
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e caracterizalo pola 
intensidade de campo e o potencial. 

Relaciona os conceptos de forza e campo establecendo a relación entre 
intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica. 

Asociar o campo eléctrico á existencia de carga e caracterizalo pola 
intensidade de campo e o potencial. 

Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e potenciais 
eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais. 

Recoñecer o carácter conservativo do campo eléctrico pola súa 
relación cunha forza central, e asociarlle, en consecuencia, un 
potencial eléctrico.  

Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, incluíndo 
as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial. 

 
Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e 
diferenzas entre eles. 

Caracterizar o potencial eléctrico en diferentes puntos dun campo 
xerado por unha distribución de cargas puntuais, e describir o 
movemento dunha carga cando se deixa libre no campo.  

Analiza cualitativamente a traxectoria dunha carga situada no seo dun campo 
xerado por unha distribución de cargas, a partir da forza neta que se exerce 
sobre ela. 

Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha carga en 
movemento no seo de campos electrostáticos en función da orixe de 
coordenadas enerxéticas elixida. 

Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous puntos 
dun campo eléctrico creado por unha ou máis cargas  puntuais a partir da 
diferenza de potencial. 

Interpretar as variacións de enerxía potencial dunha carga en 
movemento no seo de campos electrostáticos en función da orixe de 
coordenadas enerxéticas elixida. 

Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha 
superficie de enerxía equipotencial e discúteo no contexto de campos 
conservativos. 

Asociar as liñas de campo eléctrico co fluxo a través dunha superficie 
pechada e establecer o teorema de Gauss para determinar o campo 
eléctrico creado por unha esfera cargada. 

Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a superficie 
que atravesan as liñas do campo. 

Valorar o teorema de Gauss como método de cálculo de campos 
electrostáticos. 

Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando o 
teorema de Gauss. 

Predicir o movemento dunha partícula cargada no seo dun campo 
magnético. 

Describe o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha rexión 
onde existe un campo magnético e analiza casos prácticos concretos, como os 
espectrómetros de masas e os aceleradores de partículas. 

Comprender e comprobar que as correntes eléctricas xeran campos 
magnéticos. 

Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e 
describe as liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica.  
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Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se exerce sobre unha 
partícula cargada que se move nunha rexión do espazo onde actúan un 
campo eléctrico e un campo magnético. 

Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando penetra 
cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido aplicando a 
forza de Lorentz. 

Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se exerce sobre unha 
partícula cargada que se move nunha rexión do espazo onde actúan un 
campo eléctrico e un campo magnético. 

Utiliza aplicacións virtuais  interactivas para comprender o funcionamento 
dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga cando se move no seu 
interior. 

Recoñecer a forza de Lorentz como a forza que se exerce sobre unha 
partícula cargada que se move nunha rexión do espazo onde actúan un 
campo eléctrico e un campo magnético. 

Establece a relación que debe existir entre o campo magnético e o campo 
eléctrico para que unha partícula cargada se mova con movemento rectilíneo 
uniforme aplicando a lei fundamental da dinámica e a lei de Lorentz. 

Describir o campo magnético orixinado por unha corrente rectilínea, 
por unha espira de corrente ou por un solenoide nun punto 
determinado 

Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante debido 
a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas. 

Identificar e xustificar a forza de interacción entre dous condutores 
rectilíneos e paralelos 

Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores paralelos, 
segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama 
correspondente. 

Relacionar as variacións do fluxo magnético coa creación de 
correntes eléctricas e determinar o sentido destas. 

Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo 
dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional. 

Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a establecer 
as leis de Faraday e Lenz.  

Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da 
corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz. 

Explicar as experiencias de Faraday e de Henry que levaron a establecer 
as leis de Faraday e Lenz. 

Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias de 
Faraday e Henry e deduce experimentalmente as leis de Farday e Lenz. 

  
 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:   Traballos e actividades realizados polo alumnado 
mediante correo electrónico. Realizaron exercicios de repaso e de reforzo 
das avaliacións anteriores. Ata o campo magnético os estándares de 
aprendizaxe foron impartidos en clase presencial. 

Instrumentos: exercicios resoltos polo alumnado enviados por correo. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: Se a 3ª avaliación 
non lle favorece, a cualificación final obterase: nota 1ª avaliación · 0,55 + nota 2ª 
avaliación · 0,45  Se hai  unha nota con decimais o profesor fará un redondeo a 
unha nota superior ou inferior segundo considere conveniente. 
Se a terceira avaliación lle favorece ao alumnado, á cualificación obtida 
anteriormente hai que sumarlle 0,15 · nota obtida nos traballos realizados. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos que non obteñan unha cualificación final de xuño igual 
ou maior que 5 segundo o indicado na cualificación final terán que realizar 
a correspondente proba en setembro. Nesta proba, será referencia para a 
avaliación os estándares de aprendizaxe das dúas primeiras avaliacións. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  
Exercicios de problemas e cuestións  de reforzo, repaso, recuperación e 
ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado ten conectividade. Mediante o libro de texto e 

apuntamentos enviados por corre electrónico realizarán as actividades 

propostas. Se o alumnado ten algunha dúbida resólvese a mesma mediante 

correo electrónico. 

Envíase apuntamentos tamén mediante o correo e tamén o que deben estudar 

no libro de texto. O profesor envía exercicios de recuperación e de ampliación 

e os alumnos dispoñen dun prazo para e entrega das tarefas. Fóra deste prazo 

non se consideran entregadas as tarefas.  

O alumnado que teña que teña que recuperar a materia, serán convocados a un 

exame mediante videoconferencia agás que se poda facer dunha maneira 

presencial. 

Materiais e recursos Libro de texto e apuntamentos enviados por correo. Vídeos titorías. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


