitación.

Explicar como varía a solubilidade dun
sal polo efecto dun ión común.

Relaciona a solubilidade e ou produto de solubilidade aplicando a lei de
Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido, e aplícao
como método de separación e identificación de mesturas de sales disoltos.
CMCCT

Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica ao engadir
un ión común. CMCCT
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Reaccións de precipitación

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e ou
desenvolvemento de explicacións mediante a confección
dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante
a confección dun informe final.

Utiliza ou material e vos instrumentos de laboratorio, empregando as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Descoñece ou material e vos
instrumentos de laboratorio, así
como as normas de seguridade
adecuadas para a realización de
diversas experiencias químicas.

Ten algunhas dificultades ao recoñecer e utilizar ou material e
vos instrumentos de laboratorio, pero emprega as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza ou material e
vos instrumentos de laboratorio, empregando as normas de
seguridade adecuadas para a
realización de diversas experiencias químicas.

Recoñece e utiliza correctamente ou material e vos instrumentos de laboratorio, empregando con coherencia as normas de seguridade adecuadas
para a realización de diversas
experiencias químicas.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou a experimentación,
analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final.
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Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet identificando
as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais
características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero ten algunha dificultade para identificar as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade
do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Ten dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a
información relevante nunha
fonte de información de divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cunhas linguaxes oral e escrita con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e vos linguaxe
oral e escrita con propiedade e
rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio, e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalas para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Relaciona a solubilidade e ou
produto de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e
Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido e aplí-

Descoñece a relación entre a
solubilidade e ou produto de
solubilidade.

Relaciona con dificultade a solubilidade e ou produto de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido e non

Relaciona a solubilidade e ou
produto de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e
Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido e aplí-

Relaciona a solubilidade e ou
produto de solubilidade aplicando a lei de Guldberg e
Waage en equilibrios heteroxéneos sólido-líquido e aplí-
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cao como método de separación e identificación de mesturas de sales disoltos.
Calcula a solubilidade dun sal
interpretando como se modifica
ao engadir un ión común.

Ten moitas dificultades para
calcular a solubilidade dun sal e
para interpretar como se modifica ao engadir un ión común.

ou aplica como método de separación e identificación de
mesturas de sales disoltos.

cao como método de separación e identificación de mesturas de sales disoltos, aínda que
comete algúns erros.

cao como método de separación e identificación de mesturas de sales disoltos con soltura.

Calcula a solubilidade dun sal,
pero ten moitas dificultades
para interpretar como se modifica ao engadir un ión común.

Calcula sen dificultade a solubilidade dun sal, pero comete algúns erros ao interpretar como
se modifica ao engadir un ión
común.

Calcula a solubilidade dun sal interpretando como se modifica
ao engadir un ión común e xustifícao correctamente.

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e as fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Que é ou residuo
que se forma ao redor dun cazo cando se evapora a auga? Por que se forma? Como se soluciona ou problema dás calcificacións nas tubaxes?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: realización dás actividades En contexto dá dobre páxina inicial. Vos equilibrios de disolución e precipitación.

Motivación inicial

- Visionado de dous vídeos:
- Que é unha disolución?: nel repasar ou concepto e vos tipos de disolución.
- Preparación dunha disolución: material e procedemento para preparar disolucións.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.
- Internet.
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- Experimentos crave: A dureza dá auga. Análise dous datos obtidos a partir dun artigo e
redacción dun informe seguindo as etapas do método científico.

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas en clase.
- Consulta das ligazóns de Internet propostas.
- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Problemas que ocasiona a
precipitación de sales disoltos non fogar (act. 46, páx. 277); composición dous diferentes
líquidos desatascadores (act. 70, páx. 278); funcionamento dunha batería de automóbil
(act. 75, páx. 278).
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Disolución de
substancias polares e apolares; produto de solubilidade; produto iónico; precipitación do
cloruro de prata; solubilidade e precipitación fraccionada.
Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e vos problemas resoltos ao longo
dá unidade.
- Visionado de experimentos e posta en común para relacionalos cos conceptos de solubilidade dun sal, disolucións, precipitación e redisolución de precipitados.
- Elaboración e interpretación de curvas de solubilidade para relacionar a solubilidade coa
temperatura; elaboración dun cadro de anións e catións e a solubilidade en auga dous sales que se formarían.
- Redacción de informes sobre pequenas investigacións relacionadas coa precipitación e a
redisolución de precipitados.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.
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- Prácticas de laboratorio: Volume final nunha disolución; observación dá salinidade dá
auga ao conxelarse.
- Problemas interactivos: vídeo dunha experiencia de laboratorio (act. 14).
- Execución de experiencias con aplicacións virtuais interactivas (applets).
- Simulador: Modificación dá solubilidade coa temperatura.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Análise do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e vos problemas.

- Libro dixital.

- Realización dá actividade de síntese proposta.

- Páxina «Zona +».

- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.

- Ferramentas TIC.

- Actividades dá «Zona +»: Ou veleno está na dose (PBL); Un peixe que salva vidas; Pero
ten que haber dose.
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Unidade 9: A química do carbono

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica, e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expoñendo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final. CCL / CSIEE

elaboración de informes, comunicación e
difusión de resultados.
Importancia dá investigación

Empregar adecuadamente as TIC para a

científica na industria e na empresa.

procura de información, manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, obtención de datos e elaboración de informes.

Estudo de funcións orgánicas.
Nomenclatura e formulación orgánica
segundo as normas dá IUPAC.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender

Funcións orgánicas de interese: osixenadas e
nitroxenadas, derivados haloxenadvos tioles
peracidos.

informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Compostos orgánicos polifuncionais.
Tipos de isomería.

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte información de divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as linguaxes oral e escrita con propiedade. CCL
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Tipos de reaccións orgánicas.

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD

Principais compostos orgánicos de

Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

interese biolóxico e industrial: materiais
polímeros e medicamentos.
Importancia dá química do carbono

Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co tipo de enlace en
diferentes compostos representando graficamente moléculas orgánicas
sinxelas. CMCCT

non desenvolvemento dá sociedade do
benestar.

Recoñecer vos compostos orgánicos segundo

Diferencia distintos hidrocarburos e compostos orgánicos que posúen varios grupos funcionais, nomeándoos e formulándovos. CMCCT

a función que vos caracteriza.
Distingue vos diferentes tipos de isomería representando, formulando e nomeando vos posibles isómeros, dada unha fórmula molecular. CMCCT
Formular compostos orgánicos sinxelos
con varias funcións.

Identifica e explica vos principais tipos de reaccións orgánicas: substitución,
adición, eliminación, condensación e redox, predicindo vos produtos, se é
necesario. CMCCT

Representar isómeros a partir dunha fórmula molecular dada.

Identificar vos principais tipos de reaccións
orgánicas: substitución, adición, eliminación, condensación e redox.

Relaciona vos principais grupos funcionais e estruturas con compostos
sinxelos de interese biolóxico. CMCCT /CSC
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Recoñece macromoléculas de orixe natural e sintética. CMCCT
Valorar a importancia dá química orgánica
vinculada a outras áreas de coñecemento e
interese social.

Determinar as características máis
importantes dás macromoléculas.

Coñecer as propiedades e a obtención de
algúns compostos de interese en biomedicina e en xeral nas diferentes ramas dá industria.

Valorar a utilización dás substancias
orgánicas non desenvolvemento dá sociedade actual e vos problemas ambientais
que se poden derivar.

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios
activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais valorando a repercusión na calidade de vida. CMCCT /CSC

Recoñece as distintas utilidades que vos compostos orgánicos teñen en diferentes sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a
enxeñaría de materiais, a enerxía fronte ás posibles desvantaxes que
leva ou seu desenvolvemento. CMCCT /CSC
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. A química do carbono

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección
dun informe final.

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e ou
desenvolvemento de explicacións mediante a confección
dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante
a confección dun informe final.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as princi-

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet identificando
as principais características liga-

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero ten algunha dificultade para identificar as princi-

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade
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pais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

das á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

pais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Ten dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a
información relevante nunha
fonte de información de divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cunhas linguaxes oral e escrita con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade e rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio, e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalas para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e a defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co
tipo de enlace en diferentes
compostos representando graficamente moléculas orgánicas
sinxelas.

Ten moitas dificultades para relacionar a forma de hibridación
do átomo de carbono co tipo de
enlace en diferentes compostos
representando moléculas orgánicas sinxelas.

Manifesta algunhas dificultades
para relacionar a forma de hibridación do átomo de carbono
co tipo de enlace en diferentes
compostos representando moléculas orgánicas sinxelas.

Relaciona a forma de hibridación do átomo de carbono co
tipo de enlace en diferentes
compostos representando graficamente moléculas orgánicas
sinxelas.

Relaciona con argumentos a
forma de hibridación do átomo
de carbono co tipo de enlace en
diferentes compostos representando graficamente moléculas
orgánicas sinxelas.

Diferencia distintos hidrocarburos e compostos orgánicos que
posúen varios grupos funcionais, nomeándoos e formulándovos.

Descoñece vos diferentes grupos funcionais dous compostos
orgánicos e a súa formulación e
a súa nomenclatura.

Recoñece a formulación e a nomenclatura dalgúns hidrocarburos, pero descoñece vos compostos orgánicos que posúen
varios grupos funcionais.

Diferencia distintos hidrocarburos e compostos orgánicos que
posúen varios grupos funcionais, pero comete algúns erros
ao nomealos e formulalos.

Diferencia distintos hidrocarburos e compostos orgánicos que
posúen varios grupos funcionais
nomeándoos e formulándovos
correctamente.
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Distingue vos diferentes tipos
de isomería representando, formulando e nomeando vos posibles isómeros, dada unha fórmula molecular.

Manifesta moitas dificultades
para distinguir diferentes tipos
de isomería e para representar,
formular e nomear posibles isómeros dada unha fórmula molecular.

Distingue diferentes tipos de
isomería, pero ten moitas dificultades para formular e nomear vos posibles isómeros
dada unha fórmula molecular.

Distingue vos diferentes tipos
de isomería representando, formulando e nomeando vos posibles isómeros, dada unha fórmula molecular, aínda que comete algúns erros ao facelo.

Distingue vos diferentes tipos
de isomería representando, formulando e nomeando vos posibles isómeros, dada unha fórmula molecular.

Identifica e explica vos principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, condensación e redox),
predicindo vos produtos, se é
necesario.

Descoñece vos principais tipos
de reaccións orgánicas: substitución, adición, eliminación,
condensación e redox.

Identifica con dificultade vos
principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición,
eliminación, condensación e redox.

Identifica vos principais tipos de
reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, condensación e redox), predicindo
vos produtos, se é necesario,
pero non as explica correctamente.

Identifica e explica correctamente vos principais tipos de
reaccións orgánicas: (substitución, adición, eliminación, condensación e redox), predicindo
vos produtos, se é necesario.

Relaciona vos principais grupos
funcionais e estruturas con
compostos sinxelos de interese
biolóxico.

Descoñece vos principais grupos funcionais e estruturas de
compostos sinxelos de interese
biolóxico.

Relaciona con moita dificultade
vos principais grupos funcionais
e estruturas con compostos
sinxelos de interese biolóxico.

Relaciona vos principais grupos
funcionais e estruturas con
compostos sinxelos de interese
biolóxicos aínda que en ocasións comete algún erro.

Relaciona con soltura vos principais grupos funcionais e estruturas con compostos sinxelos de
interese biolóxico.

Recoñece macromoléculas de
orixe natural e sintética.

Manifesta moitas dificultades
para recoñecer macromoléculas
de orixe sintética e natural

Ten algunhas dificultades para
recoñecer macromoléculas de
orixe natural e sintética

Recoñece macromoléculas de
orixe sintética e natural.

Recoñece macromoléculas de
orixe natural e sintética e asóciaas aos monómeros que a forman.

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais valorando a repercusión na calidade de vida.

Ten moitas dificultades para
identificar substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e para valorar a repercusión na calidade de vida.

Identifica moi poucas substancias e derivados orgánicos que
se utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e manifesta
dificultades para valorar a súa
repercusión na calidade de
vida.

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais pero manifesta algunhas dificultades para valorar a
súa repercusión na calidade de
vida.

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais valorando a repercusión na calidade de vida, con argumentos científicos.
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Recoñece as distintas utilidades
que vos compostos orgánicos
teñen en diferentes sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría
de materiais, a enerxía fronte
ás posibles desvantaxes que
leva ou seu desenvolvemento.

Descoñece as distintas utilidades que vos compostos orgánicos teñen en diferentes sectores como a alimentación, a agricultura etc, fronte ás posibles
desvantaxes que leva ou seu
desenvolvemento.
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Recoñece as desvantaxes que
leva ou desenvolvemento dalgúns composto orgánicos pero
non recoñece as utilidades que
presentan en diferentes sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais e a enerxía.

Recoñece as distintas utilidades
que vos compostos orgánicos
teñen en diferentes sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría
de materiais, a enerxía fronte
ás posibles desvantaxes que
leva ou seu desenvolvemento,
pero ten dificultades ao expresalo.

Recoñece as distintas utilidades
que vos compostos orgánicos
teñen en diferentes sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría
de materiais, a enerxía fronte ás
posibles desvantaxes que leva
ou seu desenvolvemento e exprésao con argumentos claros e
adecuados.

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

Motivación inicial

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Que compostos
orgánicos coñecen? Con que tipos de industrias relaciónanse vos compostos que coñecen?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: realización dás actividades En contexto dá dobre páxina inicial. Ou carbono e as súas aplicacións.

- Libro do alumno.

- Visionado de dous vídeos:

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

- Ou carbono e as súas aplicacións, unha revolución tecnolóxica.
- Vos segredos do petróleo.
- Experimentos crave: A síntese dá urea. A aplicación do método científico ao descubrimento dá síntese dá urea a partir do cianato amónico.
DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Libro do alumno.
- Internet.

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.
- Posta en común de ideas en clase.
- Consulta das ligazóns de Internet propostas.
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- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: A fotosíntese (act. 44, páx.
316), Extracción de petróleo con fracking (act. 48, páx. 316),
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Nomenclatura
de hidrocarburos alifáticos, epóxidos, isómeros de función, esteroisómeros, nomenclatura
dúas aminoácidos.

Estruturación dous coñecementos

- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e vos problemas resoltos ao longo
dá unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Visionado de vídeos sobre ou metabolismo dous lípidos. Aplicación interactiva sobre a influencia do carbono na vida diaria. A elaboración dá baquelita. Elaboración do xabón. Vos
colorantes na industria alimentaria. Vos novos materiais.
- Redacción de informes sobre pequenas investigacións relacionadas coa fotosíntese e a
extracción de petróleo usando fracking.
- Problemas interactivos: realización dá autoavaliación de formulación orgánica (páx. 290).
- Execución de experiencias con aplicacións virtuais interactivas (applets): visita virtual a
unha refinaría.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Análise do esquema final de síntese.

- Libro do alumno.

- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e vos problemas.

- Libro dixital.

- Realización dá actividade de síntese proposta.

- Páxina «Zona +».

- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.

- Ferramentas TIC.

- Actividades dá «Zona +»: Ou outro ouro líquido; Ou medicamento que arruinou moitas
vidas; Café sen vixilia; A graxa que non engorda (PBL).
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Unidade 10: Reactividade dos compostos orgánicos

1. MAPA DE RELACIÓNS CURRICULARES

Contidos

Criterios de avaliación

Utilización de estratexias básicas dá

Realizar interpretacións, predicións e

actividade científica.

representacións de fenómenos químicos a
partir dous datos dunha investigación científica e obter conclusións.

Investigación científica: documentación,

Estándares de aprendizaxe avaliables
Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, traballando
tanto individualmente como en grupo, expondo preguntas, identificando
problemas, recollendo datos mediante a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final. CCL / CSIEE

elaboración de informes, comunicación e
difusión de resultados.
Importancia dá investigación
científica na industria e na empresa.

Empregar adecuadamente as TIC para a

Tipos de reaccións orgánicas.

procura de información, ou manexo de aplicacións de simulación de probas de laboratorio, a obtención de datos e a elaboración
de informes.

Principais compostos orgánicos de
interese biolóxico e industrial: materiais
polímeros e medicamentos.

Deseñar, elaborar, comunicar e defender

Macromoléculas e materiais polímeros.

informes de carácter científico realizando
unha investigación baseada na práctica experimental.

Polímeros de orixe natural e sintética:
propiedades.

Elabora información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual. CMCCT /CSC

Analiza a información obtida principalmente a través de Internet identificando as principais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica. CD

Selecciona, comprende e interpreta información relevante nunha fonte de
información de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas
utilizando as linguaxes oral e escrita con propiedade. CCL
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Reaccións de polimerización.

Localiza e utiliza aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio. CD

Fabricación de materiais plásticos e vos seus
transformados: impacto ambiental.

Realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC. CCL / CD

Importancia dá química do carbono
non desenvolvemento dá sociedade do
benestar.

Identifica e explica vos principais tipos de reaccións orgánicas (substitución,
adición, eliminación, condensación e redox), predicindo vos produtos, se é
necesario. CMCCT
Identificar vos principais tipos de reaccións
orgánicas: substitución, adición, eliminación, condensación e redox.

Escribir e axustar reaccións de obtención ou
transformación de compostos orgánicos en
función do grupo funcional presente.

Valorar a importancia dá química orgánica
vinculada a outras áreas de coñecemento e
interese social.

Representar a fórmula dun polímero a
partir dous seus monómeros e viceversa.

Describir vos mecanismos máis sinxelos de

Desenvolve a secuencia de reaccións necesarias para obter un composto orgánico determinado a partir doutro con distinto grupo funcional aplicando a
regra de Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de distintos isómeros. CMCCT
Relaciona vos principais grupos funcionais e estruturas con compostos
sinxelos de interese biolóxico. CMCCT /CSC

A partir dun monómero, deseña ou polímero correspondente explicando ou
proceso que tivo lugar. CMCCT

Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de compostos de interese industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e
poliésteres, poliuretanos, baquelita. CMCCT
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polimerización e as propiedades dalgúns
dúas principais polímeros de interese industrial.

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan como principios
activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais valorando a repercusión na calidade de vida. CMCCT /CSC

Coñecer as propiedades e a obtención de
algúns compostos de interese en biomedicina e en xeral nas diferentes ramas dá industria.

Distinguir as principais aplicacións dous
materiais polímeros, segundo a súa utilización en distintos ámbitos.

Describe as principais aplicacións dous materiais polímeros de alto interese
tecnolóxico e biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, lentes etc.) relacionándoas coas vantaxes e
as desvantaxes do seu uso segundo as propiedades que ou caracterizan.
CMCCT /CSC

Recoñece as distintas utilidades que vos compostos orgánicos teñen en diferentes sectores como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a
enxeñaría de materiais, a enerxía fronte ás posibles desvantaxes que
leva ou seu desenvolvemento. CMCCT /CSC

Valorar a utilización dás substancias
orgánicas non desenvolvemento dá sociedade actual e vos problemas ambientais
que se poden derivar.
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2. RÚBRICA DE AVALIACIÓN. Reactividade dos compostos orgánicos

Indicadores

Niveis de desempeño
1

2

3

4

Recolle datos mediante a experimentación, pero ten dificultades para expor preguntas, identificar problemas, observar,
analizar e comunicar resultar
mediante a confección dun informe final.

Expón preguntas e recolle datos
mediante a experimentación e
a observación, pero ten algunhas dificultades para identificar
problemas, e para analizar e comunicar resultar mediante a
confección dun informe final.

En xeral, aplica habilidades necesarias para a investigación
científica: expón preguntas e
identifica problemas, recolle
datos mediante a observación
ou a experimentación, pero ten
dificultades na análise e ou
desenvolvemento de explicacións mediante a confección
dun informe final.

Aplica correctamente as habilidades necesarias para a investigación científica, expondo preguntas, identificando problemas, recollendo datos mediante
a observación ou a experimentación, analizando e comunicando vos resultados e desenvolvendo explicacións mediante
a confección dun informe final.

Elabora información e relaciona
vos coñecementos químicos
apresos con fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións
e consecuencias na sociedade
actual.

Ten dificultades para elaborar a
información e relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información, pero manifesta dificultades á hora de relacionar vos
coñecementos químicos apresos con fenómenos dá natureza
e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza, pero
ten dificultades para atopar posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Elabora correctamente información e relaciona vos coñecementos químicos apresos con
fenómenos dá natureza e as posibles aplicacións e consecuencias na sociedade actual.

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet identificando as princi-

Manifesta dificultades para
analizar a información obtida a
través de Internet identificando
as principais características liga-

Analiza con algunha dificultade
a información obtida principalmente a través de Internet,
pero non identifica as principais

Analiza a información obtida
principalmente a través de Internet, pero ten algunha dificultade para identificar as princi-

Analiza correctamente a información obtida principalmente a
través de Internet e identifica as
principais características ligadas
á fiabilidade e a obxectividade

Aplica habilidades necesarias
para a investigación científica,
expondo preguntas, identificando problemas, recollendo
datos mediante a observación
ou a experimentación,
analizando e comunicando vos
resultados e desenvolvendo explicacións mediante a confección dun informe final.
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pais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

das á fiabilidade e a obxectividade do fluxo de información
científica.

características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do fluxo
de información científica.

pais características ligadas á fiabilidade e a obxectividade do
fluxo de información científica.

do fluxo de información científica.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Ten dificultades para seleccionar, comprender e interpretar a
información relevante nunha
fonte de información de divulgación científica.

Ten algunhas dificultades para
seleccionar, comprender e interpretar a información relevante nunha fonte de información de divulgación científica e
transmite as conclusións obtidas cunhas linguaxes oral e escrita con pouca propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes
oral e escrita con propiedade.

Selecciona, comprende e interpreta información relevante
nunha fonte de información de
divulgación científica e transmite as conclusións obtidas utilizando as TIC e as linguaxes oral
e escrita con propiedade e rigorosidade.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio, e realiza e defende un traballo de investigación utilizando as TIC.

Descoñece a utilidade dous programas de simulación de prácticas de laboratorio e é incapaz
de utilizalas para a realización
dun traballo de investigación.

Utiliza aplicacións e programas
de simulación achegados polo
profesor/a e só utilízavos na
realización dun traballo de investigación tense pautados correctamente vos obxectivos.

Localiza en por si e usa aplicacións e programas de simulación de prácticas de laboratorio, pero ten dificultades para
utilizalos na realización e defensa dun traballo de investigación.

Localiza e utiliza aplicacións e
programas de simulación de
prácticas de laboratorio e realiza con eles un traballo de investigación que defende con rigorosidade utilizando as TIC.

Identifica e explica vos principais tipos de reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, condensación e redox),
predicindo vos produtos, se é
necesario

Descoñece vos principais tipos
de reaccións orgánicas: substitución, adición, eliminación,
condensación e redox.

Identifica con dificultade vos
principais tipos de reaccións orgánicas: substitución, adición,
eliminación, condensación e redox.

Identifica vos principais tipos de
reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, condensación e redox), predicindo
vos produtos, se é necesario,
pero non as explica correctamente.

Identifica e explica correctamente vos principais tipos de
reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, condensación e redox), predicindo
vos produtos, se é necesario.

Desenvolve a secuencia de
reaccións necesarias para obter
un composto orgánico determinado a partir doutro con distinto grupo funcional aplicando
a regra de Markovnikov ou de

Ten moitas dificultades para
desenvolver a secuencia de
reaccións necesarias para obter
un composto orgánico determinado a partir doutro con distinto grupo funcional aplicando
a regra de Markonikov ou de

Comete bastantes erros para
desenvolver a secuencia de
reaccións necesarias para obter
un composto orgánico determinado a partir doutro con distinto grupo funcional aplicando
a regra de Markonikov ou de

Comete algún erro ao desenvolver a secuencia de reaccións
necesarias para obter un composto orgánico determinado a
partir doutro con distinto grupo
funcional aplicando a regra de
Markonikov ou de Saytzeff para

Desenvolve correctamente a secuencia de reaccións necesarias
para obter un composto orgánico determinado a partir doutro con distinto grupo funcional
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Saytzeff para a formación de
distintos isómeros.

Saytzeff para a formación de
distintos isómeros.

Saytzeff para a formación de
distintos isómeros.

a formación de distintos isómeros.

aplicando a regra de Markovnikov ou de Saytzeff para a formación de distintos isómeros.

Relaciona vos principais grupos
funcionais e estruturas con
compostos sinxelos de interese
biolóxico.

Descoñece vos principais grupos funcionais e estruturas de
compostos sinxelos de interese
biolóxico.

Relaciona con moita dificultade
vos principais grupos funcionais
e estruturas con compostos
sinxelos de interese biolóxico.

Relaciona vos principais grupos
funcionais e estruturas con
compostos sinxelos de interese
biolóxico, aínda que en ocasións comete algún erro.

Relaciona con soltura vos principais grupos funcionais e estruturas con compostos sinxelos de
interese biolóxico.

A partir dun monómero, deseña
ou polímero correspondente
explicando ou proceso que tivo
lugar.

Manifesta moitas dificultades
para recoñecer a formación dun
polímero a partir dun monómero.

Ten algunhas dificultades para
deseñar ou polímero correspondente a partir dun monómero.

A partir dun monómero, deseña
ou polímero correspondente
aínda que comete algúns erros
ao explicar ou proceso que tivo
lugar.

A partir dun monómero, deseña
ou polímero correspondente explicando ou proceso que tivo lugar, cunha linguaxe adecuada.

Utiliza as reaccións de polimerización para a obtención de
compostos de interese industrial como polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e
poliésteres, poliuretanos, baquelita.

Descoñece vos principais compostos de interese industrial
como ou polietileno, a PVC, ou
poliestireno, ou caucho, as poliamidas e vos poliésteres, vos
poliuretanos e a baquelita.

Recoñece vos principais compostos de interese industrial
como ou polietileno, a PVC, ou
poliestireno, ou caucho, as poliamidas, vos poliésteres, vos poliuretanos e a baquelita, pero
non relaciónavos coas reaccións
de polimerización que vos orixinan.

Utiliza, con algunha dificultade,
as reaccións de polimerización
para a obtención de compostos
de interese industrial como ou
polietileno, a PVC, ou poliestireno, ou caucho, as poliamidas
e vos poliésteres, vos poliuretanos, a baquelita

Utiliza correctamente as reaccións de polimerización para a
obtención de compostos de interese industrial como ou polietileno, a PVC, ou poliestireno,
ou caucho, as poliamidas e vos
poliésteres, vos poliuretanos, a
baquelita

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais valorando a repercusión na calidade de vida.

Ten moitas dificultades para
identificar substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e para valorar a repercusión na calidade de vida.

Identifica moi poucas substancias e derivados orgánicos que
se utilizan como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, e manifesta
dificultades para valorar a súa
repercusión na calidade de
vida.

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, pero manifesta algunhas dificultades para valorar
a súa repercusión na calidade
de vida.

Identifica substancias e derivados orgánicos que se utilizan
como principios activos de medicamentos, cosméticos e biomateriais, valorando a repercusión na calidade de vida, con argumentos científicos.
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Describe as principais aplicacións dous materiais polímeros
de alto interese tecnolóxico e
biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, pinturas, próteses, lentes etc.) relacionándoas coas vantaxes e
as desvantaxes do seu uso segundo as propiedades que vos
caracterizan.
Recoñece as distintas utilidades
que vos compostos orgánicos
teñen en diferentes sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría
de materiais, a enerxía fronte
ás posibles desvantaxes que
leva ou seu desenvolvemento.
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Descoñece as principais aplicacións dous materiais polímeros
de alto interese tecnolóxico e
biolóxico, e manifesta dificultades para relacionalas coas vantaxes e as desvantaxes do seu
uso segundo as propiedades
que vos caracterizan.

Describe algunhas aplicacións
dous materiais polímeros de
alto interese tecnolóxico e biolóxico, pero non as relaciona
coas vantaxes e as desvantaxes
do seu uso segundo as propiedades que vos caracterizan.

Describe as principais aplicacións dous materiais polímeros
de alto interese tecnolóxico e
biolóxico, pero ten algunha dificultade ao relacionalas coas
vantaxes e as desvantaxes do
seu uso segundo as propiedades que vos caracterizan.

Describe as principais aplicacións dous materiais polímeros
de alto interese tecnolóxico e
biolóxico relacionándoas coas
vantaxes e as desvantaxes do
seu uso segundo as propiedades que vos caracterizan.

Descoñece as distintas utilidades que vos compostos orgánicos teñen en diferentes sectores como a alimentación, a agricultura etc., fronte ás posibles
desvantaxes que leva ou seu
desenvolvemento.

Recoñece as desvantaxes que
leva ou desenvolvemento dalgúns compostos orgánicos,
pero non recoñece as utilidades
que presentan en diferentes
sectores como a alimentación, a
agricultura, a biomedicina, a
enxeñaría de materiais e a
enerxía..

Recoñece as distintas utilidades
que vos compostos orgánicos
teñen en diferentes sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais, a enerxía
fronte ás posibles desvantaxes
que leva ou seu desenvolvemento, pero ten dificultades ao
expresalo.

Recoñece as distintas utilidades
que vos compostos orgánicos
teñen en diferentes sectores
como a alimentación, a agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais, a enerxía
fronte ás posibles desvantaxes
que leva ou seu desenvolvemento, e exprésao con argumentos claros e adecuados.

Departamento Física e Química

Programación curso 2020/2021

3. SECUENCIAS DIDÁCTICAS. Actividades de aprendizaxe e recursos

Fase
INICIAL

Finalidade
Contextualización

Descrición dá actividade
- Visionado dás imaxes propostas na dobre páxina inicial.
- Interpretación dás imaxes e as fotografías presentes ao longo dá unidade.

Recursos
- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

Exploración de ideas previas

- Lectura do índice do tema na dobre páxina inicial: Que saben do tema? Que reaccións
orgánicas coñecen? Que aplicacións teñen estas reaccións na vida cotiá? Que polímeros
coñecen? Que relación atopan entre vos polímeros que enumeraron e as reaccións dá pregunta anterior?

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.
- Libro do alumno.

- Para contextualizar ou tema e entender a importancia do seu estudo: realización dás actividades En contexto dá dobre páxina inicial. Problemas e solucións que expón a química
orgánica.

Motivación inicial

DESENVOLVEMENTO

Introdución de novos contidos

- Visionado dous documental Océanos de plástico e reflexión sobre as accións individuais e
colectivas positivas para ou medio natural.

- Dobre páxina inicial do libro
do alumno.

Experimentos crave: A vulcanización do caucho. A aplicación do método científico ao descubrimento do proceso de vulcanización do caucho. Fabricación, aplicacións e modelaje do
caucho.

- Libro do alumno.

- Presentación dixital.

- Libro do alumno.

- Lectura autónoma de textos expositivos.

- Libro dixital.

- Interpretación de fotografías, debuxos e esquemas.

- Internet.

- Escoita atenta e toma de apuntamentos.

- Internet.
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- Posta en común de ideas en clase.
- Consulta dás ligazóns de Internet propostos.

Estruturación dous coñecementos

- Traballos de investigación, tanto individuais como en grupo: Ou azucre investido act. 26,
páx. 352; polímervos e a súa clasificación, act. 29, páx. 352; proceso de polimerización do
cianoacrilato, act. 45, páx., 353; composición de masillas e adhesivos de dous compoñentes, act. 47, páx. 353; composites de uso cotián, act. 48, páx. 353.
- Estudo do contido dás chamadas «Fíxate» expostas ao longo dá unidade: Efecto mesómero, comportamento nucleófilo ou electrófilo, interacción con nucleófilos ou electrófilos, radicais libres, adición de HBr a alquenos e alquinos, deshidratación de amidas, reaccións por condensación en biomoléculas, ou PET, a queratina.
- Realización dúas exercicios e problemas propostos: aplicar coñecementos, definir, calcular, representar, expor, argumentar, debater...
- Análise dous procedementos seguidos nos exemplos e vos problemas resoltos ao longo
dá unidade.

- Libro do alumno.
- Libro dixital.
- Internet.

- Visionado do proceso de vulcanización do caucho e posta en común.

SÍNTESE

Aplicación do coñecemento

- Elaboración dun mapa conceptual sobre vos tipos de reaccións orgánicas.

- Libro do alumno.

- Análise do esquema final de síntese.

- Libro dixital.

- Execución dás investigacións suxeridas nos exercicios e vos problemas.

- Páxina «Zona +».

- Realización dá actividade de síntese proposta.

- Ferramentas TIC.

- Realización dás actividades de avaliación propostas ao final dá unidade.
- Actividades dá «Zona +»: Iniciativas solidarias baseadas na recollida selectivas de plástico
para a súa reciclaxe; Construción de casas con botellas de plástico en Nixeria; Residuos
para ou deporte…
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Técnicas instrumentais avanzadas 2º bacharelato
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INTRODUCCIÓN

O avance tecnolóxico e a globalización da nosa sociedade é un feito máis que evidente. Debido a isto a
comunidade educativa en xeral debe alcanzar unha competencia dixital combinada cunha competencia
científico-tecnolóxica (competencia STEM) suficiente que lle permita prepararse dunha forma óptima
para contribuír positivamente á demanda tecnolóxica da sociedade do presente e do futuro. Ademais,
a combinación das tecnoloxías da información xunto ca elaboración e desenvolvemento de proxectos
científico-tecnolóxicos permiten o coñecemento e representación da realidade dun xeito novidoso,
atractivo e motivador para a comunidade educativa. A orde ECD/65/2015 establece tanto a competencia dixital como a competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía como dúas
das competencias clave do sistema educativo español. Posto que os avances tecnolóxicos danse dun
xeito cada vez máis acelerado resulta imprescindible para que o profesorado acade un bo nivel nestas
competencias, que repercutirá directamente na competencia do alumnado, unha formación permanente de calidade nestes campos.
O currículo de Física e Química actual recolle estándares de aprendizaxe relacionados coas estratexias
propias de traballo no laboratorio, pero o desenvolvemento do mesmo e a temporalización actual do
bacharelato non permiten desenvolver o número de actividades que dende este departamento se consideran necesarias para acadar un nivel de competencia óptimo. Por este motivo consideramos que
unha materia que traballe especificamente obxectivos relacionados coa actividade experimental complementará a formación científica do alumnado que decida cursala.
O avance tecnolóxico e a globalización da nosa sociedade é un feito máis que evidente. Debido a isto a
comunidade educativa en xeral debe alcanzar unha competencia dixital combinada cunha competencia
científico-tecnolóxica (competencia STEM) suficiente que lle permita prepararse dunha forma óptima
para contribuír positivamente á demanda tecnolóxica da sociedade do presente e do futuro. Ademais,
a combinación das tecnoloxías da información xunto ca elaboración e desenvolvemento de proxectos
científico-tecnolóxicos permiten o coñecemento e representación da realidade dun xeito novidoso,
atractivo e motivador para a comunidade educativa.
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CONTIDOS

Esta materia ten un carácter eminentemente práctico e inclúe a planificación, desenvolvemento e exposición de actividades experimentais e proxectos STEM.
Esta materia, por enfoque e contido consideramos que é un complemento á formación científica do
alumnado, xa que complementa a súa formación STEM, tan relevante do eido das competencias profesionais actuais.

Bloque 1: Técnicas instrumentais avanzadas
QUÍMICA:

•
•
•
•
•
•
•

Volumetrías.
Medidas de pH.
Precipitación.
Filtración por gravidade e ao baleiro.
Decantación.
Utilización dun calorímetro.
Calculo do rendemento dunha reacción química.

FÍSICA

•
•
•
•
•

Medida de magnitudes utilizando polímetro, densimetro....
Medida de tempos
Cálculo de erros
Notación científica
Simulacións

Bloque 2: Actividades Experimentais
QUÍMICA:

•
•
•
•
•
•
•
•

Fabricación de xabóns e deterxentes.
Síntese de compostos orgánicos: ácido acetil salicílico.
Ácidos e bases: col lombarda como indicador. Indicadores, papel indicador e pHmetro.
Reaccións de equilibrio químico: reloxo de iodo.
Reacción de oxidación do permanganato potásico: semáforo químico.
Cinética química: medida da velocidade de reacción por desprendemento de gases.
Identificación a partir da masa molar, do gas contido nun chisqueiro.
Pila Galvánica e cela electrolítica

FÍSICA

•
•

Medida do valor da gravidade a partir do período dun péndulo.
Calculo da constante estática e dinámica dun resorte.
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Determinación de coeficientes de rozamento estáticos e dinámicos.
Óptica: espellos esféricos, lentes converxentes e diverxentes.
Hologramas 3D.
Curvas cicloides.
Indución: motores, xeradores e transformadores.
Placas termoeléctricas.
Ladrón de Joules.
A luz: experiencias de polarización, difracción e refracción

Bloque 3: planificación, desenvolvemento e exposición de proxectos científicos
O alumnado desenvolverá integramente un proxecto de investigación científico-tecnolóxico; dende
a parte de investigación bibliográfica e documentación, pasado pola planificación e realización do
procedemento experimental, análise e tratamento de datos e comunicación dos resultados obtidos
mediante unha ponencia e póster.
Cada grupo de traballo seleccionará o seu propio proxecto en función dos seus intereses e capacidades. Algúns exemplos de proxectos que se poderían presentar ao alumnado serían:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresión 3D: deseño e impresión dun xogo de mesa científico, figuras xeométricas:
curvas parabólicas e cicloides, deseño de modelos moleculares ...
Robótica con LEGO.
Estreboscopio.
Espectros de gases.
Estudo do radón: cámara de néboa.
Fabricación dun acelerador de partículas.
Contaminación acústica.
Contaminación lumínica.
Microplásticos nas praias.
Termodinámica dun botixo.

AVALIACIÓN DO ALUMNADO

Criterios de avaliación
Os criterios de avaliación serán os seguintes:
•

Utilizar distintas fontes de información, seleccionar o seu contido, comprendelo e expresar
mensaxes científicas usando a linguaxe oral e escrita con propiedade á hora de deseñar as experiencias e investigacións.

•

Elaborar informes e comunicacións das experiencias e estudos realizados. Valorarase a presentación do caderno de clase, pósters, presentacións e traballos.
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•

Comprender e coñecer conceptos e procedementos básicos en distintos campos da Ciencia.
Para verificar se os alumnos aproveitaron os procedementos tomarase en conta a aplicación
destes no día a día no laboratorio e proporase un cuestionario ó final de cada área temática
para comprobar se son capaces de explicar os fenómenos, métodos empregados e aplicacións
prácticas á vida cotiá.

•

Deseñar e realizar experiencias, elixindo o material axeitado, utilizándoo correctamente, secuenciando os pasos, e levando o caderno ó día, ordenado e recollendo tódolos datos con pulcritude.

•

Participar na planificación e realización en grupo das experiencias: valorarase a integración, coordinación, responsabilidade, respecto e flexibilidade.

•

Desenvolver actitude valorativa e crítica respecto da importancia e consecuencias do desenvolvemento científico actual sobre as persoas e o medio ambiente.

•

Utilizar os instrumentos e o material específico do traballo experimental: valorarase a utilización
da linguaxe matemática, notación, rigor, manexo correcto e claridade expositiva.

•

Recoñecer a natureza como unha das mellores fontes de coñecemento e da necesidade de sabela interpretar para desfrutar dela, utilizala sen deteriorala. Valorarase que recoñezan a importancia de coidar a auga, aire e solo, pola influencia directa e indirecta sobre os seres vivos.

•

Valorar a importancia do coñecemento científico para o desenvolvemento e calidade de vida,
especialmente no momento actual, despois de ver a evolución ó longo da historia. Comprobarase se os alumnos son capaces de explicar fenómenos e aplicar o seu coñecemento a actividades ou situacións cotiás.

Instrumentos de avaliación
-

-

-

Observacións do profesor. A observación directa do traballo desenvolvido no laboratorio: actitude, mantemento de orde e limpeza, seriedade, asistencia, responsabilidade,
etc.
Entrega dun informe de cada experiencia realizada no que se valorará: expresión escrita,
se se abordaron todos os aspectos que debe incluir o informe, os resultados obtidos,
cálculos correctos, concordancia dos resultados do grupo, que non sexan copiados, entrega en prazo,…
Probas escritas: Realización dunha prueba escrita global (como mínimo) ó longo de cada
avaliación, cuxa finalidade será coñecer o grao de adquisición de coñecementos.
Cuestións propostas en clase sobre o coñecemento de conceptos e procedementos fundamentais, formuladas oralmente. Con isto preténdese fomentar o traballo diario e
coñecer puntualmente a evolución do proceso de ensino-aprendizaxe.
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RÚBRICA PARA AVALIAR A ACTIVIDADE DE LABORATORIO E O INFORME PRESENTADO

O alumno:

Excelente

Destacado

Normal

Suficiente

Pobre

(10)

(8)

(6)

(5)

(1)

Segue axeitaamente as
instruccións (normas de
seguridade, procedemento,…)

Actividad
de laboratorio

(50%)

Colabora cos os membros
do grupo (participa, escoita atentamente, etc.)
Ten un bo comportamiento e actitude (usa
axeitadamente o tempo,
traballa activamente…)
Completa as tarefas asignadas
Limpia e ordea o material
e a área de traballo
Puntos:

Informe
de laboratorio

(50%)

Describe axeitadamente a
experiencia: inclúe material e procedemento
Completa as tarefas asignadas
Responde axeitadamente
ás cuestión
Puntos:

TOTAL PUNTOS:

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

Para a obtención das calificacións teremos en conta os seguintes aspectos:
Observación directa .……………..……………………………. 50%
Avaliación de informes ……………………………………….. 50%

A aplicación do procedemento de avaliación continua do alumnado require a súa asistencia regular ás
clases e a participación nas actividades programadas para esta materia.
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Aqueles alumnos a quenes non se poida aplicar o procedemento de avaliación continua por non asistir
ás clases ou por non realizar as actividades programadas no citado procedemento, serán calificados
mediante a realización dunha proba escrita única, baseada nos contidos mínimos esixibles e nos correspondentes criterios de avaliación.
PROBA EXTRAORDINARIA

Os alumnos que vaian ó exame extraordinario examinaranse dos contidos de todas as avaliacións, independentemente de que teñan aprobado algunhas no curso escolar que finaliza.

