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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 Expresar todos os resultados correctamente co número de cifras significativas 
adecuadas e a súa unidade.

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

 Representar o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies 
de enerxía equipotencial. 

 Xustificar o carácter conservativo do campo gravitatorio e determinar o traballo
realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial.  

 Calcular a velocidade de escape dun obxecto aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica.  

 Aplicar a lei de conservación da enerxía ao movemento orbital de satélites, 
planetas e galaxias. 

 Deducir a velocidade orbital dun corpo, a partir da lei fundamental da 
dinámica, e relacionar co raio da órbita e a masa do corpo. 

 Calcular o vector campo e potencial gravitatorio en puntos que rodean a un 
sistema puntual de masas. Asemade o cálculo do traballo para levar unha masa
dun punto a outro, avaliar o signo de devandito traballo e calcular a velocidade 
dunha masa cando vai dun punto a outro. 

 Calcular a gravidade en función da distancia a masa creadora de campo. 
 Resolver problemas onde se relacionen: velocidade orbital, período de 

revolución, radio da órbita, peso do satélite (forza centrípeta...), enerxías 
potencial, cinética e mecánica do satélite, momento angular, velocidade 
areolar, velocidade de escape, etc. 

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

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

 Analizar 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. 

 Calcular 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. 

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

 Representa o campo gravitatorio mediante as liñas de campo e as superficies 
de enerxía potencial.

 Xustifica o carácter conservativo do campo gravitatorio e determina o traballo 
rB2.3.1. Calcula a velocidade de escape dun corpo aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica

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

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

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

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

 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.

 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.

 Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre 2 puntos dun 
campo eléctrico creado por unha ou máis cargas puntuais a partir da diferenza 
de potencial.

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

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

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

 Explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio de equilibrio 
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 Predicir o traballo que se realizará sobre unha carga que se move nunha 
superficie de enerxía equipotencial e discutilo no contexto de campos 
conservativos. 

 Describir 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.  

 Relacionar as cargas en movemento coa creación de campos magnéticos e 
describir as liñas do campo magnético que crea unha corrente eléctrica 
rectilínea. 

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

 Establecer 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. 

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

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

 Xustificar a definición de amperio a partir da forza que se establece entre dous 
condutores rectilíneos e paralelos.  

 Determinar o campo que crea unha corrente rectilínea de carga aplicando a lei 
de Ampère expresándoo en unidades do Sistema Internacional. 

 Establecer o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no seo dun
campo magnético expresándoo en unidades do Sistema Internacional.  

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

 Demostrar o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir da 
representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do tempo. 

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

 Determinar a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das 
partículas que a forman, interpretando ambos os resultados. 

 Explicar as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 
orientación relativa da oscilación e da propagación.  

electrostático e recoñéceo en situacións cotiás, como o mal funcionamento dos
móbiles  en certos edificios ou o efecto dos raios eléctricos nos avións..

 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.

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

 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.

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

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

 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.

 Analiza e calcula a forza que se establece entre 2 condutores paralelos, 
segundo o sentido da corrente que os percorra, realizando o diagrama 
correspondente.

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

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

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

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

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

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

 Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir da 
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 Obter as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión 
matemática. 

 Escribir e interpretar a expresión matemática dunha onda harmónica 
transversal dadas as súas magnitudes características. 

 Xustificar a dobre periodicidade con respecto á posición e ao tempo a partir da 
expresión matemática dunha onda. 

 Relacionar a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude.  
 Calcular a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 

empregando a ecuación que relaciona ambas magnitudes. 
 Explicar a propagación das ondas utilizando o principio Huygens. 
 Recoñecer situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, 

xustificándoas de forma cualitativa. 
 Identificar a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 

decibelios e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos. 
 Relacionar a velocidade de propagación do son coas características do medio 

en que se propaga. 
 Analizar os efectos de refracción, difracción e interferencia en casos prácticos 

sinxelos. 
 Establecer a natureza e as características dunha onda electromagnética dada a 

súa situación no espectro. 
 Relacionar a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, a 

lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro. 
 Empregar as leis de Snell para explicar os fenómenos de reflexión e refracción. 

representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do tempo
 Infire a produción de corrente alterna nun alternador, tendo en conta as leis da 

indución.
 Explica as diferenzas entre ondas lonxitudinais e transversais a partir da 

orientación relativa da oscilación e da propagación.
 Recoñece exemplos de ondas mecánicas na vida cotiá.
 Obtén as magnitudes características dunha onda a partir da súa expresión 

matemática.
 Escribe e interpreta a expresión matemática dunha onda dadas as súas 

magnitudes características
 Determina a velocidade de propagación dunha onda e a de vibración das 

partículas que a forman, interpretando ambos os resultados.
 Dada a expresión matemática dunha onda, xustifica a dobre periodicidade con 

respecto á posición e ao tempo.
 Relaciona a enerxía mecánica dunha onda coa súa amplitude. 
 Calcula a intensidade dunha onda a certa distancia do foco emisor, 

empregando a ecuación que relaciona ambas magnitudes.
 Explica a propagación das ondas utilizando o principio Huygens.
 Interpreta os fenómenos de interferencia e a difracción a partir do principio de 

Huygens.
 Experimenta e xustifica o comportamento da luz ao cambiar de medio, 

aplicando a lei de Snell, coñecidos os índices de refracción.
 Relaciona as cualidades do son coa frecuencia y a forma da súa onda.
 Recoñece situacións cotiás nas que se produce o efecto Doppler, e xustifícaas 

de forma cualitativa.
 Identifica a relación logarítmica entre o nivel de intensidade sonora en 

decibeles e a intensidade do son, aplicándoa a casos sinxelos.
 Relaciona a velocidade de propagación do son coas características do medio en 

que se propaga.
 Representa esquematicamente a propagación dunha onda electromagnética 

incluíndo os vectores do campo eléctrico e magnético.
 Interpreta unha representación gráfica da propagación dunha onda 

electromagnética en termos dos campos eléctrico e magnético e da súa 
polarización.

 Clasifica casos concretos de ondas electromagnéticas presentes na vida cotiá 
en función da súa lonxitude de onda e a súa enerxía.
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 Establece a natureza e as características dunha onda electromagnética dada a 
súa situación no espectro.

 Relaciona a enerxía dunha onda electromagnética coa súa frecuencia, a 
lonxitude de onda e a velocidade da luz no baleiro.

 Recoñece aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións, 
nomeadamente infravermella, ultravioleta e microondas.

 Deseña un circuíto eléctrico sinxelo capaz de xerar ondas electromagnéticas, 
formado por un xerador, unha bobina e un condensador, e describe o seu 
funcionamento.

 Traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
 Ata o 13-3-2020 coinciden coa programación inicial
 Posterior a esa  data :

a) Valoración do traballo telemático  : cumprimento coas datas  , 
elaboración parcial ou total   , correcta realización

Instrumentos:
 Ata o 13-3-2020 coinciden coa programación inicial.
 Posterior a esa data:

a) Valoración dos traballos  propostos da materia Fca 2
b) Valoración  dos exercicios de repaso con tempo limitado

Cualificación final

Recuperación da materia pendente ata o 13-3-2020 de forma telemática con
tempo limitado a 2 horas en data indicada polo profesor/a da materia ou, de
existir solapamento con outras materias, en data sinalada pola Dirección do 
Centro

Media aritmética das notas dos catro primeiros bloques temáticos: Campos 
gravitatorio, eléctrico , magnético-inducción, ondas.

Axuste á alza de ata 1 punto  como máximo co traballo realizado  dende 14-
3-2020  ata o 11-5-2020.

Axuste á alza de ata 1 punto como máximo  co traballo realizado dende 12-5-
2020 ata final de curso.

Proba
extraordinaria de

setembro

Proba escrita con estándares e contidos  recollidos na revisión da 
programación con contidos ata o 13-3-2020.

Avaliación da
materia

pendentes
-----------

Avaliación da
materia non
cursada por
cambio de

modalidade

Criterios de avaliación: 
1ª Parte – Química. Rematada en xaneiro 2020. 
2ª parte – Física.  Estándares e competencias ata cinemática , incluída. 
                    Correspondente á materia  ata o 13-3-2020.
                             -------------------
1ª Parte – Química. Rematada en xaneiro 2020. 
2ª parte – Física.  Estándares e competencias ata cinemática , incluída. 
                    Correspondente á materia  ata o 13-3-2020.

Criterios de cualificación:
 A nota da materia pendentes calcularase a partir da media aritmética 

entre a parte de Física e a de Química coas variantes sinaladas no 
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apartado anterior. 

 Poderase engadir ata un máximo de 1 punto polo traballo realizado

 A nota da materia  do alumnado coa materia non cursada por 
cambio de modalidade, calcularase a partir da media aritmética
entre a parte de Física e a de Química cos estándares sinalados 
no apartado anterior . 

 Poderase engadir ata un máximo de 1 punto polo traballo reali-
zado

Procedementos e instrumentos de avaliación
 Proba en maio on-line , na data que sinale a Dirección do centro  con 

120 minutos para a súa realización.

 O traballo proposto polo Departamento , de non telo entregado 
anteriormente , poderá entregarse antes do 30-5-2020

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

Actividades  Ampliación dos temas de Estrutura da materia e Enlace químico
 Repaso do traballo ata o 13-3-2020

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividad)

 Proposta de exercicios básicos de distintas partes da materia 
 Actividades de repaso realizadas on -line con tempo limitado
 De existir alumnado sen conectividade , flexibilizaranse as datas de 

entrega de todos os traballos. Tamén as datas das probas de 
recuperación

Materiais e recursos

 Libro de texto. 
 Aula virtual e correo electrónico
 Documento guía das partes de ampliación para resaltar estándares 

de aprendizaxe
 Exercicios  da materia de distintos libros de texto do mesmo nivel
 Exercicios propostos nos exames ABAU e PAU de anos anteriores

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Correo electrónico
Abalar
Aula virtual

Publicidade Páxina web do centro.
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