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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

1.1 Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias nos que se basearán as actividades de recuperación, repaso e  reforzo 
que se desenvolvan durante o terceiro trimestre.
Estes serán os criterios de avaliación, estándares e competencias sobre os que se traballará co alumnado que non tendo superadas a 1ª ou 2ª avaliación e 
a media das dúas non lle da 5 ou máis (traballarán as aprendizaxes da avaliación suspensa), e .o alumnado que non ten superadas nin a 1ª nin a 2ª 
avaliacións (traballarán as aprendizaxes das dúas avaliacións).

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A actividade científica  (1ª Avaliación, 2ª Avaliación e 3º Trimestre)

 B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da
actividade científica.

 FSB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica, propondo 
preguntas, identificando e analizando problemas, emitindo hipóteses 
fundamentadas, recollendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, e de-
señando e propondo estratexias de actuación

 CCL
 CMCCT
 CSC
 CSIEE

 FSB1.1.2. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as 
magnitudes nun proceso físico.

 CAA
 CMCCT

 FSB1.1.3. Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir dos 
datos proporcionados e das ecuacións que rexen o fenómeno, e contextualiza os 
resultados. 

 CAA
 CMCCT

 FSB1.1.4. Elabora e interpreta representacións gráficas de dúas e tres variables a 
partir de datos experimentais, e relaciónaas coas ecuacións matemáticas que 
representan as leis e os principios físicos subxacentes.

 CAA
 CMCCT

 B1.2. Coñecer, utilizar e aplicar as tecnoloxías da 
información e da comunicación no estudo dos 
fenómenos físicos.

 FSB1.2.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos
de difícil implantación no laboratorio.

 CD
 CMCCT

 FSB1.2.2. Analiza a validez dos resultados obtidos e elabora un informe final 
facendo uso das TIC, no que se comunique tanto o proceso como as conclusións 
obtidas.

 CD
  CCL
 CMCCT
 CSIEE

 FSB1.2.3. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á 
obxectividade do fluxo de información científica existente en internet e noutros 
medios dixitais. 

 CD
 CMCCT
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 FSB1.2.4. Selecciona, comprende e interpreta información relevante nun texto de 
divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e 
escrita con propiedade.

 CAA 
 CCL
 CD 
 CMCCT

 B1.3. Realizar de xeito cooperativo tarefas propias 
da investigación científica.

 FQB1.3.1. Realiza de xeito cooperativo algunhas tarefas propias da investigación 
científica: procura de información, prácticas de laboratorio ou pequenos proxectos 
de investigación.

 CAA
 CC L
 CD
 CMCCT
 CSC 
 CSIEE

1ª Avaliación

Bloque 4. Ondas

 B4.1. Asociar o movemento ondulatorio co 
movemento harmónico simple.

 FSB4.1.1. Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración 
das partículas que a foran, interpretando ambos os resultados.

 CMCCT
 CSIEE

 B4.2. Identificar en experiencias cotiás ou 
coñecidas os principais tipos de ondas e as súas 
características

 FSB4.2.1. Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir 
da orientación relativa da oscilación e da propagación. 

 CMCCT

 FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá.   CMCCT

 B4.3. Expresar a ecuación dunha onda nunha 
corda indicando o significado físico dos seus 
parámetros característicos.

 FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa 
expresión matemática.

 CMCCT

 FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda 
harmónicatransversal dadas as súas magnitudes características.

 CMCCT

 B4.4. Interpretar a dobre periodicidade dunha onda 
a partir da súa frecuencia e o seu número de onda.

 FSB4.4.1. Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre 
periodicidade con respecto á posición e ao tempo.

 CAA 
 CMCCT

 B4.5. Valorar as ondas como un medio de 
transporte de enerxía pero non de masa.

 FSB4.5.1. Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude.   CMCCT

 FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 
empregando a ecuación que relaciona ambas as magnitudes.

 CMCCT

 B4.6. Utilizar o principio de Huygens para 
comprender e interpretar a propagación das ondas e 
os fenómenos ondulatorios.

 FSB4.6.1. Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens  CMCCT
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 B4.7. Recoñecer a difracción e as interferencias 
como fenómenos propios do movemento ondulatorio.

 FSB4.7.1. Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do 
principio de Huygens

 CMCCT

 B4.8. Empregar as leis de Snell para explicar os 
fenómenos de reflexión e refracción.

 FSB4.8.1. Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, 
aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices de refracción.

 CAA 
 CMCCT

 B4.9. Relacionar os índices de refracción de dous 
materiais co caso concreto de reflexión total.

 FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun medio a partir do ángulo formado 
pola onda reflectida e refractada.

 CMCCT

 FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión total como o principio físico 
subxacente á propagación da luz nas fibras ópticas e a súa relevancia nas 
telecomunicacións.

 CMCCT

 B4.10. Explicar  e recoñecer o efecto Doppler en 
sons.

 FSB4.10.1. Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e 
xustifícaas de forma cualitativa.

 CMCCT

 B4.11. Coñecer a escala de medición da 
intensidade sonora e a súa unidade.

 FSB4.11.1. Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 
decibeles e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos.

 CMCCT

 FSB4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de son da vida cotiá e clasifícaas 
como contaminantes e non contaminantes.

 CMCCT

Bloque 5. Óptica xeométrica

 B5.1. Formular e interpretar as leis da óptica 
xeométrica. 

 FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica xeométrica.   CMCCT

 B5.2. Valorar os diagramas de raios luminosos e as
ecuacións asociadas como medio que permite 
predicir as características das imaxes formadas en 
sistemas ópticos.

  FSB5.2.1. Demostra experimentalmentee graficamente a propagación rectilínea 
da luz mediante un xogo de prismas que conduzan un feixe de luz desde o emisor 
ata unha pantalla.

 CMCCT

 FSB5.2.2. Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun obxecto 
producida por un espello plano e unha lente delgada, realizando o trazado de raios 
e aplicando as ecuacións correspondentes.

 CMCCT

 B5.3. Coñecer o funcionamento óptico do ollo 
humano e os seus defectos, e comprender o efecto 
das lentes na corrección deses efectos.

 FSB5.3.1. Xustifica os principais defectos ópticos do ollo humano (miopía, 
hipermetropía, presbicia e astigmatismo), empregando para iso un diagrama de 
raios.

 CMCCT

 B5.4. Aplicar as leis das lentes delgadas e espellos 
planos ao estudo dos instrumentos ópticos.

 FSB5.4.1. Establece o tipo e disposición dos elementos empregados nos 
principais instrumentos ópticos, tales como lupa, microscopio, telescopio e cámara 
fotográfica, realizando o correspondente trazado de raios. 

 CMCCT
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 FSB5.4.2. Analiza as aplicacións da lupa, o microscopio, o telescopio e a cámara 
fotográfica, considerando as variacións que experimenta a imaxe respecto ao 
obxecto. 

 CMCCT
 CSC

2ª Avaliación

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 2. Interacción gravitatoria 

 B2.1. Asociar o campo gravitatorio á existencia de 
masa, e caracterizalo pola intensidade do campo e o 
potencial

 FSB2.1.1. Diferencia os conceptos de forza e campo, establecendo unha relación 
entre a intensidade do campo gravitatorio e a aceleración da gravidade. 

 CMCCT

 FSB2.1.2. Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as 
superficies de enerxía equipotencial.

 CCEC 
 CMCC

 B2.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo 
gravitatorio pola súa relación cunha forza central e 
asociarlle, en consecuencia, un potencial gravitatorio.

 FSB2.2.1. Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o 
traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 

 CMCCT

 B2.3. Interpretar as variacións de enerxía potencial 
e o signo desta en función da orixe de coordenadas 
enerxéticas elixida. 

 FSB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica. 

 CMCCT

 B2.4. Xustificar as variacións enerxéticas dun corpo
en movemento no seo de campos gravitatorios.

 FSB2.4.1. Aplica a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de corpos
como satélites, planetas e galaxias.

 CMCCT

 B2.5. Relacionar o movemento orbital dun corpo co 
raio da órbita e a masa xeradora do campo.

 FSB2.5.1. Deduce a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da 
dinámica, e relaciónaa co raio da órbita e a masa do corpo. 

 CMCCT

 FSB2.5.2. Identifica a hipótese da existencia de materia escura a partir dos datos 
de rotación de galaxias e a masa do burato negro central. 

 CMCCT

 B2.6. Coñecer a importancia dos satélites artificiais 
de comunicacións, GPS e meteorolóxicos, e as 
características das súas órbitas.

 FSB2.6.1. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para o estudo de satélites de 
órbita media (MEO), órbita baixa (LEO) e de órbita xeoestacionaria (GEO), e extrae 
conclusións

 CD 
 CMCCT

Bloque 3. Interacción electromagnética 

 B3.1.Asociar o campo eléctrico á existencia de 
carga e caracterizalo pola intensidade de campo e o 
potencial.

 FSB3.1.1. Relaciona os conceptos de forza e campo, establecendo a relación 
entre intensidade do campo eléctrico e carga eléctrica.

 CMCCT

 FSB3.1.2. Utiliza o principio de superposición para o cálculo de campos e   CMCCT
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potenciais eléctricos creados por unha distribución de cargas puntuais.

 B3.2. Recoñecer o carácter conservativo do campo 
eléctrico pola súa relación cunha forza central, e 
asociarlle, en consecuencia, un potencial eléctrico. 

 FSB3.2.1. Representa graficamente o campo creado por unha carga puntual, 
incluíndo as liñas de campo e as superficies de enerxía equipotencial.

 CCEC 
 CMCCT

 FSB3.2.2. Compara os campos eléctrico e gravitatorio, e establece analoxías e 
diferenzas entre eles.

 CMCCT

 B3.3. 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.

 FSB3.3.1. 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.

 CMCCT

 B3.4. Interpretar as variacións de enerxía potencial 
dunha carga en movemento no seo de campos 
electrostáticos en función da orixe de coordenadas 
enerxéticas elixida. 

 FSB3.4.1. 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.

 CMCCT

 FSB3.4.2. Predí o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha 
superficie de enerxía equipotencial e discúteo no contexto de campos conservativos

 CMCCT

 B3.5. 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.

 FSB3.5 .1. Calcula o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e a 
superficie que atravesan as liñas do campo

 CMCCT

 B3.6. Valorar o teorema de Gauss como método de 
cálculo de campos electrostáticos. 

 FSB3.6.1. Determina o campo eléctrico creado por unha esfera cargada aplicando
o teorema de Gauss

 CMCCT

 B3.7. Aplicar o principio de equilibrio electrostático 
para explicar a ausencia de campo eléctrico no 
interior dos condutores e asóciao a casos concretos 
da vida cotiá.

 FSB3.7.1. Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio 
electrostático e recoñéceo en situacións cotiás, como o mal funcionamento dos 
móbiles en certos edificios ou o efecto dos raios eléctricos nos avións.

 CMCCT
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1.2- Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias nos que se basearán as actividades de ampliación que se desenvolvan 
durante o terceiro trimestre.

Estes serán os criterios de avaliación, estándares e competencias sobre os que se traballará co alumnado que a día de hoxe ten superadas a 1ª e a 2ª 
avaliación ou que tendo unha avaliación suspensa, a media das dúas lle da 5 ou máis.
Tamén poderá traballar estas aprendizaxes o alumnado que teña unha avaliación suspensa e a media das dúas non lle dea 5 ou máis e o alumnado que 
teña as dúas avaliacións suspensas.

3º Trimestre

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 3. Interacción electromagnética 

 B3.8. Predicir o movemento dunha partícula 
cargada no seo dun campo magnético. 

 FSB3.8.1. 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. 

 CMCCT

 B3.9. Comprender e comprobar que as correntes
eléctricas xeran campos magnéticos.

 FSB3.9.1. Relaciona as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos 
e describe as liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica rectilínea.

 CMCCT

 B3.10. 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.

 FSB3.10.1. Calcula o raio da órbita que describe unha partícula cargada cando 
penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético coñecido aplicando a 
forza de Lorentz. 

 CMCCT

 FSB3.10.2. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para comprender o funcionamento 
dun ciclotrón e calcula a frecuencia propia da carga cando se move no seu interior. 

 CD 
 CMCCT

 FSB3.10.3. 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.

 CMCCT

 B3.11. Interpretar o campo magnético como 
campo non conservativo e a imposibilidade de 
asociarlle unha enerxía potencial.

 FSB3.11.1. Analiza o campo eléctrico e o campo magnético desde o punto de vista 
enerxético, tendo en conta os conceptos de forza central e campo conservativo. 

 CMCCT

 B3.12. Describir o campo magnético orixinado 
por unha corrente rectilínea, por unha espira de 
corrente ou por un solenoide nun punto 
determinado.

 FSB3.12.1. Establece, nun punto dado do espazo, o campo magnético resultante 
debido a dous ou máis condutores rectilíneos polos que circulan correntes eléctricas. 

 CMCCT

 FSB3.12.2. Caracteriza o campo magnético creado por unha espira e por un   CMCCT
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conxunto de espiras.

 B3.13. Identificar e xustificar a forza de 
interacción entre dous condutores rectilíneos e 
paralelos. 

 FSB3.13.1. Analiza e calcula a forza que se establece entre dous condutores 
paralelos, segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama 
correspondente. 

 CMCCT

 B3.14. Coñecer que o ampere é unha unidade 
fundamental do Sistema Internacional. 

 FSB3.14.1. Xustifica a definición de ampere a partir da forza que se establece entre 
dous condutores rectilíneos e paralelos. 

 CMCCT

 B3.15. Valorar a lei de Ampère como método de 
cálculo de campos magnéticos.

 FSB3.15.1. Determina o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando 
a lei de Ampère e exprésao en unidades do Sistema Internacional.

 CMCCT

 B3.16. Relacionar as variacións do fluxo 
magnético coa creación de correntes eléctricas e 
determinar o sentido destas.

 FSB3.16.1. Establece o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no 
seo dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema Internacional.

 CMCCT

 B3.17. Explicar as experiencias de Faraday e de 
Henry que levaron a establecer as leis de Faraday 
e Lenz.

 FSB3.17.1. Calcula a forza electromotriz inducida nun circuíto e estima a dirección da
corrente eléctrica aplicando as leis de Faraday e Lenz.

 CMCCT

 FSB3.17.2. Emprega aplicacións virtuais interactivas para reproducir as experiencias 
de Faraday e Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz.

 CD 
 CMCCT

 B3.18. Identificar os elementos fundamentais de 
que consta un xerador de corrente alterna e a súa 
función.

 FSB3.18.1. Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir 
da representación gráfica da forza electromotriz inducid
a en función do tempo.

 CMCCT

 FSB3.18.2. Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta as 
leis da indución.

 CMCCT

Bloque 6. Física do século XX 

 B6.1. Valorar a motivación que levou a Michelson
e Morley a realizar o seu experimento e discutir as 
implicacións que del se derivaron. 

 FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial da 
relatividade. 

 CMCCT

 FSB6.1.2. Reproduce esquematicamente o experimento de Michelson-Morley, así 
como os cálculos asociados sobre a velocidade da luz, e analiza as consecuencias 
que se derivaron.

 CAA 
 CMCCT

 B6.2. Aplicar as transformacións de Lorentz ao 
cálculo da dilatación temporal e á contracción 
espacial que sofre un sistema cando se despraza 

 FSB6.2.1. Calcula a dilatación do tempo que experimenta un observador cando se 
despraza a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema de referencia 
dado, aplicando as transformacións de Lorentz.

 CMCCT
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a velocidades próximas ás da luz respecto a outro 
dado.

 FSB6.2.2. Determina a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun 
sistema que se despraza a velocidades próximas ás da luz con respecto a un sistema 
de referencia dado, aplicando as transformacións de Lorentz.

 CMCCT

 B6.3. Coñecer e explicar os postulados e os 
aparentes paradoxos da física relativista. 

 FSB6.3.1. Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á teoría 
especial da relatividade e a súa evidencia experimental. 

 CCL 
 CMCCT

 B6.4. Establecer a equivalencia entre masa e 
enerxía, e as súas consecuencias na enerxía 
nuclear. 

 FSB6.4.1. Expresa a relación entre a masa en repouso dun corpo e a súa velocidade
coa enerxía deste a partir da masa relativista. 

 CMCCT

 B6.5. Analizar as fronteiras da física a finais do 
século XIX e principios do século XX, e pór de 
manifesto a incapacidade da física clásica para 
explicar determinados procesos. 

 FSB6.5.1.Explica as limitacións da física clásica ao enfrontarse a determinados feitos
físicos, como a radiación do corpo negro, o efecto fotoeléctrico ou os espectros 
atómicos.

 CMCCT

 B6.6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar 
a enerxía dun fotón coa súa frecuencia e a súa 
lonxitude de onda.

 FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou 
emitida por un átomo coa enerxía dos niveis atómicos involucrados. 

 CMCCT

 B6.7. Valorar a hipótese de Planck no marco do 
efecto fotoeléctrico. 

 FSB6.7.1. Compara a predición clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación 
cuántica postulada por Einstein, e realiza cálculos relacionados co traballo de 
extracción e a enerxía cinética dos fotoelectróns.

 CMCCT

 B6.8. Aplicar a cuantización da enerxía ao 
estudo dos espectros atómicos e inferir a 
necesidade do modelo atómico de Bohr.

 FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia.  CMCCT

 B6.9. Presentar a dualidade onda-corpúsculo 
como un dos grandes paradoxos da física 
cuántica. 

 FSB6.9.1. Determina as lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento a 
diferentes escalas, extraendo conclusións acerca dos efectos cuánticos a escalas 
macroscópicas.

 CMCCT

 B6.10.Recoñecer o carácter probabilístico da 
mecánica cuántica en contraposición co carácter 
determinista da mecánica clásica.

 FSB6.10.1. Formula de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisenberg e 
aplícao a casos concretos, como os orbitais atómicos. 

 CMCCT

 B6.11. Describir as características fundamentais 
da radiación láser, os principais tipos de láseres, o 
seu funcionamento básico e as súas principais 
aplicacións.

 FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en comparación 
coa radiación térmica.

 CMCCT

 FSB6.11.2. Asocia o láser coa natureza cuántica da materia e da luz, xustifica o seu   CMCCT
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funcionamento de xeito sinxelo e recoñece o seu papel na sociedade actual.

 B6.13. Establecer a relación da composición 
nuclear e a masa nuclear cos procesos nucleares 
de desintegración. 

 FSB6.13.1. Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei de 
desintegración e valora a utilidade dos datos obtidos para a datación de restos 
arqueolóxicos.

 CAA 
 CMCCT

 FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen 
nas desintegracións radioactivas.

 CMCCT

 B6.14. Valorar as aplicacións da enerxía nuclear 
na produción de enerxía eléctrica, radioterapia, 
datación en arqueoloxía e a fabricación de armas 
nucleares. 

 FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos dunha reacción en cadea, e extrae 
conclusións acerca da enerxía liberada
 FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción 

de enerxía eléctrica, datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e 
fabricación de armas.

 CCL 
 CMCCT

 CMCCT

 B6.15. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e 
as limitacións da fisión e a fusión nuclear.

 FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e 
xustifica a conveniencia do seu uso.

 CMCCT

 B6.16. Distinguir as catro interaccións 
fundamentais da natureza e os principais procesos
en que interveñen. 

 B6.16.1. Compara as principais teorías de unificación establecendo as súas 
limitacións e o estado en que se atopan. 

 CMCCT

 B6.17. Recoñecer a necesidade de atopar un 
formalismo único que permita describir todos os 
procesos da natureza.

 B6.17.1. Establece unha comparación cuantitativa entre as catro interaccións 
fundamentais da natureza en función das enerxías involucradas

 CMCCT

 B6.18. Coñecer as teorías máis relevantes sobre
a unificación das interaccións fundamentais da 
natureza. 

 FSB6.18.1. Compara as principais características das catro interaccións 
fundamentais da natureza a partir dos procesos nos que estas se manifestan.

 CMCCT

 FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no 
marco da unificación das interaccións

 CMCCT

 B6.1.9. Utilizar o vocabulario básico da física de 
partículas e coñecer as partículas elementais que 
constitúen a materia. 

 FSB6.19.1. Describe a estrutura atómica e nuclear a partir da súa composición en 
quarks e electróns, empregando o vocabulario específico da física de quarks. 

 CMCCT

 FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como
os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir dos procesos en que se presentan.

 CMCCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
O profesor terá que recabar de forma sistemática, ao longo do proceso de ensino-aprendizaxe, evidencias do progreso dos seus 
alumnos e alumnas. Para iso é imprescindible a recollida e rexistro de ditas evidencias de aprendizaxe. 
O profesor realizará o seguimento das actividades propostas e completadas polo alumnado, reflectíndoo nos seus rexistros, de 
forma individualizada, de modo que permita constatar o nivel de desemprego e autonomía, así como a actitude e esforzo 
realizado, e que constituirá o instrumento básico de avaliación.
Á hora de realizar o proceso de avaliación consideraranse as limitacións que poden producirse para o alumnado á variedade de
estilos cognitivos do alumnado e a importancia da competencia de “Aprender a aprender 

Instrumentos:
– Caderno do profesor no que irá recollendo de maneira sistemática os datos observados/recollidos sobre como o alumno vai 
facendo progresos.
– Revisión e análise das tarefas realizadas polo alumnado.
– Titorías individualizadas co alumnado vía correo electrónico
-- Probas obxectivas (non se contemplan, agás que se puidesen levar a cabo, segundo evolucione a situación sanitaria porque 
se retome a actividade presencial).

Cualificación final Na avaliación final do alumnado se terán fundamentalmente en consideración os resultados das dúas primeiras avaliacións e, a 
partir deles, se engadirán só de forma positiva todas as actividades realizadas polo alumnado durante o terceiro trimestre.
1º. A avaliación do alumnado que durante o tempo de actividade educativa presencial non adquirise as aprendizaxes e 
competencias previstos (alumnado con a 1ª ou a 2ª avaliación suspensa e que a media da cualificación delas non da 5 
ou máis ou alumnado coa 1ª e 2ª avaliacións suspensas): Neste caso, durante o terceiro trimestre plantexaránselles 
actividades  dirixidas a conseguir as aprendizaxes e competencias  correspondentes aos trimestres 1º e 2º, consideradas agora 
como imprescindibles, é dicir, á recuperación das citadas avaliacións. O logro desas aprendizaxes dará lugar á cualificación 
de 5 na avaliación final da materia. Se este alumnado entrega tamén as tarefas correspondentes ás aprendizaxes do 3º 
trimestre, e consegue ás mesmas, poderá ver incrementado ese 5 ata nun 20 %, dependendo do grao de desenvolvemento 
de traballo autónomo por parte do alumnado, (aínda que acompañado e dirixido polo profesor), do nivel de profundización e 
ampliación de novas aprendizaxes e do desenvolvemento competencial.
2º. A avaliación do alumnado que presencialmente sí tiña acadado as aprendizaxes e competencias previstas nas dúas
primeiras avaliacións (alumnado coas dúas avaliacións aprobadas ou alumnado cunha avaliación suspensa que a media
das dúas da  5  ou máis):  Durante  o  terceiro  trimestre  plantexaránselles  actividades dirixidas  a  avanzar  nas  aprendizaxes
plantexadas para o terceiro trimestre. Para este alumnado, a consecución das aprendizaxes e competencias programadas
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para o 3º trimestre poderá supoñer o incremento de ata un 20% á media da 1ª e 2ª avaliacións, dependendo do grao de
desenvolvemento de traballo autónomo por parte do alumnado, (aínda que acompañado e dirixido polo profesor), do nivel de
profundización e ampliación de novas aprendizaxes e do desenvolvemento competencial.. 

Proba extraordinaria de
setembro 

Nas datas que se indiquen, realizarase unha proba escrita sobre as aprendizaxes traballadas de forma presencial

Avaliación de  materia
pendentes

Criterios de avaliación:
Os mínimos esixibles aos alumnos de 2º de Bacharelato coa materia de Física e Química de 1º de Bacharelato pendente serán 
os mesmos que traballaron en Física e Química de 1º de Bacharelato no curso 18/19, e que son os que se recollen na 
programación didáctica sen adaptación. Seguiranse tamén os mesmos obxectivos e criterios de avaliación.
Os contidos son os referidos ás UD: Unidade 0: A medida; Unidade 1: Identificación de sustancias; Unidade 2: Os gases; Unidade
3: Disolucións;  Unidade 4: Reaccións químicas; Unidade 5:  Termodinámica química Unidade 6:  Química do carbono; Anexo
Formulación  inorgánica;  Unidade  7:  O  movemento;  Unidade  8:  Tipos  de  movemento;  Unidade  9:  As  forzas;  Unidade  10:
Dinámica; Unidade 11: Traballo e enerxía; Unidade 12: Forzas e enerxía

Criterios de cualificación:
Se a situación sanitaria permite retomar a actividade presencial, realizarase unha proba escrita nas datas que se indiquen, o 
cal constituirá o 90% da cualificación e o 10% restante a cualificación dos boletíns.
Se non se retoma a actividade presencial, a cualificación corresponderá na súa totalidade aos boletíns de exercicios, o 2º dos 
cales está pendente de entrega, a data de entrega do mesmo se lle comunicará ao alumnado por correo electrónico con tempo 
suficiente (Hai que ter en conta que todos os alumnos nesta situación, son alumnos do mesmo profesor, que é o xefe de 
departamento, o cal outorga flexibildade para adaptarse ás circunstancias. A pesar de ter que atender telematicamente a uns 140 
alumnos en total).
Os criterios de cualificación e de corrección da proba escrita son os mesmos que os aplicados ás outras probas escritas.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Na programación estaba previsto a realización dunha proba escrita no mes de maio e a recollida de dous boletíns de exercicios (o
1º no mes de xaneiro de 2020 e o 2º no momento da proba escrita).
Adáptase o previsto da forma seguinte:
Se a situación sanitaria permite retomar a actividade presencial, realizarase unha proba escrita nas datas que se indiquen, o 
cal constituirá o 90% da cualificación e o 10% restante a cualificación dos boletíns.
Se non se retoma a actividade presencial, a cualificación corresponderá na súa totalidade aos boletíns de exercicios, o 2º dos 
cales está pendente de entrega, a data de entrega do mesmo se lle comunicará ao alumnado por correo electrónico con tempo 
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suficiente.
O alumnado que non aprobe a materia na avaliación de xuño, poderá presentarse a unha proba escrita extraordinaria no mes de 
setembro.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades
Apuntes
Boletíns de exercicios que inclúan problemas numéricos e cuestións teóricas e, solucionarios dos mesmos
Prácticas virtuais

Metodoloxía

Nesta situación de docencia non presencial, tratarase de implicar ao estudante nos procesos de busca de información, 
reflexión, aplicación e comunicación do coñecemento. Valorase como unha oportunidade especial para o 
desenvolvemento da competencia aprender a aprender. 
Proporanse distintas tarefas, traballos e actividades que se definirán en base a dous niveis, que se terán en conta 
posteriormente para a avaliación final. 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias nas dúas primeiras avaliacións: 
proporánselles actividades que lles axuden a adquirilas, consideradas agora como  imprescindibles e así recuperar esas
avaliacións, co obxectivo de que os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. Tamén poderán 
entregar as actividades correspondentes ás aprendizaxes do 3º trimestre.
Para  o  alumnado  que  presencialmente  sí  tiña  acadado  as  aprendizaxes  e  competencias  previstas:
plantexaránselles actividades dirixidas a avanzar  nas aprendizaxes  plantexadas para o terceiro trimestre, que inclúen
contidos traballados de forma presencial (antes da declaración do estado de alarma) e non presencial, necesarios para
a continuidade do proceso formativo do alumnado
Na medida do posible, se ofrecerá ao alumnado unha retroalimentación das tarefas traballadas, de maneira que se 
favoreza a mellora das aprendizaxes e o desenvolvemento e a adquisición das competencias.

Materiais e recursos Aula virtual do IES Eduardo Pondal e correo electrónico (para a atención individualizada ao alumnado)

4. Información e publicidade

Información ao alumnado e ás
familias

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

Correo electrónico dado que todo o alumnado ten unha conta de correo do ieseduardopondal.org

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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