
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica: formular problemas e 
emitir hipóteses, propor modelos, elaborar estratexias de resolución de problemas e deseños 
experimentais, analizar os resultados e realizar experiencias  

FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando a notación 
científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os resultados.  
FQB1.1.4. Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con elas. 

B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións entre a presión, o 
volume e a temperatura. 

FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado dos 
gases ideais. 

B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar 
fórmulas moleculares. 

FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a presión total 
dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais. 
FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición centesimal, 
aplicando a ecuación de estado dos gases ideais. 

B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha concentración 
dada, expresala en calquera das formas establecidas, e levar a cabo a súa preparación. 

FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso e en volume; 
leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha 
concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de solutos en estado 
sólido como a partir doutra de concentración coñecida. 

B2.5. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o disolvente puro, 
e comprobalo experimentalmente. 

FQB2.5.1. Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e ebulición dun líquido ao 
que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún proceso de interese no contorno. 

B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción química 
dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas. 

FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización, 
oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial. 

B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan reactivos 
limitantes e reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo. 

FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de 
partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela. 
FQB3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado sólido, líquido ou 
gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro. 
FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequiométricos. 

B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e 
exotérmicas. 

FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os 
diagramas entálpicos asociados. 

B4.4. Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química. FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as 
entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha transformación química dada, e 
interpreta o seu signo. 

B4.6. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso químico en 
determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs. 

FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade dunha 
reacción química. 
FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos, 
antrópicos e da temperatura. 

B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos, relacionándoos con 
compostos de interese biolóxico e industrial. 

FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea aberta e pechada, e 
derivados aromáticos.  

B5.2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas e nitroxenadas.  FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos sinxelos cunha 
función osixenada ou nitroxenada. 
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B5.3. Representar os tipos de isomería. FQB5.3.1. Representa os isómeros dun composto orgánico. 
B6.1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais. FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema de referencia 

elixido é inercial ou non inercial. 
B6.2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movementos nun 
sistema de referencia adecuado.  

FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e 
aceleración nun sistema de referencia dado.  

B6.3. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e aplicalas a situacións 
concretas. 

FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 
expresión do vector de posición en función do tempo.  
FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun corpo nun 
plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (MRU) e movemento rectilíneo 
uniformemente acelerado (MRUA). 

B6.5. Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do vector de 
posición en función do tempo. 

FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos implicados, e aplica as 
ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade do móbil. 

B6.6. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en 
función das súas compoñentes intrínsecas.  

FQB6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as 
ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

B6.7. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais.  FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxectoria 
circular, establecendo as ecuacións correspondentes. 

B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición de dous 
movementos unidimensionais rectilíneo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA). 

FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous 
movementos rectilíneos. 

B7.1. Identificar todas as forzas que actúan sobre un corpo. FQB7.1.1. Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo 
consecuencias sobre o seu estado de movemento. 
FQB7.1.2. Debuxa o diagrama de forzas dun corpo situado no interior dun ascensor en diferentes 
situacións de movemento, calculando a súa aceleración a partir das leis da dinámica. 

B7.2. Resolver situacións desde un punto de vista dinámico que involucran planos inclinados 
e/ou poleas. 

FQB7.2.1. Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos sinxelos. 
FQB7.2.2. Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en planos horizontais ou 
inclinados, aplicando as leis de Newton. 
FQB7.2.3. Relaciona o movemento de varios corpos unidos mediante cordas tensas e poleas coas 
forzas que actúan sobre cada corpo. 

B7.4. Aplicar o principio de conservación do momento lineal a sistemas de dous corpos e 
predicir o movemento destes a partir das condicións iniciais. 

FQB7.4.1. Establece a relación entre impulso mecánico e momento lineal aplicando a segunda lei de 
Newton. 
FQB7.4.2. Explica o movemento de dous corpos en casos prácticos como colisións e sistemas de 
propulsión mediante o principio de conservación do momento lineal. 

B7.5. Xustificar a necesidade de que existan forzas para que se produza un movemento 
circular. 

FQB7.5.1. Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e interpretar casos de móbiles en curvas 
e en traxectorias circulares.  

B8.1. Establecer a lei de conservación da enerxía mecánica e aplicala á resolución de casos 
prácticos. 

FQB8.1.1. Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos, 
determinando valores de velocidade e posición, así como de enerxía cinética e potencial. 

B8.2. Recoñecer sistemas conservativos como aqueles para os que é posible asociar unha 
enerxía potencial e representar a relación entre traballo e enerxía. 

FQB8.2.1. Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto teórico 
xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O procedemento será mediante unha lista de cotexo 
onde se valorará o seu traballo nas diversas actividades, previamente 
entregadas ao alumnado, vía telemática. 

Instrumentos:  Resumos teóricos e Boletíns de exercicios diversos, 
relacionados cos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxes 
imprescindibles, recollidos no seu caderno. 

Cualificación final 

A nota final será feita mediante a media ponderada das dúas primeiras avaliacións: 
a 1º avaliación terá un peso do 60% e a 2ª avaliación, o 40 % restante. 
O traballo da 3ª avaliación sumará a nota obtida previamente con 1.5 puntos como 
máximo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será un exame con dez exercicios (cada exercicio vale un punto) e entrará 
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe imprescindibles 
recollidos neste documento. O criterio de cualificación será o recollido na 
Programación do curso 2019/20 de Física e Química. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Para facilitarlle ao alumnado a superación desta materia se lle aplicará os 
mesmos criterios de avaliación recollidos neste documento 

Criterios de cualificación: 
O criterio de cualificación será o mesmo que, anteriormente, ven recollido 
neste documento.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O instrumento e o procedemento será facer uns boletíns con todos os 
estándares de aprendizaxe esenciais recollidos neste documento. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Apuntamentos e boletíns de exercicios (recuperación, repaso e reforzo) 
onde se traballaran todas as competencias claves imprescindibles,  recollidas 
neste propio documento 
Traballarase o Estudo de Cinemática, Dinámica e enerxía como unha 
actividade de ampliación e se terá que indicar que o resto de  estándares de 
Física  sen traballar son todos aqueles que axudan a entender a Física como 
un todo, e que preparan ao alumnado coa forma de traballar a materia por 
bloques tal como se fai en segundo de bacharelato (movemento harmónico 
simple, forza gravitatoría e eléctrica). Así que no seguinte curso, para todo o 
alumnado que elixa a Física, se terá  aproveitará a dar unhas nocións previas 
sobre estes estándares  antes de entrar nos bloques de Movemento 
ondulatorio e os Campos gravitatorio e campo eléctromagnético de Física de 
2º de bacharelato. 
Os boletíns de repaso serviran de boletíns de recuperación para o alumnado 
que non teña superado algunha o ou as dúas avaliacións usadas para obter a 
nota final do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía adecuada a unha educación telemática, onde o 

alumnado é o actor principal da súa aprendizaxe. O Profesor dará as 

instrucións necesarias para a realización das actividades propostas coa 

finalidade de axudalos a adquirir devanditas habilidades e construír o seu 

coñecemento. 

Terase que prestar especial atención a diversidade do alumnado  mediante un 

seguimento exhaustivo do seu traballo e modificando o material de traballo se 

fose necesario. 

Como algúns do noso alumnado ten problemas coa conectividade,  se lle 

entregará e recollerá , de forma semanal, as mesmas actividades propostas 

para o resto do alumnado, nun lapis electrónico ou memoria USB , a través de 

protección Civil de Marín.  

Materiais e recursos 

Entrega por parte do profesor dunha serie de documentos TIC onde se 
explican os estándares de avaliación imprescindibles, acompañados por un 
conxunto de boletíns de exercicios relacionados cos aspectos teóricos 
anteriores 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumnado e ás familias informarase a través das vías propostas 
pola Consellaría  de Educación e ordenación universitaria : espazo 
abalar, videoconferencias a través da aplicación webex meeting e , 
ademais, cree unha conta de correo electrónico propia para este curso 
para que o alumnado entregue o seu traballo que previamente fóiselle 
entregado a través do mesmo medio: 
fyq.1bachillerato.iescdm@gmail.com 
A través deste medio, entregarase a corrección das mesmas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

mailto:fyq.1bachillerato.iescdm@gmail.com

