
Física e química 2º ESO 

 

Contidos: 
 

Bloque 1. A actividade científica 

1. Procura e tratamento de información. 

2. Método científico: etapas. 

3. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

4. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

5. Traballo no laboratorio. 

 

Bloque 2. A materia 

1. Propiedades da materia. 

2. Aplicacións dos materiais 
3. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular. 
4. Leis dos gases. 

5. Substancias puras e mesturas. 

6. Mesturas de especial interese: disolucións acuosas, aliaxes e coloides 
7. Métodos de separación de mesturas. 

 

Bloque 3. Os cambios 

1. Cambios físicos e cambios químicos. 

2. Reacción química 
3. A química na sociedade e o ambiente 

 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

1. Forzas: efectos. 

2. Medida das forzas. 
3. Velocidade media. 
4. Velocidade instantánea e aceleración 
5. Máquinas simples. 
6. Forza gravitatoria. 

 

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. 

Aspectos industriais da enerxía. 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 



As aprendizaxes do alumno deben ser avaliadas sistemática e periodicamente, tanto 
para medir individualmente o seu grado de adquisición como para introducir no 
proceso educativo cantos cambios sexan precisos si a situación requíreo. 

Consideramos necesario utilizar os seguintes instrumentos: 

Traballo diario: hanse de considerar diferentes aspectos como: 

1. Respostas orais ás preguntas formuladas en clase, en relación cos contidos 
que se imparten. 

2. Realización de actividades propostas, tanto individual como en equipo. 

3. Rigor e creatividade nas súas intervencións, respectando as alleas, 
recoñecendo os seus erros e sabendo rectificalos. 

4. Interese e participación nas actividades desenvolvidas en clase, tanto individual 
como en equipo. 

5. Traballos opcionais, realizados dentro e fóra do aula, relacionados cos contidos 
impartidos. 

Caderno do alumno: han de avaliarse os seguintes aspectos: 

1. Mantelo completo a tempo. 

2. Orde e organización 

3. Limpeza e presentación 

4. Linguaxe utilizada, realización de gráficas e datos. 

Predisposición cara ao traballo  

1. Interese por corrixir os seus propios erros  

2. Disposición para solicitar as axudas necesarias   

3. Cooperación cos seus compañeiros  

4. Colaboración na creación dun clima de aula que propicie o bo 
desenvolvemento da clase.  

Valoración das tarefas encomendadas:  

1. Orde na súa execución e presentación;  

2. Realización nos prazos acordados  

3. Colaboración naquelas que se realicen en grupo  

4. Achega e uso dos materiais que necesarios para a clase.  

Comportamento en clase:  

1. Asistencia e puntualidade  

2. Orde e compostura  

3. Respecto aos seus compañeiros  

4. Respecto ao profesor  

 Probas escritas: Nas que se valorará  

1. A adquisición de contidos impartidos  

2. A expresión escrita  

3. A claridade e o rigor das formulacións  

4. A capacidade de síntese,..  



5. Suxírese unha corrección rápida dado o seu alto valor formativo e de 
retroalimentación no proceso de ensino/aprendizaxe  

Convén realizar periodicamente probas escritas (probas obxectivas, desenvolvemento 
de temas, exercicios de aplicación, etc.). Estas probas son importantes porque nelas o 
alumno atópase só ante os problemas que ten que resolver e isto faille tomar 
conciencia dos seus avances e dificultades na adquisición dos obxectivos específicos 
da materia.  

Por outra banda, a proba escrita tradicional é o mellor procedemento de autoevaliación 
que ten o alumno para poder medir o nivel dos seus coñecementos.  

Neste momento, calquera outro tipo de avaliación é máis cuestionado polos alumnos, 
por iso é polo que resulte imprescindible facer este tipo de probas como elemento 
básico de contraste, xa que a opinión do profesor, obtida por outros procedementos, 
aparentemente menos obxectivos, segue sendo moi cuestionada, sobre todo cando se 
trata dunha opinión negativa. 

Métodos de Recuperación  

Para os alumnos que durante o curso escolar non superen algunha avaliación 
realizaráselles unha recuperación sobre as unidades traballadas.  

Si o profesor considérao oportuno os alumnos realizarán unha proba global ao finalizar 
o curso. Esta proba consistirá en cuestións básicas xerais, baseándose 
fundamentalmente nos criterios de avaliación mínimos para 2º ESO en física e 
química. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Durante cada avaliación realizásense tantas probas escritas como o profesor xulgue 
necesarias, preferiblemente logo de terminar cada unidade didáctica completa.  

Realizarase a media aritmética de todas as probas realizadas en cada avaliación a 
condición de que se supere a nota de 3. Esta media valorarase cun 70%, sendo o 30% 
restante a nota que se obteña no traballo diario, 15% (deberes, traballo de clase, 
caderno e laboratorio) e o comportamento e participación 15%. En todo caso 
gardásense as partes aprobadas ata a recuperación da correspondente avaliación.  

Para os alumnos que logo de aplicar todos os criterios expostos non superen algunha 
avaliación realizaráselles unha proba escrita para a súa recuperación. Nestas probas a 
cualificación dos alumnos que recuperen a avaliación será de 5.  

Si un alumno faltase a un exame, este non se repetirá baixo ningún concepto, salvo 
que o Departamento, revisado cada caso, xulgase conveniente facelo. O alumno 
podería recuperar esa parte na recuperación ao final da avaliación.  

Cualificación final na convocatoria ordinaria.  

O alumno superará esta materia na convocatoria de ordinaria de xuño, si aproba todas 
as avaliacións ó ben si, tendo cualificación negativa nalgunha delas, e non estando 
dita cualificación moi afastada dos contidos mínimos exixibles (máis de 4), obtén unha 
media de aprobado. 

Convocatoria extraordinaria.  

Os alumnos que ao finalizar o período lectivo ordinario teñan unha avaliación negativa, 
realizarán unha proba correspondente á convocatoria extraordinaria; a avaliación 
obtida nesta convocatoria será a obtida nesa proba, que será elaborada a partir dos 
criterios de avaliación mínimos propostos nesta programación.  



No caso que se descubrise a un alumno durante a realización dun exame copiando, 
ben doutro compañeiro ou por calquera outro medio, farase constar e asinar o ocorrido 
no propio exame. Este exame será cualificado como un cero. 

 

Recuperación dos alumnos coa asignatura de 1º pendente 
 
Non cabe plantexarse ningunha recuperación, xa que en 1º da ESO non hai a 
asignatura. 
 

Física e química 3º ESO 

 

Contidos: 

 
Bloque 1. A actividade científica 

1. Método científico: etapas. 

2. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación. 

3. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. Notación científica. 

4. Erros. 

5. Traballo no laboratorio. 

6. Procura e tratamento de información. 

7. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación 

 

Bloque 2. A materia 

1. Estrutura atómica. Modelos atómicos 

2. Isótopos. 

3. Aplicacións dos isótopos 
4. Sistema periódico dos elementos 

5. Unións entre átomos: moléculas e cristais. 

6. Masas atómicas e moleculares 
7. Elementos e compostos de especial interese con aplicacións industriais, 

tecnolóxicas e biomédicas. 
8. Formulación e nomenclatura de compostos binarios seguindo as normas 

IUPAC. 
 

Bloque 3. Os cambios 

1. Reacción química 

2. Cálculos estequiométricos sinxelos. 

3. Lei de conservación da masa 
4. Velocidade de reacción. 

Debido o confinamento do curso pasado no tercer trimestre o Departamento de Física 
e química considera esencial para cuarto da ESO dar o bloque non visto en segundo: 

 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

1. Forzas: efectos. 

2. Medida das forzas. 

3. Velocidade media. 



4. Velocidade instantánea e aceleración 

5. Máquinas simples. 

6. Forza gravitatoria 

 

Bloque 4. O movemento e as forzas 

1. Carga eléctrica. 
2. Forza eléctrica. 
3. Imáns. Forza magnética 
4. Electroimán. 
5. Experimentos de Oersted e Faraday 
6. Forzas da natureza. 

Bloque 5. Enerxía 

1. Fontes de enerxía.  
2. Uso racional da enerxía. 
3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm. 
4. Transformacións da enerxía. 
5. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm. 
6. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de Ohm. 
7. Dispositivos electrónicos de uso frecuente. 
8. Tipos de enerxía. 
9. Transformacións da enerxía. 
10. Aspectos industriais da enerxía. 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

As aprendizaxes do alumno deben ser avaliadas sistemática e periodicamente, tanto 
para medir individualmente o seu grado de adquisición como para introducir no 
proceso educativo cantos cambios sexan precisos si a situación requíreo. 

Consideramos necesario utilizar os seguintes instrumentos: 

Traballo diario: hanse de considerar diferentes aspectos como: 

1. Respostas orais ás preguntas formuladas en clase, en relación cos contidos 
que se imparten. 

2. Realización de actividades propostas, tanto individual como en equipo. 

3. Rigor e creatividade nas súas intervencións, respectando as alleas, 
recoñecendo os seus erros e sabendo rectificalos. 

4. Interese e participación nas actividades desenvolvidas en clase, tanto individual 
como en equipo. 

5. Traballos opcionais, realizados dentro e fóra do aula, relacionados cos contidos 
impartidos. 

Caderno do alumno: han de avaliarse os seguintes aspectos: 

1. Mantelo completo a tempo. 

2. Orde e organización 

3. Limpeza e presentación 

4. Linguaxe utilizada, realización de gráficas e datos. 

Predisposición cara ao traballo  

1. Interese por corrixir os seus propios erros  



2. Disposición para solicitar as axudas necesarias   

3. Cooperación cos seus compañeiros  

4. Colaboración na creación dun clima de aula que propicie o bo 
desenvolvemento da clase.  

Valoración das tarefas encomendadas:  

1. Orde na súa execución e presentación;  

2. Realización nos prazos acordados  

3. Colaboración naquelas que se realicen en grupo  

4. Achega e uso dos materiais que necesarios para a clase.  

Comportamento en clase:  

1. Asistencia e puntualidade  

2. Orde e compostura  

3. Respecto aos seus compañeiros  

4. Respecto ao profesor  

 Probas escritas: Nas que se valorará  

1. A adquisición de contidos impartidos  

2. A expresión escrita  

3. A claridade e o rigor das formulacións  

4. A capacidade de síntese,..  

5. Suxírese unha corrección rápida dado o seu alto valor formativo e de 
retroalimentación no proceso de ensino/aprendizaxe  

Convén realizar periodicamente probas escritas (probas obxectivas, desenvolvemento 
de temas, exercicios de aplicación, etc.). Estas probas son importantes porque nelas o 
alumno atópase só ante os problemas que ten que resolver e isto faille tomar 
conciencia dos seus avances e dificultades na adquisición dos obxectivos específicos 
da materia.  

Por outra banda, a proba escrita tradicional é o mellor procedemento de autoevaliación 
que ten o alumno para poder medir o nivel dos seus coñecementos.  

Neste momento, calquera outro tipo de avaliación é máis cuestionado polos alumnos, 
por iso é polo que resulte imprescindible facer este tipo de probas como elemento 
básico de contraste, xa que a opinión do profesor, obtida por outros procedementos, 
aparentemente menos obxectivos, segue sendo moi cuestionada, sobre todo cando se 
trata dunha opinión negativa. 

Métodos de Recuperación  

Para os alumnos que durante o curso escolar non superen algunha avaliación 
realizaráselles unha recuperación sobre as unidades traballadas.  

Si o profesor considérao oportuno os alumnos realizarán unha proba global ao finalizar 
o curso. Esta proba consistirá en cuestións básicas xerais, baseándose 
fundamentalmente nos criterios de avaliación mínimos para 3º ESO en física e 
química. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  



Durante cada avaliación realizásense tantas probas escritas como o profesor xulgue 
necesarias, preferiblemente logo de terminar cada unidade didáctica completa.  

Realizarase a media aritmética de todas as probas realizadas en cada avaliación a 
condición de que se supere a nota de 3. Esta media valorarase cun 70%, sendo o 30% 
restante a nota que se obteña no traballo diario, 15% (deberes, traballo de clase, 
caderno e laboratorio) e o comportamento e participación 15%. En todo caso 
gardásense as partes aprobadas ata a recuperación da correspondente avaliación.  

Para os alumnos que logo de aplicar todos os criterios expostos non superen algunha 
avaliación realizaráselles unha proba escrita para a súa recuperación. Nestas probas a 
cualificación dos alumnos que recuperen a avaliación será de 5.  

Si un alumno faltase a un exame, este non se repetirá baixo ningún concepto, salvo 
que o Departamento, revisado cada caso, xulgase conveniente facelo. O alumno 
podería recuperar esa parte na recuperación ao final da avaliación.  

Cualificación final na convocatoria ordinaria.  

O alumno superará esta materia na convocatoria de ordinaria de xuño, si aproba todas 
as avaliacións ó ben si, tendo cualificación negativa nalgunha delas, e non estando 
dita cualificación moi afastada dos contidos mínimos exixibles (máis de 4), obtén unha 
media de aprobado. 

Convocatoria extraordinaria.  

Os alumnos que ao finalizar o período lectivo ordinario teñan unha avaliación negativa, 
realizarán unha proba correspondente á convocatoria extraordinaria; a avaliación 
obtida nesta convocatoria será a obtida nesa proba, que será elaborada a partir dos 
criterios de avaliación mínimos propostos nesta programación.  

No caso que se descubrise a un alumno durante a realización dun exame copiando, 
ben doutro compañeiro ou por calquera outro medio, farase constar e asinar o ocorrido 
no propio exame. Este exame será cualificado como un cero. 

 

Recuperación dos alumnos coa asignatura de 2º pendente 
 
Daráselles unha colección de exercicios que terán que ir resolvendo e entregando ao 
longo do curso. Ademais faranse varios exames dividindo a materia estudada o curso 
anterior. 
A nota de cada avaliación calcularase valorando un 20 % os exercicios entregados e 
un 80% o exame. 
valorarase a formulación, o desenvolvemento matemático e a correcta utilización de 
unidades. 
A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións  
Ao final do curso realizarase unha proba global final á que se terán que presentar os 
alumnos que non superen dous ou máis avaliacións. Os alumnos que teñan unha 
avaliación suspensa deberán realizar a proba correspondente a devandita avaliación. 
Os alumnos que non aproben, terán que presentarse en setembro a un exame de toda 
a materia e dun nivel análogo á proba final de xuño e a cualificación será a do exame. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Física e química 4º ESO 

 

Contidos: 

 
Bloque 1. A actividade científica 

1. Investigación científica. 
2. Magnitudes escalares e vectoriais. 
3. Magnitudes fundamentais e derivadas. Ecuación de dimensións. 
4. Erros na medida.  
5. Expresión de resultados. 
6. Análise dos datos experimentais. 
7. Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico. 

 

Bloque 2. O movemento e as forzas 

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

2. Natureza vectorial das forzas.  
3. Leis de Newton. 
4. Forzas de especial interese: peso, normal, rozamento e centrípeta. 
5. Lei da gravitación universal. 
6. Presión. 
7. Principios da hidrostática. 
8. Física da atmosfera. 

 

Bloque 3. . Enerxía 

 

1. Enerxías cinética e potencial. Enerxía mecánica. Principio de conservación. 
2. Formas de intercambio de enerxía: traballo e calor.  
3. Traballo e potencia. 
4. Efectos da calor sobre os corpos. 
5. Máquinas térmicas. 

 

Bloque 4. A materia 

1. Modelos atómicos. 
2. Sistema periódico e configuración electrónica. 
3. Enlace químico: iónico, covalente e metálico. 
4. Forzas intermoleculares. 
5. Formulación e nomenclatura de compostos inorgánicos segundo as normas da 

IUPAC. 
6. Introdución á química orgánica. 

 

Bloque 5. Os cambios 

1. Reaccións e ecuacións químicas. 
2. Mecanismo, velocidade e enerxía das reaccións. 
3. Cantidade de substancia: mol. 
4. Concentración molar. 
5. Cálculos estequiométricos. 
6. Reaccións de especial interese. 

 



Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

 

As aprendizaxes do alumno deben ser avaliadas sistemática e periodicamente, tanto 
para medir individualmente o seu grado de adquisición como para introducir no 
proceso educativo cantos cambios sexan precisos si a situación requíreo. 

Consideramos necesario utilizar os seguintes instrumentos: 

Traballo diario: hanse de considerar diferentes aspectos como: 

1. Respostas orais ás preguntas formuladas en clase, en relación cos contidos 
que se imparten. 

2. Realización de actividades propostas, tanto individual como en equipo. 

3. Rigor e creatividade nas súas intervencións, respectando as alleas, 
recoñecendo os seus erros e sabendo rectificalos. 

4. Interese e participación nas actividades desenvolvidas en clase, tanto individual 
como en equipo. 

5. Traballos opcionais, realizados dentro e fóra do aula, relacionados cos contidos 
impartidos. 

Caderno do alumno: han de avaliarse os seguintes aspectos: 

1. Mantelo completo a tempo. 

2. Orde e organización 

3. Limpeza e presentación 

4. Linguaxe utilizada, realización de gráficas e datos. 

Predisposición cara ao traballo  

1. Interese por corrixir os seus propios erros  

2. Disposición para solicitar as axudas necesarias   

3. Cooperación cos seus compañeiros  

4. Colaboración na creación dun clima de aula que propicie o bo 
desenvolvemento da clase.  

Valoración das tarefas encomendadas:  

1. Orde na súa execución e presentación;  

2. Realización nos prazos acordados  

3. Colaboración naquelas que se realicen en grupo  

4. Achega e uso dos materiais que necesarios para a clase.  

Comportamento en clase:  

1. Asistencia e puntualidade  

2. Orde e compostura  

3. Respecto aos seus compañeiros  

4. Respecto ao profesor  

 Probas escritas: Nas que se valorará  

1. A adquisición de contidos impartidos  



2. A expresión escrita  

3. A claridade e o rigor das formulacións  

4. A capacidade de síntese,..  

5. Suxírese unha corrección rápida dado o seu alto valor formativo e de 
retroalimentación no proceso de ensino/aprendizaxe  

Convén realizar periodicamente probas escritas (probas obxectivas, desenvolvemento 
de temas, exercicios de aplicación, etc.). Estas probas son importantes porque nelas o 
alumno atópase só ante os problemas que ten que resolver e isto faille tomar 
conciencia dos seus avances e dificultades na adquisición dos obxectivos específicos 
da materia.  

Por outra banda, a proba escrita tradicional é o mellor procedemento de autoevaliación 
que ten o alumno para poder medir o nivel dos seus coñecementos.  

Neste momento, calquera outro tipo de avaliación é máis cuestionado polos alumnos, 
por iso é polo que resulte imprescindible facer este tipo de probas como elemento 
básico de contraste, xa que a opinión do profesor, obtida por outros procedementos, 
aparentemente menos obxectivos, segue sendo moi cuestionada, sobre todo cando se 
trata dunha opinión negativa. 

Métodos de Recuperación  

Para os alumnos que durante o curso escolar non superen algunha avaliación 
realizaráselles unha recuperación sobre as unidades traballadas.  

Si o profesor considérao oportuno os alumnos realizarán unha proba global ao finalizar 
o curso. Esta proba consistirá en cuestións básicas xerais, baseándose 
fundamentalmente nos criterios de avaliación mínimos para 3º ESO en física e 
química. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  

Durante cada avaliación realizásense tantas probas escritas como o profesor xulgue 
necesarias, preferiblemente logo de terminar cada unidade didáctica completa.  

Realizarase a media aritmética de todas as probas realizadas en cada avaliación a 
condición de que se supere a nota de 3. Esta media valorarase cun 70%, sendo o 30% 
restante a nota que se obteña no traballo diario, 15% (deberes, traballo de clase, 
caderno e laboratorio) e o comportamento e participación 15%. En todo caso 
gardásense as partes aprobadas ata a recuperación da correspondente avaliación.  

Para os alumnos que logo de aplicar todos os criterios expostos non superen algunha 
avaliación realizaráselles unha proba escrita para a súa recuperación. Nestas probas a 
cualificación dos alumnos que recuperen a avaliación será de 5.  

Si un alumno faltase a un exame, este non se repetirá baixo ningún concepto, salvo 
que o Departamento, revisado cada caso, xulgase conveniente facelo. O alumno 
podería recuperar esa parte na recuperación ao final da avaliación.  

Cualificación final na convocatoria ordinaria.  

O alumno superará esta materia na convocatoria de ordinaria de xuño, si aproba todas 
as avaliacións ó ben si, tendo cualificación negativa nalgunha delas, e non estando 
dita cualificación moi afastada dos contidos mínimos exixibles (máis de 4), obtén unha 
media de aprobado. 

Convocatoria extraordinaria.  

Os alumnos que ao finalizar o período lectivo ordinario teñan unha avaliación negativa, 
realizarán unha proba correspondente á convocatoria extraordinaria; a avaliación 



obtida nesta convocatoria será a obtida nesa proba, que será elaborada a partir dos 
criterios de avaliación mínimos propostos nesta programación.  

No caso que se descubrise a un alumno durante a realización dun exame copiando, 
ben doutro compañeiro ou por calquera outro medio, farase constar e asinar o ocorrido 
no propio exame. Este exame será cualificado como un cero. 

 

Recuperación dos alumnos coa asignatura de 3º pendente 
 
Daráselles unha colección de exercicios que terán que ir resolvendo e entregando ao 
longo do curso. Ademais faranse varios exames dividindo a materia estudada o curso 
anterior. 
A nota de cada avaliación calcularase valorando un 20 % os exercicios entregados e 
un 80% o exame. valorarase a formulación, o desenvolvemento matemático e a 
correcta utilización de unidades. 
A cualificación final será a media aritmética das tres avaliacións  
Ao final do curso realizarase unha proba global final á que se terán que presentar os 
alumnos que non superen dous ou máis avaliacións. Os alumnos que teñan unha 
avaliación suspensa deberán realizar a proba correspondente a devandita avaliación. 
Os alumnos que non aproben, terán que presentarse en setembro a un exame de toda 
a materia e dun nivel análogo á proba final de xuño e a cualificación será a do exame. 
 

Física e química 1º de bacharelato 

 

Contidos: 
 

Bloque 1. a actividade científica 

Estratexias necesarias na actividade científica.  

Tecnoloxías da información e da comunicación no traballo científico.  

 

Bloque 2. Aspectos cuantitativos da química 

1. Revisión da teoría atómica de Dalton. 
2. Leis dos gases. Ecuación de estado dos gases ideais. 
3. Determinación de fórmulas empíricas e moleculares. 
4. Disolucións: formas de expresar a concentración, preparación e propiedades 

coligativas. 
5. Métodos actuais para a análise de substancias: espectroscopía e 

espectrometría. 
6. Bloque 3. Reaccións químicas 
7. Estequiometría das reaccións. Reactivo limitante e rendemento dunha 

reacción. 
8. Química e industria. 

 

Bloque 4. Transformacións enerxéticas e espontaneidade das reaccións químic 

1. Sistemas termodinámicos. 
2. Primeiro principio da termodinámica. Enerxía interna. 
3. Entalpía. Ecuacións termoquímicas. 
4. Lei de Hess. 
5. Segundo principio da termodinámica. Entropía.  
6. Factores que interveñen na espontaneidade dunha reacción química. Enerxía 



de Gibbs. 
7. Consecuencias sociais e ambientais das reaccións químicas de combustión. 

 

Bloque 5. Química do carbono 

1. Enlaces do átomo de carbono. 
2. Compostos de carbono: hidrocarburos. 
3. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono. 
4. Formulación e nomenclatura IUPAC dos compostos do carbono. 
5. Compostos de carbono nitroxenados e osixenados.  
6. Isomería estrutural. 
7. Petróleo e novos materiais. 
8. Aplicacións e propiedades dos compostos do carbono. 

 

Bloque 6. Cinemática 

1. Sistemas de referencia inerciais. Principio de relatividade de Galileo. 
2. Movementos rectilíneo e circular. 
3. Movemento circular uniformemente acelerado.  
4. Composición dos movementos rectilíneo uniforme e rectilíneo uniformemente 

acelerado. 
5. Descrición do movemento harmónico simple (MHS). 

 

Bloque 7. Dinámica 

1. A forza como interacción. 
2. Leis de Newton. 
3. Forzas de contacto. Dinámica de corpos ligados. 
4. Forzas elásticas. Dinámica do MHS.  
5. Sistema de dúas partículas.  
6. Conservación do momento lineal e impulso mecánico. 
7. Dinámica do movemento circular uniforme. 
8. Leis de Kepler. 
9. Forzas centrais. Momento dunha forza e momento angular. Conservación do 

momento angular. 
10. Lei de gravitación universal. 
11. Interacción electrostática: lei de Coulomb. 

 

Bloque 8. Enerxía 

1. Enerxía mecánica e traballo. 
2. Teorema das forzas vivas. 
3. Sistemas conservativos.  
4. Enerxía cinética e potencial do movemento harmónico simple. 
5. Diferenza de potencial eléctrico. 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

 

Os criterios de cualificación que empregaremos en cada avaliación e ao finalizar a 
disciplina, baséanse na información obtida por diversos camiños, como son:  

• Notas de clase que se computarán na nota de cada avaliación, dentro das cales se 
valorarán o progreso realizado polo alumno/a, o traballo na aula, o traballo feito en 
casa, traballo en grupo  (20% da nota). 

 • Probas obxectivas que consistirán nos controis e as probas escritas de maior 



entidade realizadas ao final de cada Unidade didáctica. A estrutura aproximada de 
todas as probas escritas, sempre que os contidos que inclúan permítano, será: 
Cuestións teóricas.  

Resolución de problemas.  

Para superar estas probas, o alumno/para debe obter unha nota igual ou superior a 
cinco sobre dez.  

O seu valor será o 80 % da nota 

Non só atenderemos ao grao de consecución dos obxectivos, consideramos moi 
importante a evolución que seguen o alumno e a alumna ao longo do curso para 
avaliar a nota de clase.  

Durante o curso realizaranse tres avaliacións. Faranse dúas probas como mínimo por 
avaliación. Na primeira proba entrará a materia dada ata ese momento. A segunda 
entrarán os contidos dos novos temas ata ese momento.  

Cada avaliación poderá ser recuperada mediante a realización dunha proba que 
abarcará os contidos da avaliación.  

A nota final da avaliación ordinaria será a media das tres avaliacións Ao final do curso 
haberá unha proba final para o alumnado suspenso por ter unha media inferior a cinco. 
O alumno examinarase só dos obxectivos, contidos, competencias, criterios e 
estándares de aprendizaxe non alcanzados. 

En bacharelato o alumnado con avaliación negativa na avaliación ordinaria, o profesor 
ou profesora da materia elaborará un informe sobre os obxectivos, contidos, 
competencias, criterios e estándares de aprendizaxe non alcanzados e a proposta de 
actividades de recuperación. O alumnado con avaliación negativa poderá presentarse 
á proba extraordinaria das materias non superadas que o Centro Docente organizará 
durante os primeiros días do mes de setembro. A cualificación correspondente á proba 
extraordinaria estenderase na correspondente acta de avaliación. Se un alumno ou 
alumna non se presenta á proba extraordinaria, reflectirase como Non Presentado ( 
NP), que terá, para todos os efectos, a consideración de cualificación negativa. 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

Tratarase que o proceso de recuperación sexa, do mesmo xeito que a avaliación, 
continuo e personalizado. Atallaremos coa maior celeridade posible o bloqueo no 
proceso de aprendizaxe cando este prodúzase e adaptarémonos, no posible, ao caso 
particular de cada alumno e alumna.  

Se non se conseguise desbloquear o proceso de aprendizaxe e, en consecuencia, 
houbese alumnos/ as que non superasen a avaliación, faránselles unha ou varias 
probas escritas do tipo indicado no apartado correspondente a cualificación.  

As actividades de recuperación poderán ser moitas das utilizadas en clase, divididas 
noutras máis sinxelas de maneira que, en cada unha delas, déanse pasos elementais. 
Ou, directamente, seleccionaranse outras diferentes na mesma liña das expostas en 
clase.  

Farase ver ao alumnado que sempre se poden expor dúbidas (fundamentalmente ao 
comezo das clases); que empezamos de cero e pódense unir ao proceso en calquera 
momento.  

Como se indicou, en cada avaliación haberá unha proba de recuperación da avaliación 
anterior, un exame de repesca ao final por avaliacións e unha proba extraordinaria. 

 

 

 



Física 2º de bacharelato 

 

Contidos: 
 

bloque 1 . a actividade científica 

 

1. Estratexias propias da actividade científica.  
2. Tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

Bloque 2. Interacción gravitatoria 

1. Campo gravitatorio. 
2. Campos de forza conservativos.  
3. Intensidade do campo gravitatorio. 
4. Potencial gravitatorio.. 
5. Enerxía potencial gravitatoria. 
6. Lei de conservación da enerxía. 
7. Relación entre enerxía e movemento orbital. 
8. Satélites: tipos. 
9. Caos determinista. 

 

Bloque 3. Interacción electromagnética 

 

1. Campo eléctrico. 
2. Intensidade do campo. 
3. Potencial eléctrico. 
4. Diferenza de potencial.  
5. Enerxía potencial eléctrica. 
6. Fluxo eléctrico e lei de Gauss. 
7. Aplicacións do teorema de Gauss. 
8. Equilibrio electrostático. 
9. Gaiola de Faraday. 
10. Campo magnético.  
11. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento. 
12. Campo creado por distintos elementos de corrente. 
13. Efecto dos campos magnéticos sobre cargas en movemento.  
14. campo magnético como campo non conservativo. 
15. indución electromagnética. 
16. Forza magnética entre condutores paralelos. 
17. Lei de Ampère. 
18. Fluxo magnético. 
19. Leis de Faraday-Henry e Lenz.  
20. Forza electromotriz. 
21. Xerador de corrente alterna: elementos. 
22. Corrente alterna: magnitudes que a caracterizan. 

 

Bloque.4: Ondas 

 

1. Ecuación das ondas harmónicas. 
2. Clasificación das ondas. 



3. Magnitudes que caracterizan as ondas. 
4. Ondas transversais nunha corda. 
5. Enerxía e intensidade. 
6. Principio de Huygens. 
7. Fenómenos ondulatorios: interferencia e difracción, reflexión e refracción.  
8. Leis de Snell. 
9. Índice de refracción. 
10. Ondas lonxitudinais. O son. 
11. Efecto Doppler. 
12. Enerxía e intensidade das ondas sonoras.  
13. Contaminación acústica. 
14. Aplicacións tecnolóxicas do son. 
15. Ondas electromagnéticas. 
16. Natureza e propiedades das ondas electromagnéticas.  
17. Dispersión. A cor. 
18. Espectro electromagnético. 
19. Aplicacións das ondas electromagnéticas no espectro non visible. 
20. Transmisión da comunicación. 

 

Bloque 5. Óptica xeométrica 

 

1. Leis da óptica xeométrica. 
2. Sistemas ópticos: lentes e espellos. 
3. Ollo humano. Defectos visuais. 
4. Aplicacións tecnolóxicas: instrumentos ópticos e a fibra óptica. 

 

Bloque 6. Física do século XX 

 

1. Introdución á teoría especial da relatividade.  
2. Orixes da física cuántica. Problemas precursores. 
3. Física cuántica. 
4. Enerxía relativista. Enerxía total e enerxía en repouso. 
5. Insuficiencia da física clásica. 
6. Hipótese de Planck. 
7. Efecto fotoeléctrico. 
8. Espectros atómicos. Modelo cuántico do átomo de Bohr. 
9. Interpretación probabilística da física cuántica. 
10. Principio de indeterminación de Heisenberg. 
11. Aplicacións da física cuántica. O láser.  
12. Radioactividade: tipos.  
13. Física nuclear. 
14. Núcleo atómico. Leis da desintegración radioactiva. 
15. Fusión e fisión nucleares. 
16. As catro interaccións fundamentais da natureza: gravitatoria, electromagnética, 

nuclear forte e nuclear débil. 
17. Interaccións fundamentais da natureza e partículas fundamentais. 
18. Partículas fundamentais constitutivas do átomo: electróns e quarks. 
19. Historia e composición do Universo. 
20. Fronteiras da física. 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 



 

Os criterios de cualificación que empregaremos en cada avaliación e ao finalizar a 
disciplina, baséanse na información obtida por diversos camiños, como son:  

• Notas de clase que se computarán na nota de cada avaliación, dentro das cales se 
valorarán o progreso realizado polo alumno/a, o traballo na aula, o traballo feito en 
casa, traballo en grupo  (20% da nota). 

 • Probas obxectivas que consistirán nos controis e as probas escritas de maior 
entidade realizadas ao final de cada Unidade didáctica. A estrutura aproximada de 
todas as probas escritas, sempre que os contidos que inclúan permítano, será: 
Cuestións teóricas.  

Resolución de problemas.  

Para superar estas probas, o alumno/para debe obter unha nota igual ou superior a 
cinco sobre dez.  

O seu valor será o 80 % da nota 

Durante o curso realizaranse tres avaliacións que coincidirán aproximadamente co 
final do trimestre.  

Faranse dúas probas escritas como mínimo por avaliación. Na primeira entra a materia 
dada ata ese momento. Na segunda de toda a materia da avaliación (entrarán, por 
tanto, os contidos da primeira proba).  

Cada avaliación poderá ser recuperada mediante a realización dunha proba escrita 
que abarcará os contidos da avaliación non superada, e que levará a cabo nos 
primeiros días do trimestre seguinte, preferentemente.  

Ao final do curso en maio farase unha proba escrita de recuperación para o alumnado 
cunha ou máis avaliacións non superadas. Coincidente con este exame poderase 
tamén facer unha proba escrita que terá a mesma estrutura das Probas de Acceso á 
Universidade para os alumnos aprobados.  

A nota do final do curso será a media das tres avaliacións.  

Aos alumnos que teñan que facer a recuperación faráselles unha nova media final coa 
nota obtida na recuperación entendéndose que esta é a obxectiva da devandita 
avaliación. 

Os alumnos coa materia non suspensa tamén farán a recuperación e a nota 
contaralles para a avaliación seguinte. 

O alumnado con avaliación negativa na avaliación ordinaria, o profesor ou profesora 
da materia elaborará un informe sobre os obxectivos, contidos, criterios e estándares 
de aprendizaxe non alcanzados e a proposta de actividades de recuperación. O 
alumnado con avaliación negativa poderá presentarse á proba extraordinaria das 
materias non superadas que o Centro Docente organizará durante o mes de xuño. 
Esta proba escrita terá a mesma estrutura das Probas de Acceso á Universidade . A 
cualificación correspondente á proba extraordinaria estenderase na correspondente 
acta de avaliación. Se un alumno ou alumna non se presenta á proba extraordinaria, 
reflectirase como Non Presentado ( NP), que terá, para todos os efectos, a 
consideración de cualificación negativa. 

A estrutura das probas escritas, sempre que os contidos que inclúan permítano , será 
a das Probas de Acceso á Universidade para esta materia, con dúas ou tres cuestións 
teóricas e dous ou tres problemas. Tanto as cuestións teóricas como os problemas 
terán dous ou tres apartados apartados.  

Os criterios de corrección dos exames serán os das probas de acceso:  

Como criterio fundamental, sinálase o coñecemento dos contidos do deseño curricular 
e a formación específica desta materia en canto aos seus hábitos de razoamento e 
métodos de expresión, destrezas, procedementos e actitudes.  Polo que respecta á 
formación propia da Física, establécense os criterios xerais detallados a continuación: 



Análise de situacións físicas Valorarase a capacidade do alumno/a para analizar unha 
situación física. Iso implica a separación e identificación dos fenómenos que ocorren, 
das leis que os rexen coas súas expresións matemáticas e os seus ámbitos de 
validez, as variables que interveñen e as súas relacións de causalidade, etc. Tamén se 
valorará a correcta interpretación da información dispoñible no enunciado, tanto en 
forma literaria como en datos numéricos, así como as simplificacións e idealizacións 
tácitas ou expresas. 

Relación coa experiencia  

Valorarase a capacidade de aplicación dos contidos a situacións concretas da 
experiencia persoal do alumno/a, adquirida a través da observación cotiá da realidade 
(natural ou tecnolóxica) e da posible experimentación que realizase. En concreto, a 
capacidade para describir en termos científicos feitos e situacións correntes 
expresados en linguaxe ordinaria e a adquisición do sentido da incerteza, da 
aproximación e da estimación.  

A linguaxe e a expresión científica 

En xeral, valorarase a claridade conceptual, a orde lóxica e a precisión. En concreto, a 
argumentación directa (o camiño máis curto), a capacidade de expresión dos 
conceptos físicos en linguaxe matemática, a interpretación das expresións 
matemáticas e dos resultados obtidos, a utilización de esquemas, a representación 
gráfica dos fenómenos e o uso correcto das unidades. 

 

CUALIFICACIÓN  

Cada unha das cuestións e problemas será cualificado ata un máximo de 2’50 puntos 
(cada apartado con 1,25 puntos). A puntuación final será a suma das cualificacións 
das cuestións e problemas cunha cifra decimal.  

Cando a resposta deba ser razoada ou xustificada, o non facelo levará unha 
puntuación de cero nese apartado.  

Se no proceso de resolución das preguntas cométese un erro de concepto básico, 
este levará unha puntuación de cero no apartado correspondente.  

Os erros de cálculo numérico penalizaranse cun 10% da puntuación do apartado da 
pregunta correspondente. No caso no que o resultado obtido sexa tan absurdo ou 
disparatado que a aceptación do mesmo supoña un descoñecemento de conceptos 
básicos, puntuarase con cero.  

Cando haxa que resolver varios apartados nos que a solución obtida no primeiro sexa 
imprescindible para a resolución dos seguintes, un resultado erróneo afectará ao 50% 
do valor do apartado seguinte. De igual forma, se un apartado consta de dous partes, 
a aplicación na resolución da segunda dun resultado erróneo obtido na primeira 
afectará na mesma proporción: esta segunda parte cualificarase cun máximo de 0’25 
puntos.  

A expresión dos resultados numéricos sen unidades ou unidades incorrectas, cando 
sexan necesarias, valorarase cun 50% do valor do apartado. A nota final do exame 
puntuarase de 0 a 10, cunha cifra decimal. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º CURSO DE BACHILLERATO CON LA 
FÍSICA Y QUÍMICA DE 1º CURSO SUSPENSA 

 

Se poderán realizar dúas probas unha dá parte de Química en xaneiro e outra dá parte 
de Física a finais de marzo, obténdose unha nota media das dúas avaliacións que 
serán puntuadas de 0 a 10 cada unha. Para facer a nota media, o alumno deberá 
sacar como mínimo un 4 nas devanditas probas. A finais do mes de abril, os alumnos 
que non aprobasen, terán outra oportunidade de recuperar a parte que teñan 



suspensa. Para superar a materia haberán de obter un mínimo de 5 puntos nunha 
escala de 0 a 10. Se o alumno suspendese este exame, terá toda a materia no exame 
de setembro 

 

Química 2º de bacharelato 

 

Contidos: 

 
1 . A actividade científica 

1. Utilización de estratexias básicas da actividade científica.  
2. Importancia da investigación científica na industria e na empresa. 
3. Prevención de riscos no laboratorio 
4. Investigación científica: documentación, elaboración de informes, comunicación 

e difusión de resultados. 
 

2. Orixe e evolución dos compoñentes do universo 

1. Estrutura da materia. Hipótese de Planck. 
2. Modelo atómico de Bohr. 
3. Orbitais atómicos. Números cuánticos e a súa interpretación. 
4. Mecánica cuántica: hipótese de De Broglie, principio de indeterminación de 

Heisenberg. 
5. Partículas subatómicas: orixe do Universo.  
6. Clasificación dos elementos segundo a súa estrutura electrónica: sistema 

periódico. 
7. Propiedades dos elementos segundo a súa posición no sistema periódico: 

enerxía de ionización, afinidade electrónica, electronegatividade e raio atómico. 
8. Enlace químico. 
9. Enlace iónico. 
10. Propiedades das substancias con enlace iónico. 
11. Enlace covalente. 
12. Xeometría e polaridade das moléculas. 
13. Teoría do enlace de valencia (TEV) e hibridación. 
14. Teoría de repulsión de pares electrónicos da capa de valencia (TRPECV). 
15. Propiedades das substancias con enlace covalente. 
16. Enlaces presentes en substancias de interese biolóxico 
17. Enlace metálico.  
18. Propiedades dos metais. Aplicacións de supercondutores e semicondutores. 
19. Modelo do gas electrónico e teoría de bandas. 
20. Natureza das forzas intermoleculares. 

 

3. Reaccións químicas 

 

4. Concepto de velocidade de reacción.  
5. Teoría de colisións e do estado de transición. 
6. Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas.  
7. Utilización de catalizadores en procesos industriais. 
8. Mecanismos de reacción. 
9. Equilibrio químico. Lei de acción de masas. 
10. Constante de equilibrio: formas de expresala. 
11. Equilibrios con gases. 



12. Equilibrios heteroxéneos: reaccións de precipitación.  
13. Factores que afectan o estado de equilibrio: principio de Le Chatelier. 
14. Factores que inflúen na velocidade das reaccións químicas. 
15. Utilización de catalizadores en procesos industriais. 
16. Aplicacións e importancia do equilibrio químico en procesos industriais e en 

situacións da vida cotiá. 
17. Concepto de ácido-base.  
18. Teoría de Brönsted-Lowry.  
19. Forza relativa dos ácidos e bases; grao de ionización. 
20. Equilibrio iónico da auga. 
21. Concepto de pH. Importancia do pH a nivel biolóxico. 
22. Estudo cualitativo das disolucións reguladoras de pH. 
23. Equilibrio ácido-base 
24. Volumetrías de neutralización ácido-base.  
25. Estudo cualitativo da hidrólise de sales. 
26. Ácidos e bases relevantes a nivel industrial e de consumo. Problemas 

ambientais. 
27. Equilibrio redox. 
28. Concepto de oxidación-redución. Oxidantes e redutores. Número de oxidación. 
29. Axuste redox polo método do ión-electrón. Estequiometría das reaccións redox. 
30. Potencial de redución estándar. 
31. Volumetrías redox. 
32. Leis de Faraday da electrólise. 
33. Aplicacións e repercusións das reaccións de oxidación redución: baterías 

eléctricas, pilas de combustible e prevención da corrosión de metais. 

 

4.Síntese orgánica e novos materiais 

1. Importancia da química do carbono no desenvolvemento da sociedade do 
benestar. 

2. Macromoléculas. 
3. Polímeros. 
4. Reaccións de polimerización. 
5. Polímeros de orixe natural e sintética: propiedades. 
6. Principais compostos orgánicos de interese biolóxico e industrial: materiais 

polímeros e medicamentos. 
7. Fabricación de materiais plásticos e as súas transformacións: impacto 

ambiental. 

 

Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 
 

Os criterios de cualificación que empregaremos en cada avaliación e ao finalizar a 
disciplina, baséanse na información obtida por diversos camiños, como son:  

• Notas de clase que se computarán na nota de cada avaliación, dentro das cales se 
valorarán o progreso realizado polo alumno/a, o traballo na aula, o traballo feito en 
casa, traballo en grupo  (20% da nota). 

 • Probas obxectivas que consistirán nos controis e as probas escritas de maior 
entidade realizadas ao final de cada Unidade didáctica. A estrutura aproximada de 
todas as probas escritas, sempre que os contidos que inclúan permítano, será: 
Cuestións teóricas.  

Resolución de problemas.  

Para superar estas probas, o alumno/para debe obter unha nota igual ou superior a 
cinco sobre dez.  



O seu valor será o 80 % da nota 

Durante o curso realizaranse tres avaliacións que coincidirán aproximadamente co 
final do trimestre.  

Faranse dúas probas escritas como mínimo por avaliación. Na primeira entra a materia 
dada ata ese momento. Na segunda de toda a materia da avaliación (entrarán, por 
tanto, os contidos da primeira proba).  

Cada avaliación poderá ser recuperada mediante a realización dunha proba escrita 
que abarcará os contidos da avaliación non superada, e que levará a cabo nos 
primeiros días do trimestre seguinte, preferentemente.  

Os alumnos coa materia non suspensa tamén farán a recuperación e a nota 
contaralles para a avaliación seguinte. 

Ao final do curso en maio farase unha proba escrita de recuperación para o alumnado 
cunha ou máis avaliacións non superadas. Coincidente con este exame poderase 
tamén facer unha proba escrita que terá a mesma estrutura das Probas de Acceso á 
Universidade.  

A nota do final do curso será a media das tres avaliacións.  

Aos alumnos que teñan que facer a recuperación faráselles unha nova media final coa 
nota obtida na recuperación entendéndose que esta é a obxectiva da devandita 
avaliación. 

O alumnado con avaliación negativa na avaliación ordinaria, o profesor ou profesora 
da materia elaborará un informe sobre os obxectivos, contidos, criterios e estándares 
de aprendizaxe non alcanzados e a proposta de actividades de recuperación. O 
alumnado con avaliación negativa poderá presentarse á proba extraordinaria das 
materias non superadas que o Centro Docente organizará durante o mes de xuño. 
Esta proba escrita terá a mesma estrutura das Probas de Acceso á Universidade . A 
cualificación correspondente á proba extraordinaria estenderase na correspondente 
acta de avaliación. Se un alumno ou alumna non se presenta á proba extraordinaria, 
reflectirase como Non Presentado ( NP), que terá, para todos os efectos, a 
consideración de cualificación negativa. 

A estrutura das probas escritas, sempre que os contidos que inclúan permítano , será 
a das Probas de Acceso á Universidade para esta materia, pero non conterá dúas 
opcións:  

- Unha cuestión sobre formulación e nomenclatura química.  

- Tres cuestiones que versarán, indistintamente, tanto sobre coñecementos teóricos ou 
de aplicación dos mesmos, que requiran para a súa solución un razoamento e/ou 
cálculos sinxelos, como sobre os procedementos experimentais referidos aos traballos 
prácticos recomendados nas Orientacións Xerais.  

- Dous problemas numéricos de aplicación dos principios, conceptos e procedementos 
da química. 

 Os criterios de corrección dos exames serán os das probas de acceso. 

 1.- Emprego adecuado da terminoloxía química. 

 2.- Coñecemento da formulación e nomenclatura dos compostos inorgánicos e 
orgánicos.  

3.- Coñecemento dos conceptos, principios e teorías da Química.  

4.- Capacidade de razoamento e dedución que permitan ao alumno xustificar e predicir 
as propiedades das especies químicas a partir dos modelos teóricos.  

5.- Aplicación dos modelos teóricos á resolución de problemas numéricos, 
interpretando o sentido químico dos resultados, cando cumpra.  

6.- Uso correcto das unidades.  

7.- Explicación detallada dos procesos seguidos na resolución de cuestións e 



exercicios. 8.- Capacidade de analizar datos expresados en táboas e representacións 
gráficas 

CUALIFICACIÓN  

Cada unha das cuestións será cualificada ata un máximo de 1’50 puntos e os 
problemas ata 2 puntos cada un.  

A puntuación final será a suma das cualificacións das cuestións e problemas da opción 
elixida, cunha cifra decimal.  

Pregunta nº 1.- Seis fórmulas correctas......................................1’5 puntos. 

 Cinco fórmulas correctas...................................1’0 puntos.  

Catro fórmulas correctas..................................0’5 puntos. 

 Menos de catro fórmulas correctas..................0’0 puntos.  

Preguntas nº 2, 3 e 4................................................Ata 1’5 puntos cada unha. 

 Preguntas nº 5 e 6....................................................Ata 2’0 puntos cada unha.  

Cando as preguntas teñan varios apartados, a puntuación total repartirase, por igual, 
entre os mesmos, salvo que se exprese o contrario na proba. Cando a resposta deba 
ser razoada ou xustificada, o non facelo levará unha puntuación de cero nese 
apartado. Se no proceso de resolución das preguntas cométese un erro de concepto 
básico, este levará unha puntuación de cero no apartado correspondente. 

Os erros de cálculo numérico penalizaranse cun 10% da puntuación do apartado da 
pregunta correspondente. No caso no que o resultado obtido sexa tan absurdo ou 
disparatado que a aceptación do mesmo supoña un descoñecemento de conceptos 
básicos, puntuarase con cero.  

Nas preguntas 5 e 6, cando haxa que resolver varios apartados nos que a solución 
obtida no primeiro sexa imprescindible para a resolución dos seguintes, un resultado 
erróneo afectará ao 50% do valor do apartado seguinte. De igual forma, se un 
apartado consta de dous partes, a aplicación na resolución da segunda dun resultado 
erróneo obtido na primeira afectará na mesma proporción: esta segunda parte 
cualificarase cun máximo de 0’25 puntos.  

A expresión dos resultados numéricos sen unidades ou unidades incorrectas, cando 
sexan necesarias, valorarase cun 50% do valor do apartado. A nota final do exame 
puntuarase de 0 a 10, cunha cifra decimal. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º CURSO DE BACHILLERATO CON A 
FÍSICA e QUÍMICA DE 1º 

 

Se  poderán realizar  dúas  probas unha dá  parte de Química en  xaneiro e  outra dá 
parte de Física a finais de marzo, obténdose unha nota media das dúas avaliacións 
que serán puntuadas de 0 a 10 cada unha. Para facer a nota media, o alumno deberá 
sacar como mínimo un 4 nas devanditas probas. A finais do mes de abril, os alumnos 
que non aprobasen, terán outra oportunidade de recuperar a parte que teñan 
suspensa. Para superar a materia haberán de obter un mínimo de 5 puntos nunha 
escala de 0 a 10. 

Se o alumno suspendese este exame, terá toda a materia no exame de setembro 

Debido o carácter extraordinario do curso anterior, os alumnos coa asignatura 
suspensa de 1º de bacharelato so se examinaran da parte de química 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA DE 2º DA ESO 

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción. 

 As aprendizaxes do alumno deben ser avaliadas sistemática e periodicamente, tanto 

para medir individualmente o seu grado de adquisición como para introducir no proceso 

educativo cantos cambios sexan precisos si a situación requíreo. Consideramos 

necesario utilizar os seguintes instrumentos: Traballo diario: hanse de considerar 

diferentes aspectos como: 

 1. Respostas orais ás preguntas formuladas en clase, en relación cos contidos que se 

imparten.  

2. Realización de actividades propostas, tanto individual como en equipo.  

3. Rigor e creatividade nas súas intervencións, respectando as alleas, recoñecendo os 

seus erros e sabendo rectificalos. 

 4. Interese e participación nas actividades desenvolvidas en clase, tanto individual 

como en equipo.  

5. Traballos opcionais, realizados dentro e fóra do aula, relacionados cos contidos 

impartidos.  

1. Interese por corrixir os seus propios erros  

2. Disposición para solicitar as axudas necesarias  

3. Cooperación cos seus compañeiros  

4. Colaboración na creación dun clima de aula que propicie o bo desenvolvemento da 

clase.  

Valoración das tarefas encomendadas: 

 1. Orde na súa execución e presentación;  

2. Realización nos prazos acordados  

3. Colaboración naquelas que se realicen en grupo  

4. Achega e uso dos materiais que necesarios para a clase.  

Comportamento en clase:  
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1. Asistencia e puntualidade  

2. Orde e compostura  

3. Respecto aos seus compañeiros  

4. Respecto ao profesor  

Probas escritas: Nas que se valorará  

1. A adquisición de contidos impartidos 

 2. A expresión escrita  

3. A claridade e o rigor das formulacións  

4. A capacidade de síntese. 

 5. Suxírese unha corrección rápida dado o seu alto valor formativo e de 

retroalimentación no proceso de ensino/aprendizaxe Convén realizar periodicamente 

probas escritas (probas obxectivas, desenvolvemento de temas, exercicios de aplicación, 

etc.). Estas probas son importantes porque nelas o alumno atópase só ante os problemas 

que ten que resolver e isto faille tomar conciencia dos seus avances e dificultades na 

adquisición dos obxectivos específicos da materia. Por outra banda, a proba escrita 

tradicional é o mellor procedemento de autoevaliación que ten o alumno para poder 

medir o nivel dos seus coñecementos. Neste momento, calquera outro tipo de avaliación 

é máis cuestionado polos alumnos, por iso é polo que resulte imprescindible facer este 

tipo de probas como elemento básico de contraste, xa que a opinión do profesor, obtida 

por outros procedementos, aparentemente menos obxectivos, segue sendo moi 

cuestionada, sobre todo cando se trata dunha opinión negativa.  

Métodos de Recuperación Para os alumnos que durante o curso escolar non superen 

algunha avaliación realizaráselles unha recuperación sobre as unidades traballadas. Si o 

profesor considérao oportuno os alumnos realizarán unha proba global ao finalizar o 

curso. Esta proba consistirá en cuestións básicas xerais, baseándose fundamentalmente 

nos criterios de avaliación mínimos para 2º ESO en física e química.  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN Durante cada avaliación realizásense tantas 

probas escritas como o profesor xulgue necesarias, preferiblemente logo de 

terminar cada unidade didáctica completa.  
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Realizarase a media aritmética de todas as probas realizadas en cada avaliación a 

condición de que se supere a nota de 3. Esta media valorarase cun 70%, sendo o 30% 

restante a nota que se obteña no traballo diario, 15% (deberes, traballo de clase, caderno 

e laboratorio) e o comportamento e participación 15%. En todo caso gardásense as 

partes aprobadas ata a recuperación da correspondente avaliación. Para os alumnos que 

logo de aplicar todos os criterios expostos non superen algunha avaliación 

realizaráselles unha proba escrita para a súa recuperación. Nestas probas a cualificación 

dos alumnos que recuperen a avaliación será de 5. Si un alumno faltase a un exame, este 

non se repetirá baixo ningún concepto, salvo que o Departamento, revisado cada caso, 

xulgase conveniente facelo. O alumno podería recuperar esa parte na recuperación ao 

final da avaliación. Cualificación final na convocatoria ordinaria. O alumno superará 

esta materia na convocatoria de ordinaria de xuño, si aproba todas as avaliacións ó ben 

si, tendo cualificación negativa nalgunha delas, e non estando dita cualificación moi 

afastada dos contidos mínimos exixibles (máis de 4), obtén unha media de aprobado.  

 

María Jesús López Pereira 

 

 

Xefa do Departamento de Física e Química 

Ourense, 5 de novembro de 2020 

 


