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RESUMO DA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA DE 3º DE  ESO 
 
1.- CONTIDOS MÍNIMOS.  
1ª Avaliación 
• O Método Científico 
• O Sistema Internacional de unidades. Magnitudes fundamentais e derivadas (superficie, 

volume, densidade). 
• Medir e expresar correctamente o resultados. 
• Cambios de unidades utilizando factores de conversión. 
• Interpretar a teoría cinética na comprensión das propiedades dos tres estados, na 

temperatura dos corpos e nos cambios de estado. 
• Leis dos gases: Boyle-Mariotte e Gay-Lussac. 

2ª Avaliación 
• Clasificación da materia: mesturas e substancias puras.  
• Técnicas de separación de mesturas. 
• Expresar a concentración dunha disolución en g/l, en tanto por cento en masa e volume. 
• Fenómenos electrostáticos. O electrón, unidade de carga eléctrica. 
• Estrutura do átomo dende a teoría de Dalton até o modelo de Rutherford. Protóns e 

neutróns. Ións. Isótopos. 
• Radioactividade, saúde e ambiente. 
• Masas atómicas e moleculares. 
• Clasificación periódica dos elementos. Características xerais. 

3ª Avaliación 
• Nomear e formular compostos químicos binarios . 
• Determinar o número de átomos, moléculas e moles que hai nunha cantidade de 

Substancia. Masa molar. 
• Cambios físicos e cambios químicos. Axuste e interpretación dunha ecuación química. 

 
2.- AVALIACIÓN.  
 
a) Avaliación ordinaria de xuño 
 
Instrumentos de Avaliación 
Para avaliar ao alumno teranse en conta: 
 
a.- Caderno de traballo de actividades de aula e laboratorio. Valorándose: 
� Traballo realizado.Actividades propostas realizadas coas correccións feitas na aula. 
� Presentación (orde, limpeza...) 

 
b.- Prácticas de laboratorio.Valorándose: 
� Manexo coidadoso do material. 
� Atención ás explicacións do profesor, e mostrar interese por aprender. 
� Organización para levar a cabo as tarefas. 
� Participación nas tarefas do grupo. 
� Entrega puntual, ordenada e limpa dos informes prácticos (no caderno de traballo). 

 
c.- Participación do alumno na clase: 
� Intervencións orais do alumno na clase (preguntas, exposicións teóricas, respecto pola 

opinión dos demais...). 
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� Asistencia regular e puntual. 
� Organización para levar a cabo as tarefas, esforzándose e mostrando interese por aprender. 
� Resolución de exercicios no encerado. 
� Interese pola realización do traballo ben feito. 
� Ser respectuoso e solidario cos compañeiros. 

O traballo do alumno na aula e no laboratorio será observado polo profesor ao longo do 
trimestre (faranse algunhas anotacións no caderno do profesor) e o caderno revisarase unha vez 
por trimestre, como mínimo. 

d.- Exames escritos con preguntas, cuestións e problemas do tipo dos feitos en cada tema. 
� Faranse como mínimo dous por avaliación. Os exames poderán incluír: 

1. Preguntas sobre a teoría e prácticas de laboratorio. 
2. Cuestións teóricas.  
3. Problemas numéricos do tipo dos feitos en clase. 

 
� Teranse en conta e valoraranse nos mesmos: 

o A claridade nos razoamentos.  
o As faltas de ortografía e erros na expresión. 
o Exactitude nos cálculos numéricos. 
o A presentación do exame. 

 
� A cualificación de teoría e problemas poderá ser independente, sendo necesario para 

superar o exame acadar unha nota mínima en cada parte, que o departamento fixa na 
metade da puntuación máxima que se pode obter na mesma. 

  
� Pódese facer algunha proba curta dos contidos das últimas clases, sen avisar, para 

comprobar o traballo diario ou preguntar oralmente a algúns alumnos. 
 
� Despois de rematada cada unha das avaliacións, realizarase un exame de recuperación ao 

que se terá que presentar o alumnado que non superase a avaliación correspondente. Neste 
exame entrarán todos os contidos traballados durante esa avaliación, independentemente 
das cualificacións obtidas en cada un dos exames. 

 
� A final de curso farase un Exame Final. Dado o carácter continuo da avaliación, a este 

exame só se poderá presentar o alumnado que, como moito, teña unha ou dúas 
avaliacións suspensas. 

 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN : 
O peso que se lle dará a cada apartado na cualificación será o seguinte: 
- Un 20%  

a) Caderno de traballo (traballo da aula e do laboratorio e tarefas propostas para a casa). 
b) Participación na clase e traballo de laboratorio. 
c) Actitude positiva e interese pola materia. 
d) No caso de facer probas curtas, estas contribuirán á nota deste apartado, posto que 

farán para comprobar o traballo diario. 
 

- Un 80%: 
e) Exames escritos. 
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� En caso de que se suspenda algún dos exames dunha avaliación, só se poderá facer una 
media compensatoria cos demais exames se en cada un deles se obtén una nota mínima 
que será de 3,5 puntos sobre 10. 

� A cualificación de teoría e problemas poderá ser independente, sendo necesario para superar 
o exame acadar unha nota mínima en cada parte, que o departamento fixa na metade da 
puntuación máxima que se pode obter na mesma. 

� Se se fai algún traballo de investigación bibliográfica relacionado coas TIC ou de 
laboratorio, individual ou en grupo, incluirase a súa valoración neste 80% e previamente 
indicaráselle ao alumno cal é a súa contribución na puntuación. 

� O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo que a 
avaliación á cal pertenza o exame lle sexa cualificada como non superada coa nota mínima. 

 
A nota final obterase a partir da media das tres avaliacións tendo en conta as recuperacións, ou 
o exame final. 
 
b) Avaliación extraordinaria de setembro 
Exame de Setembro: 
� Aqueles alumnos que non aproben a materia na convocatoria de xuño, terán que 

presentarse ao exame da convocatoria de setembro. 
� Este exame será o mesmo para todo o alumnado deste nivel, e será confeccionado por 

todos os membros do departamento que imparten a materia. 
� O exame constará de cuestións e problemas que versarán maioritariamente sobre os 

criterios de avaliación correspondentes aos contidos mínimos. 
� Os criterios de cualificación para este exame serán os mesmos que para calquera outro que 

se realice durante o curso. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  
 
En cada avaliación: 

• Unha nota mínima de cinco sobre un máximo de dez por avaliación, despois de 
calcular a nota en función dos diferentes apartados avaliables (a, b, c, d, e). 

• Para obter cualificación positiva nesta disciplina o alumno/alumna non deberá estar 
cualificado en ningún dos apartados a, b, c ou d anteriores cunha nota inferior a 
tres.No apartado e, exames, non debe ter unha nota inferior a 3,5 en ningún dos exames 
da avaliación para facer media coas outras probas escritas que se fagan. 

• Farase unha recuperación por avaliación de toda a materia avaliada, independentemente 
das notas obtidas en cada exame. Os alumnos que non teñan unha nota mínima de 5 na 
cualificación correspondente a esa avaliación farán ese exame que non se dividirá por 
partes. 

• A recuperación de cada avaliación non só require aprobar o exame de recuperación, 
senón tamén a mellora no traballo e na actitude, de forma que o 20% de ponderación 
destes aspectos tamén se aplicará ás recuperacións, e valorarase ao longo de todo o 
curso. 

 
Avaliación ordinaria de xuño: 

•  Na avaliación ordinaria de xuño, a nota calcularase a partir da media das tres 
avaliacións, tendo en conta as recuperacións. Para aprobar a materia será necesario non 
ter ningunha avaliación suspensa ou ter aprobadas as recuperacións ou o exame 
final correspondente. 
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Avaliación extraordinaria de setembro: 
• Na avaliación extraordinaria de setembro farase un exame sobre todos os contidos 

traballados durante o curso. Será necesario ter un 5 como mínimo neste exame para 
aprobar.  
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RESUMO DA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA DE 4º DE  ESO 

 
1.- CONTIDOS MÍNIMOS.  
 
1ª Avaliación 
• Modelo de Rutherford. Modelo de Bohr (cualitativamente), para explicar a distribución 

electrónica e, a partir desta, a táboa periódica dos elementos (familias principias). 
• Tipo de enlace que presenta un composto binario a partir da posición dos seus elementos 

no sistema periódico. 
• Características máis importantes dos enlaces iónico e covalente e as propiedades básicas 

dos elementos e compostos máis comúns en función do enlace. 
• Formulación e nomenclatura, segundo as normas de Stock e sistemática, compostos 

binarios e outros compostos de uso frecuente no laboratorio. 
• Teoría atómica para explicar a formación de substancias a partir doutras. Representar 

procesos químicos mediante ecuacións axustadas, observando nelas o principio de 
conservación da masa. 

• Resolución de problemas de estequiometría con moles, masas, moléculas, átomos, volumes 
de gases. 

2ª Avaliación 
• Magnitudes relacionadas con corpos en movemento. 
• Movementos, rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado. Gráficas e 

ecuacións. 
• Movemento circular uniforme. Período, frecuencia, velocidade angular e aceleración 

centrípeta. 
• Interaccións do corpo en relación con outros e aplicar as leis da dinámica para estudar o 

seu movemento. 
• Lei de Hooke. Forzas que actúan sobre un corpo, compoñer e descompoñer graficamente 

vectores. 
• Forza gravitatoria. Peso dos corpos, tendo en conta o campo gravitatorio do lugar en que se 

encontren. 
• Teorías sobre a estrutura do sistema solar. 

3ª Avaliación 
• Presión. Aplicación a distintas situacións de estática de fluídos. 
• Prensa hidráulica. Vasos comunicantes. 
• Presión atmosférica. 
• Flotabilidade dos corpos en fluídos. Principio de Arquímedes. 
• Traballo, e relacionar o traballo coa transferencia de enerxía dun corpo a outro mediante a 

acción dunha forza. 
• Potencia. Importancia que esta magnitude ten na industria e na tecnoloxía. 
• Principio de conservación da enerxía mecánica. 
• Temperatura e calor. Intercambio de calor (equilibrio térmico). Cambios de estado. 

 
2.- AVALIACIÓN.  
 
a) Avaliación ordinaria de xuño 
 



I.E.S O COUTO  RESUMO PROGRAMACIÓN FÍSICA E QUÍMICA 

 

 - 6 - 

Instrumentos de Avaliación 
Para avaliar ao alumno teranse en conta: 
 
a.- Caderno de traballo de actividades de aula e laboratorio. Valorándose: 
� Traballo realizado.Actividades propostas realizadas coas correccións feitas na aula. 
� Presentación (orde, limpeza...) 

 
b.- Prácticas de laboratorio.Valorándose: 
� Manexo coidadoso do material. 
� Atención ás explicacións do profesor, e mostrar interese por aprender. 
� Organización para levar a cabo as tarefas. 
� Participación nas tarefas do grupo. 
� Entrega puntual, ordenada e limpa dos informes prácticos (no caderno de traballo). 

 
c.- Participación do alumno na clase: 
� Intervencións orais do alumno na clase (preguntas, exposicións teóricas, respecto pola 

opinión dos demais...). 
� Asistencia regular e puntual. 
� Organización para levar a cabo as tarefas, esforzándose e mostrando interese por aprender. 
� Resolución de exercicios no encerado. 
� Interese pola realización do traballo ben feito. 
� Ser respectuoso e solidario cos compañeiros. 

O traballo do alumno na aula e no laboratorio será observado polo profesor ao longo do 
trimestre (faranse algunhas anotacións no caderno do profesor) e o caderno revisarase unha vez 
por trimestre, como mínimo. 

d.- Exames escritos con preguntas, cuestións e problemas do tipo dos feitos en cada tema. 
� Faranse como mínimo dous por avaliación. Os exames poderán incluír: 

4. Preguntas sobre a teoría e prácticas de laboratorio. 
5. Cuestións teóricas.  
6. Problemas numéricos do tipo dos feitos en clase. 

 
� Teranse en conta e valoraranse nos mesmos: 

o A claridade nos razoamentos.  
o As faltas de ortografía e erros na expresión. 
o Exactitude nos cálculos numéricos. 
o A presentación do exame 

 
� A cualificación de teoría e problemas poderá ser independente, sendo necesario para 

superar o exame acadar unha nota mínima en cada parte, que o departamento fixa na 
metade da puntuación máxima que se pode obter na mesma. 

  
� Pódese facer algunha proba curta dos contidos das últimas clases, sen avisar, para 

comprobar o traballo diario ou preguntar oralmente a algúns alumnos. 
 
� Despois de rematada cada unha das avaliacións, realizarase un exame de recuperación ao 

que se terá que presentar o alumnado que non superase a avaliación correspondente. Neste 
exame entrarán todos os contidos traballados durante esa avaliación, independentemente 
das cualificacións obtidas en cada un dos exames. 
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� A final de curso farase un Exame Final. Dado o carácter continuo da avaliación, a este 
exame só se poderá presentar o alumnado que, como moito, teña unha ou dúas 
avaliacións suspensas. 

 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN : 
O peso que se lle dará a cada apartado na cualificación será o seguinte: 
- Un 20%  

a) Caderno de traballo (traballo da aula e do laboratorio e tarefas propostas para a casa). 
b) Participación na clase e traballo de laboratorio. 
c) Actitude positiva e interese pola materia. 
d) De facer probas curtas, estas contribuirán á nota deste apartado, posto que se serán 

para comprobar o traballo diario. 
 

- Un 80%: 
e) Exames escritos. 

� No caso de que se suspenda algún dos exames dunha avaliación, só se poderá facer una 
media compensatoria cos demais exames se en cada un deles se obtén una nota mínima 
que será de 3,5 puntos sobre 10. 

� A cualificación de teoría e problemas poderá ser independente, sendo necesario para superar 
o exame acadar unha nota mínima en cada parte, que o departamento fixa na metade da 
puntuación máxima que se pode obter na mesma. 

� Se se fai algún traballo de investigación bibliográfica relacionado coas TIC ou de 
laboratorio, individual ou en grupo, incluirase a súa valoración neste 80% e previamente 
indicaráselle ao alumno cal é a súa contribución na puntuación. 

� O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo que a 
avaliación á cal pertenza o exame lle sexa cualificada como non superada coa nota mínima. 

 
A nota final obterase a partir da media das tres avaliacións tendo en conta as recuperacións, ou 
o exame final. 
 
b) Avaliación extraordinaria de setembro 
Exame de Setembro: 
� Aqueles alumnos que non aproben a materia na convocatoria de xuño, terán que 

presentarse ao exame da convocatoria de setembro. 
� Este exame será o mesmo para todo o alumnado deste nivel, e será confeccionado por 

todos os membros do departamento que imparten a materia. 
� O exame constará de cuestións e problemas que versarán maioritariamente sobre os 

criterios de avaliación correspondentes aos contidos mínimos 
� Os criterios de cualificación para este exame serán os mesmos que para calquera outro que 

se realice durante o curso. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  
 
En cada avaliación: 

• Unha nota mínima de cinco sobre un máximo de dez por avaliación, despois de 
calcular a nota en función dos diferentes apartados avaliables (a, b, c, d, e). 

• Para obter cualificación positiva nesta disciplina o alumno/alumna non deberá estar 
cualificado en ningún dos apartados a, b, c ou d anteriores cunha nota inferior a 
tres.No apartado e, exames, non debe ter unha nota inferior a 3,5 en ningún dos exames 
da avaliación para facer media coas outras probas escritas que se fagan. 
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• Farase unha recuperación por avaliación de toda a materia avaliada, independentemente 
das notas obtidas en cada exame. Os alumnos que non teñan unha nota mínima de 5 na 
cualificación correspondente a esa avaliación farán ese exame, que non se dividirá por 
partes. 

• A recuperación de cada avaliación non só require aprobar o exame de recuperación, 
senón tamén a mellora no traballo e na actitude, de forma que o 20% de ponderación 
destes aspectos tamén se aplicará ás recuperacións, e valorarase ao longo de todo o 
curso. 

 
Avaliación ordinaria de xuño: 

•  Na avaliación ordinaria de xuño, a nota calcularase a partir da media das tres 
avaliacións tendo en conta as recuperacións. Para aprobar a materia será necesario non 
ter ningunha avaliación suspensa ou ter aprobadas as recuperacións ou o exame 
final correspondente. 

 
Avaliación extraordinaria de setembro: 

• Na avaliación extraordinaria de setembro farase un exame sobre todos os contidos 
traballados durante o curso. Será necesario ter un 5 como mínimo neste exame para 
aprobar.  

 



I.E.S O COUTO  RESUMO PROGRAMACIÓN FÍSICA E QUÍMICA 

 

 - 9 - 

RESUMO DA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA E QUÍMICA DE 1º DE  BAC 
 
1.- CONTIDOS MÍNIMOS.  
1ª Avaliación 
• Sistema internacional de unidades, transformación de unidades mediante factores de 

conversión. Notación científica. 
•  Modelos atómicos. Xustificar cada novo modelo atómico pola incapacidade do anterior 

para explicar os novos descubrimentos experimentais, valorando o carácter non dogmático 
da ciencia. 

• Número atómico, número másico; protóns, electróns e neutróns. Isótopos. Ións. 
• Modelo atómico de Bohr e espectro do hidróxeno. 
• Orbitais e números cuánticos. Significado dos números cuánticos, os seus valores posibles, 

e as regras que rexen o enchido de orbitais. 
• Ordenación periódica dos elemento e a súa relación cos electróns externos (elementos 

representativos). 
• Características do enlace iónico (ións e estrutura cristalina), covalente e metálico (modelo 

da nube electrónica). No covalente só o estudo do número de enlaces (estruturas de 
Lewis). Diferenciar o tipo de enlace en relación ás propiedades do composto (estado de 
agregación, solubilidade, condutividade). 

• Formular compostos inorgánicos. Normas da IUPAC. 
2ª Avaliación 
• Cálculos estequiométricos con moles, moléculas, átomos, gramos, volume de gases, 

concentración de disolucións; de forma illada ou nunha reacción química. 
• Cálculo do rendemento dunha reacción e exercicios de reactivo limitante. 
• Coñecer os principais grupos funcionais orgánicos e formular moléculas sinxelas. 
• Cálculo das magnitudes cinemáticas, velocidade media, aceleración media. Movementos 

sinxelos obtendo as ecuacións dos movementos (m.r.u. e m.r.u.v.). Resolver problemas 
correspondentes a estes movementos, elaborar e interpretar gráficas. No m.c.u. calcular 
frecuencia, período e velocidade angular. 

• Composición de movementos. Tiro horizontal e parabólico. Calcular a velocidade e a 
posición da partícula. 

3ª Avaliación 
• Diagramas vectoriais das forzas actuantes na interacción entre corpos, resultante e relación 

cos efectos que produce, utilizando as leis da dinámica para determinar o movemento dos 
corpos en exercicios con planos horizontais, inclinados, corpos enlazados... 

• Forza de rozamento e manexar o coeficiente de rozamento na resolución de problemas. 
• Principio de conservación da cantidade de movemento en problemas de choques nunha 

dirección 
• Conceptos de traballo e potencia. Problemas nos que a forza aplicada sexa constante. 
• Principio de conservación da enerxía mecánica na resolución de exercicios. 
• Calor e temperatura. Problemas de determinación da calor específica, equilibrio térmico e 

calor intercambiada nun proceso con variación de temperatura e cambios de estado. 
• Montar e deseñar circuítos eléctricos, determinar a diferenza de potencial entre dous 

puntos, medir experimentalmente intensidades ou calculalas por aplicación da lei de Ohm 
en circuítos sinxelos con resistencia sen serie e paralelo. 
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2.- AVALIACIÓN.  
 
a) Avaliación ordinaria de xuño 
 
Instrumentos de Avaliación 
Para avaliar ao alumno teranse en conta: 
Valorándose: 
 
a) Traballo persoal do alumno na aula e no laboratorio: 
Será rexistrado polo profesor na ficha de seguimento do alumno. Influirán negativamente na 
avaliación da materia: 
� As faltas de asistencia sen causa xustificada. 
� As actitudes negativas ante a realización e corrección de exercicios. 
� A non presentación a tempo das tarefas encomendadas. 

 
b)Traballos propostos polo profesor. 
 
c)Exames escritos con cuestións e problemas do tipo dos indicados en cada tema relativos a 
cada un dos criterios de avaliación. 
� Faranse como mínimo dous por avaliación, de acordo cos criterios xerais de corrección de 

exames. Os exames poderán incluír: 
1. Preguntas sobre a teoría e prácticas de laboratorio. 
2. Cuestións teóricas.  
3. Problemas numéricos do tipo dos feitos en clase. 

 
Criterios xerais de corrección de exames: 
� Teranse en conta e valoraranse nos mesmos: 

1. A claridade nos razoamentos.  
2. Precisión nos cálculos numéricos. 
3. Orde, presentación e limpeza 
4. Faltas de ortografía e erros na expresión. 

 
� A cualificación de teoría e problemas poderá ser independente, sendo necesario para 

superar o exame acadar unha nota mínima en cada parte, que o departamento fixa na 
metade da puntuación máxima que se pode obter na mesma. 

 
� Pódese facer algunha proba curta dos contidos das últimas clases, sen avisar, para 

comprobar o traballo diario ou preguntar oralmente a algúns alumnos. 
 
� No caso de facer varios exames nunha avaliación, a nota mínima en cada un deles para 

poder facer unha media compensatoria será de 3,5 puntos sobre 10. 
� Nos exames de cada formulación só se permitirá un 20% de erros, en cada un deles.  

 
� Nos problemas e cuestións nos que haxa que manexar fórmulas e/ou ecuacións químicas, 

se estas están mal escritas, mal axustadas ou son incorrectas, a puntuación do exercicio 
reducirase por este feito á metade da valoración máxima.  

 
� O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo que a 

avaliación á cal pertenza o exame lle sexa cualificada como non superada coa nota 
mínima. 
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SISTEMA DE CUALIFICACIÓN : 
O peso que se lle dará a cada apartado na cualificación será o seguinte: 
- Un 90%:  

Exames escritos feitos ao longo da avaliación: Os traballos de investigación bibliográfica 
e exposición na aula, de laboratorio e pequenas probas que se fagan ao longo do trimestre 
entrarán neste cómputo coa puntuación que a profesora lle asigne en función do grao de 
dificultade. Os alumnos serán informados antes de levalos a cabo, da puntuación que se 
lles asigna dentro da nota deste apartado. 

 
- Un 10%:  

Realización diaria das tarefas e actitude na aula. 
 
 
Recuperacións: 
� Unha vez rematadas a 1ª e 2ª avaliación, farase un exame de recuperación ao que se terá 

que presentar o alumnado que non superase a avaliación correspondente. 
� A realización da recuperación da 3ª avaliación vén condicionada polo calendario de fin de 

curso, polo que poderá ser realizada xunto co exame final da materia. 
� Cada un destes exames versará sobre os contidos impartidos en toda a avaliación, 

independentemente dos resultados obtidos en cada unha das probas realizadas durante a 
mesma. 
� Os criterios de corrección serán os que xa se indicaron anteriormente. 
�  Para os alumnos que ao rematar o curso teñan unha ou dúas avaliacións suspensas, farase 

un Exame Final. Se ten unha única avaliación suspensa presentarase á recuperación da 
mesma. Se son dúas, deberá presentarse a recuperar a totalidade da materia. No caso de 
que o alumno/a teña todas as avaliacións suspensas, e dado o carácter continuo da 
avaliación, considerarase que a materia está suspensa e non se poderá presentar ao Exame 
Final, debendo presentarse á convocatoria de setembro. 

 
A nota final obterase a partir da media das tres avaliacións tendo en conta, se é necesario, as 
recuperacións, ou o exame final: Para aprobar esta materia os alumnos non deben de ter en 
ningunha das avaliacións unha nota inferior a catro, e a media debe ser un cinco como mínimo. 
 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 
Exame de Setembro: 
� Aqueles alumnos que non aproben a materia na convocatoria de xuño, terán que 

presentarse ao exame da convocatoria de setembro. 
� Farase un exame cos mesmos criterios anteriormente indicados. 
� O exame constará de cuestións e problemas que versarán maioritariamente sobre os 

criterios de avaliación correspondentes aos contidos mínimos. 
� Para aprobar a materia, a nota mínima neste exame será dun cincos sobre dez. 

 
  

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  
 
En cada avaliación: 

• Unha nota mínima de cinco sobre un máximo de dez por avaliación, despois de 
calcular a nota en función dos diferentes apartados avaliables (exames 90%, actitude... 
10%) 
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• Para obter cualificación positiva nesta disciplina o alumno/alumna non deberá estar 
cualificado en ningún dos apartados a, b e c anteriores cunha nota inferior a tres. No 
apartado c, exames, non debe ter unha nota inferior a 3,5 en ningún dos exames da 
avaliación para facer media coas outras probas escritas que se fagan. 

• Farase unha recuperación por avaliación de toda a materia avaliada, independentemente 
das notas obtidas en cada exame. Os alumnos que non teñan unha nota mínima de 5 na 
cualificación correspondente a esa avaliación farán ese exame que non se dividirá por 
partes. 

• A recuperación de cada avaliación non só require aprobar o exame de recuperación, 
senón tamén a mellora no traballo e na actitude, de forma que o 10% de ponderación 
destes aspectos tamén se aplicará ás recuperacións, e valorarase ao longo de todo o 
curso. 

 
Avaliación ordinaria de xuño: 

• Na avaliación ordinaria de xuño, a nota calcularase a partir da media das tres avaliacións 
tendo en conta as recuperacións. Para aprobar esta materia, os alumnos non deben de ter 
en ningunha das avaliacións unha nota inferior a catro, e a media debe ser un cinco 
como mínimo. 

. 
Avaliación extraordinaria de setembro: 

• Na avaliación extraordinaria de setembro farase un exame sobre todos os contidos 
traballados durante o curso. Será necesario ter un 5 como mínimo neste exame para 
aprobar.  
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RESUMO DA PROGRAMACIÓN DE QUÍMICA DE 2º DE BAC  
 

1.- CONTIDOS MÍNIMOS.  
Ao estar condicionados polas probas de selectividade, os contidos mínimos e máximos son todos 
os do programa oficial, é dicir, os indicados nas orientacións para as Probas de Acceso á 
Universidade (PPAU) polo Grupo de Traballo da materia de Química de 2º de BAC. Pódense 
consultar con detalle en: http://ciug.cesga.es/grupos/quimicaorientacions.php 
 
Distribuiranse da seguinte forma: 
1ª Avaliación 
• Unidade 1: Cálculos numéricos elementais en química. (Inclúe un repaso da formulación 

en química inorgánica) 
• Unidade 4: Termoquímica. 
• Unidade 5: O equilibrio químico (Equilibrio en fase gasosa). 

2ª Avaliación: 
• Unidade 5: Equilibrio químico (Reaccións de precipitación). 
• Unidade 6: Ácidos e bases 
• Unidade 7: Electroquímica.  

3ª Avaliación: 
• Unidade 8: Química do carbono. 
• Unidade 2: Estrutura da materia.  
• Unidade 3: Enlace químico.  

 
 

2.- AVALIACIÓN.  
 
a) Avaliación ordinaria de xuño 
 
AVALIACIÓN ORDINARIA DE XUÑO 
Para avaliar ao alumno teranse en conta: 
a) Traballo persoal do alumno na aula e no laboratorio: Será rexistrado polo profesor na ficha 
de seguimento do alumno. As faltas de asistencia sen causa xustificada, as actitudes negativas ante 
a realización e corrección de exercicios e a non presentación a tempo das tarefas encomendadas 
influirán negativamente na avaliación da materia. 
 
b) Traballos propostos polo profesor: serán de investigación sobre algún tema concreto. 
 
c) Exames escritos con cuestións e problemas do tipo indicado en cada tema polo grupo de 
traballo para selectividade, relativos a cada un dos criterios de avaliación. 
� Faranse como mínimo dous por avaliación, de acordo cos criterios xerais de corrección de 

exames. Os exames poderán incluír: 
1. Preguntas sobre a teoría e prácticas de laboratorio. 
2. Cuestións teóricas.  
3. Problemas numéricos do tipo dos feitos en clase. 

 
Criterios xerais de corrección de exames: 
� Teranse en conta e valoraranse nos mesmos: 

1. A claridade nos razoamentos.  
2. Precisión nos cálculos numéricos. 
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3. Orde, presentación e limpeza 
4. Faltas de ortografía e erros na expresión. 

 
� A cualificación de teoría e problemas poderá ser independente, sendo necesario para 

superar o exame acadar unha nota mínima en cada parte, que o departamento fixa na 
metade da puntuación máxima que se pode obter na mesma. 

 
� No caso de facer varios exames nunha avaliación, a nota mínima en cada un deles para 

poder facer unha media compensatoria será de 3,5 puntos sobre 10. 
 
� Nos exames de cada formulación só se permitirá un 20% de erros, en cada un deles.  

 
� Nos problemas e cuestións nos que haxa que manexar fórmulas e/ou ecuacións químicas, 

se estas están mal escritas, mal axustadas ou son incorrectas, a puntuación do exercicio 
reducirase por este feito á metade da valoración máxima.  

 
� O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo que a 

avaliación á cal pertenza o exame lle sexa cualificada como non superada coa nota 
mínima. 

  
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN : 
O peso que se lle dará a cada apartado na cualificación será o seguinte: 
- Un 90%:  

Nota media dos exames feitos ao longo da avaliación.  
 
- Un 10%:  

Realización diaria das tarefas e actitude na aula. Incluirase neste apartado o traballo de 
laboratorio, traballos propostos. 

 
Recuperacións: 
� Unha vez rematadas a 1ª e 2ª avaliación, farase un exame de recuperación ao que se terá 

que presentar o alumnado que non superase a avaliación correspondente, e o alumnado que 
teña algún dos exames da avaliación suspenso con una nota inferior a 5. 
� A realización da recuperación da 3ª avaliación vén condicionada polo calendario de fin de 

curso, polo que poderá ser realizada xunto co exame final da materia. 
� Os criterios de corrección serán os que xa se indicaron anteriormente. 
�  Os alumnos que ao rematar o curso teñan unha media inferior a cinco farán un exame final 

de toda a materia. 
� Ao remate do curso farase un exame para subir nota coas mesmas características que o 

exame de selectividade. 
 
A nota final obterase a partir da media das tres avaliacións tendo en conta, se é necesario, as 
recuperacións, ou o exame final. 
 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO. 
� Farase un exame cos mesmos criterios anteriormente indicados sobre os contidos 

traballados ao longo do curso (contidos indicados polo grupo de traballo para o exame de 
selectividade).  
� Para aprobar a materia a nota mínima neste exame será dun cinco sobre dez. 
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  
 
En cada avaliación: 

• Unha nota mínima de cinco sobre un máximo de dez por avaliación, despois de 
calcular a nota en función dos diferentes apartados avaliables (exames 90%, actitude... 
10%) 

• Para aprobar cada avaliación non se poderá ter en ningún dos exames unha nota inferior 
a 3,5 puntos. 

• Repetiranse na recuperación aqueles exames cunha nota inferior a 5. 
• A nota calcularase: 90% nota media dos exames feitos ao longo da avaliación e 10% 

realización diaria das tarefas, traballo de laboratorio, traballos propostos. 
• Despois de cada avaliación farase unha recuperación na que cada alumno se examinará 

da parte suspensa. 
 
Avaliación final de xuño 

• A nota final calcularase facendo a media de todas as avaliacións, tendo en conta as 
recuperacións. 

• Os contidos mínimos corresponden aos do programa de selectividade. 
• Para aprobar a materia será necesario non ter ningunha avaliación cunha nota inferior a 

catro (avaliación ou recuperación) e ter unha media de cinco como mínimo. 
 
 Avaliación de setembro 

• Na avaliación extraordinaria de setembro farase un exame sobre todos os contidos 
traballados durante o curso. Será necesario ter un 5 como mínimo neste exame para 
aprobar. 
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RESUMO DA PROGRAMACIÓN DE FÍSICA DE 2º DE BAC  
 

1.- CONTIDOS MÍNIMOS.  
Ao estar condicionados polas probas de selectividade, os contidos mínimos e máximos son todos 
os do programa oficial, é dicir, os indicados nas orientacións para as Probas de Acceso á 
Universidade (PPAU) polo Grupo de Traballo da materia de Física de 2º de BAC. Pódense 
consultar con detalle en: http://ciug.cesga.es/grupos/fisicaorientacions.html 
- Engádese á programación unha “Unidade 0” na que se proverá ao alumnado dos mínimos 
coñecementos de cálculo vectorial necesarios para abordar o desenvolvemento do resto do 
programa e, por outra parte, realizarase un repaso e ampliación da mecánica clásica estudada na 
materia de Física e Química de 1º de Bacharelato. Algúns destes contidos figuran no resto das 
unidades do programa, polo que, una vez vistos nesta unidade inicial, non será necesario repetilos 
cando se impartan as outras unidades. 
- A Óptica Física impartirase na unidade de Ondas, xa que moitos dos contidos deste tema son de 
aplicación inmediata á luz. 
 
Distribuiranse da seguinte forma: 
1ª Avaliación: 
• Unidade 0: Cálculo vectorial. Repaso da mecánica clásica. 
• Unidade 1: Gravitación. 
• Unidade 2: Electromagnetismo. (Campo eléctrico) 

2ª Avaliación: 
• Unidade 2: Electromagnetismo. (Campo magnético. Indución electromagnética) 
• Unidade 3: Vibracións e Ondas. 

3ª Avaliación: 
• Unidade 4: Óptica 
• Unidade 5: Física moderna. 

 
2.- AVALIACIÓN.  
 
a) Avaliación ordinaria de xuño 
Para avaliar ao alumno teranse en conta: 
a) Traballo persoal do alumno na aula e no laboratorio: Será rexistrado polo profesor na ficha 
de seguimento do alumno. As faltas de asistencia sen causa xustificada, as actitudes negativas ante 
a realización e corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas encomendadas 
influirán negativamente na avaliación da materia. 
 
b) Traballos propostos polo profesor: serán de investigación sobre algún tema concreto. 
 
c) Exames escritos con cuestións e problemas do tipo indicado en cada tema polo grupo de 
traballo para selectividade, relativos a cada un dos criterios de avaliación. 
� Faranse como mínimo dous por avaliación, de acordo cos criterios xerais de corrección de 

exames. Os exames poderán incluír: 
1. Cuestións sobre a teoría e prácticas de laboratorio. 
2. Problemas numéricos do tipo dos feitos en clase. 

 
Criterios xerais de corrección de exames: 
� Teranse en conta e valoraranse nos mesmos: 

5. A claridade nos razoamentos.  
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6. Precisión nos cálculos numéricos. 
7. Orde, presentación e limpeza 
8. Faltas de ortografía e erros na expresión. 

 
� As cuestións teóricas serán do mesmo tipo cás das PPAU, con tres respostas posibles. 

Nelas, a simple elección dun ítem non achegará puntuación ningunha. A resposta debe 
estar plenamente xustificada baseándose nas leis e conceptos desenvoltos na teoría. 

 
� Nos problemas numéricos débense xustificar os pasos fundamentais na súa resolución, 

citando ou, se é necesario, enunciando as leis nas que se basean os pasos seguidos. 
 
� A cualificación de teoría e problemas poderá ser independente, sendo necesario para 

superar o exame acadar unha nota mínima en cada parte, que o departamento fixa na 
metade da puntuación máxima que se pode obter na mesma. 

 
� No caso de facer varios exames nunha avaliación, a nota mínima en cada un deles para 

poder facer unha media compensatoria será de 3,5 puntos sobre 10. 
 
� O feito de que un alumno/a sexa collido/a copiando nun exame, poderá levar consigo que a 

avaliación á cal pertenza o exame lle sexa cualificada como non superada coa nota 
mínima. 

 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN : 
O peso que se lle dará a cada apartado na cualificación será o seguinte: 
- Un 90%:  

Nota media dos exames feitos ao longo da avaliación. Incluirase neste apartado o 
traballo de laboratorio, traballos propostos. 

 
- Un 10%:  

Realización diaria das tarefas e actitude na aula.  
 
Recuperacións: 
� Unha vez rematadas a 1ª e 2ª avaliación, farase un exame de recuperación ao que se terá 

que presentar o alumnado que non superase a avaliación correspondente. 
� A realización da recuperación da 3ª avaliación vén condicionada polo calendario de fin de 

curso, polo que poderá ser realizada xunto co exame final da materia. 
� Cada un destes exames versará sobre os contidos impartidos en toda a avaliación, 

independentemente dos resultados obtidos en cada unha das probas realizadas durante a 
mesma. 
� Os criterios de corrección serán os mesmos cós dos exames habituais. 
�  Para os alumnos que ao rematar o curso teñan unha ou dúas avaliacións suspensas, farase 

un Exame Final. Se teñen unha única avaliación suspensa presentaranse á recuperación da 
mesma. Se son dúas, deberán presentarse a recuperar a totalidade da materia. No caso de 
que teñan todas as avaliacións suspensas, e dado o carácter continuo da avaliación, 
considerarase que a materia está suspensa e non se poderán presentar ao Exame Final, 
debendo presentarse á convocatoria de setembro. 

 
A nota final obterase a partir da media das tres avaliacións tendo en conta, se é necesario, as 
recuperacións, ou o exame final: Para aprobar a materia os alumnos non deben de ter en 
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ningunha das avaliacións/recuperacións unha nota inferior a catro, e a media debe ser un cinco 
como mínimo. 
 
AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO. 
� Farase un exame cos mesmos criterios anteriormente indicados sobre os contidos 

traballados ao longo do curso (contidos indicados polo grupo de traballo para o exame de 
selectividade). 
� Para aprobar a materia a nota mínima neste exame será dun cinco sobre dez. 

 
 
MÍNIMOS ESIXIBLES PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA  
 
En cada avaliación: 

• Unha nota mínima de cinco sobre un máximo de dez por avaliación, despois de 
calcular a nota en función dos diferentes apartados avaliables (exames 90%, actitude 
10%) 

• Para aprobar cada avaliación non se poderá ter en ningún dos exames unha nota inferior 
a 3,5 puntos. 

• A nota calcularase: 90% nota media dos exames feitos ao longo da avaliación e 10% 
realización diaria das tarefas, traballo de laboratorio, traballos propostos. 

• Despois de cada avaliación farase unha recuperación na que cada alumno se examinará 
da parte suspensa. 

 
Avaliación final de xuño 

• A nota final calcularase facendo a media de todas as avaliacións, tendo en conta as 
recuperacións. 

• Os contidos mínimos corresponden aos do programa de selectividade. 
• Para aprobar a materia será necesario non ter ningunha avaliación cunha nota inferior a 

catro (avaliación ou recuperación) e ter unha media de cinco como mínimo. 
 
 Avaliación de setembro 

• Na avaliación extraordinaria de setembro farase un exame sobre todos os contidos 
traballados durante o curso. Será necesario ter un 5 como mínimo neste exame para 
aprobar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


