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1. Estándares de aprendizaxe 

 

Unidade 8: Óptica xeométrica 

CONTIDOS  CRITERIOS  DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR  DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO  COMPETENCIA 
CLAVE 

 B5.1. Leis da 
óptica 
xeométric
a. 

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

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

 Pode  explicar  procesos 
cotiáns  a  través  das  leis 
da óptica xeométrica 

 CMCCT 

 B5.2. 
Sistemas 
ópticos: 
lentes  e 
espellos. 

 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. 

 FSB5.2.2. 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 
correspondente
s. 

 Sabe  obter  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.  Ollo 
humano. 
Defectos 
visuais. 

 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. 

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

CMCCT 
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Unidade 9.  Física relativista 

CONTIDOS  CRITERIOS  DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR  DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO  COMPETENCIA 
CLAVE 

 B6.1. 
Introduci
ón  á 
teoría 
especial 
da 
relativida
de.  

 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 
desenvolveme
nto  da  teoría 
especial  da 
relatividade.  

 Pode  explicar  o  papel  do 
éter  no 
desenvolvemento  da 
teoría  especial  da 
relatividade. 

 CMCCT 

 B6.2. Orixes 
da  física 
cuántica. 
Problema
s 
precursor
es. 

 B6.2.  Aplicar  as 
transformacións 
de  Lorentz  ao 
cálculo  da 
dilatación 
temporal  e  á 
contracción 
espacial  que 
sofre un sistema 
cando  se 
despraza  a 
velocidades 
próximas  ás  da 
luz  respecto  a 
outro dado. 

 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 
transformación

 Pode  calcular  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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s de Lorentz. 

     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 
transformación
s de Lorentz. 

 Pode  determinar  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 

 B6.4. 
Enerxía 
relativista
.  Enerxía 
total  e 
enerxía 
en 
repouso. 

 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.  

 Sabe  expresar  a  relación 
entre a masa en repouso 
dun  corpo  e  a  súa 
velocidade  coa  enerxía 
deste  a  partir  da  masa 
relativista. 

 CMCCT 

Unidade 10.  Física cuántica 

CONTIDOS  CRITERIOS  DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR  DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO  COMPETENCIA 
CLAVE 

 B6.5. 
Insuficien
cia  da 
física 
clásica. 

 B6.5.  Analizar  as 
fronteiras  da 
física  a  finais  do 
século  XIX  e 
principios  do 
século  XX,  e  pór 

 FSB6.5.1.Explica 
as  limitacións 
da física clásica 
ao  enfrontarse 
a 
determinados 

 Pode  explicar  as 
limitacións  da  física 
clásica ao enfrontarse a 
determinados  feitos 
físicos,  como  a 
radiación  do  corpo 

 CMCCT 
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de  manifesto  a 
incapacidade  da 
física  clásica 
para  explicar 
determinados 
procesos. 

feitos  físicos, 
como  a 
radiación  do 
corpo  negro,  o 
efecto 
fotoeléctrico 
ou  os 
espectros 
atómicos. 

negro,  o  efecto 
fotoeléctrico  ou  os 
espectros 

 B6.6. 
Hipótese 
de Planck. 

 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.  

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

 CMCCT 

 B6.7. Efecto 
fotoeléctr
ico. 

 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. 

 É  capaz  de  comparar  a 
predición  clásica  do 
efecto fotoeléctrico coa 
explicación  cuántica 
postulada  por  Einstein, 
e  sabe  realizar  cálculos 
relacionados co traballo 
de  extracción  e  a 
enerxía  cinética  dos 
fotoelectróns. 

 CMCCT 

 B6.9. 
Interpreta
ción 
probabilís
tica  da 

 B6.9.  Presentar  a 
dualidade  onda‐
corpúsculo 
como  un  dos 
grandes 

 FSB6.9.1. 
Determina  as 
lonxitudes  de 
onda asociadas 
a  partículas  en 

 É capaz de determinar as 
lonxitudes  de  onda 
asociadas  a  partículas 
en  movemento  a 
diferentes  escalas,  e 

 CMCCT 
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física 
cuántica. 

paradoxos  da 
física cuántica. 

movemento  a 
diferentes 
escalas, 
extraendo 
conclusións 
acerca  dos 
efectos 
cuánticos  a 
escala 
macroscópica 

extraer  conclusións 
acerca  dos  efectos 
cuánticos  a  escala 
macroscópica. 

B6.10. 
Principio  de 
indetermin
ación  de 
Heisenberg. 

 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 
indeterminació
n  de 
Heisenberg  e 
aplícao  a  casos 
concretos, 
como  os 
orbitais 
atómicos. 

 É  capaz  de  formular  de 
xeito sinxelo o principio 
de  indeterminación  de 
Heisenberg  e  aplicalo  a 
casos  concretos,  como 
os orbitais atómicos. 

 CMCCT 

Unidade 11.  Física nuclear 

CONTIDOS  CRITERIOS  DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR  DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO  COMPETENCIA 
CLAVE 

 B6.12. 
Radioacti
vidade: 
tipos.  

 B6.12.  Distinguir 
os  tipos  de 
radiacións  e  o 
seu efecto sobre 
os seres vivos.  

 FSB6.12.1. 
Describe  os 
principais  tipos 
de 
radioactividade 
incidindo  nos 
seus  efectos 
sobre  o  ser 
humano,  así 
como  as  súas 
aplicacións 
médicas. 

 Pode  describir  os 
principais  tipos  de 
radioactividade 
incidindo  nos  seus 
efectos  sobre  o  ser 
humano,  así  como  as 
súas  aplicacións 
médicas. 

 CMCCT 

 CSC 

 B6.13. 
Física 

 B6.13.  Establecer 
a  relación  da 
composición 

 FSB6.13.1. Obtén 
a  actividade 
dunha  mostra 

 Sabe  obter  a  actividade 
dunha  mostra 
radioactiva  aplicando  a 

 CAA  

 CMCCT 



8 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 
11 

CENTRO:IES EDUARDO PONDAL 
CURSO:2º BACHARELATO 

MATERIA:FÍSICA 

 

 

nuclear.  nuclear e a masa 
nuclear  cos 
procesos 
nucleares  de 
desintegración.  

radioactiva 
aplicando  a  lei 
de 
desintegración 
e  valora  a 
utilidade  dos 
datos  obtidos 
para a datación 
de  restos 
arqueolóxicos 

lei  de  desintegración  e 
é  capaz  de  valorar  a 
utilidade  dos  datos 
obtidos para a datación 
de  restos 
arqueolóxicos. 

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

 Sabe  realizar  cálculos 
sinxelos  relacionados 
coas  magnitudes  que 
interveñen  nas 
desintegracións 
radioactivas. 

 CMCCT 

 B6.14. 
Núcleo 
atómico. 
Leis  da 
desintegr
ación 
radioactiv
a. 

 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. 

 Sabe explicar  a  secuencia 
de  procesos  dunha 
reacción  en  cadea,  e 
pode  extraer 
conclusións  acerca  da 
enerxía liberada. 

 CCL  

 CMCCT 
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 2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Teremos    en  conta  os  resultados  acadados  no  1º  e  2ºtrimestre  e 
diferenciaremos os seguintes casos 

a) O alumnado ten superadas os dous primeiros trimestres: 
 Daránselle boletíns de repaso do primeiro e segundo trimestre e de 

ampliación do terceiro trimestre para mellorar a súa cualificación. 
b) O alumnado non ten superados un ou os dous primeiros: 
 Daránselle boletíns para poder superar ditos trimestres. 

Tamén se lle dará a posibilidade de realizar boletíns e probas do material 
de ampliación para subir a nota se o desexan. 

Instrumentos:  
Levaranse  a  cabo  mediante  unha  lista  de  cotexo  a  comprobación  da 
realización ou non dos traballos propostos. 
Contemplase  a  posibilidade  en  xuño  de  levar  a  cabo  unha  proba 
telemática de recuperación para os que non superen a materia ou queiran 
subir nota.  

Cualificación final 

A cualificación final do curso obterase atendendo as seguintes opcións: 

 Media aritmética das cualificacións do primeiro e segundotrimestre. 

 Media ponderada: 
1º trimestre 40%, 2º trimestre 40% e 3º trimestre 20% 

Para o alumnado con trimestres suspensos, a nota destes para aplicar as 
medias anteriores será a obtida mediante os traballos de recuperación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

xuño 

De non superar as avaliacións suspensas, os alumnos terán dereito a unha 
probatelemática no mes de xuño nunha modalidade de exame similar aos 
realizados no curso a través da aula virtual. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións  cun  peso  establecido  no  apartado  anterior  e  considerarase 
aprobado unha nota final superior ou igual a 5. 
Esta proba poderá servir para subir nota da primeira e segunda avaliación 
en aqueles alumnos con todo aprobado e considerarase sempre a mellor
das cualificacións. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De non superar a materia os alumnos  terán dereito a unha convocatoria 
extraordinaria  no mes de  setembro nunha modalidade de  exame  similar 
aos realizados no curso preferiblemente presencial. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades   Están recollidas na aula virtual no curso correspondente 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

No terceiro trimestre non tivemos alumnos sen conectividade aínda 
que non todos empregaron os medios dos que dispoñían para manter 
o contacto co profesor. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex ou jitsi 
Aula virtual 
Correo electrónico 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Jitsi Meet 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Aula virtual do centro. 
Titorias 

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro. 
Aula virtual do centro. Curso de 2º Bacharelato. Física 


