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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

• Reflexión sobre a conveniencia de instalar un cemiterio nuclear na 
túa localidade. 

• Comprobación experimental da transformación da enerxía 
potencial en cinética.    

• Concepto de campo. 

• Campo gravitatorio creado por masas puntuais: Intensidade do 
campo gravitatorio nun punto. 

• Traballo, enerxía potencial e conservación da enerxía mecánica nun 

campo gravitatorio. 

• Representación do campo gravitatorio: Liñas do campo, superficies 
equipotenciais. 

• Campo gravitatorio dos corpos celestes. 

• Enerxía dun corpo que xira, velocidade de escape, enerxía e tipo de 
órbita.     

• Movemento de planetas e satélites; satélites que orbitan a Terra. 

• Viaxes ao través do espazo; puntos de Lagrange e caos 
determinista.    

• Campo electrostático: Intensidade do campo electrostático nun 

punto. 

• Enerxía asociada ao campo eléctrico: Traballo debido ás forzas 
electrostáticas, enerxía potencial eléctrica, , conservación da 

• Busca, selecciona e organiza información relevante dun texto de 
divulgación científica. 

• Efectúa análises dimensionais. 

• Resolve exercicios nos que a información debe deducirse a partir de 
datos proporcionados e das ecuacións correspondentes. 

• Interpreta e realiza representacions gráficas. 

• Utiliza aplicacións virtuais para simular experimentos físicos.   

• Comprende os conceptos de forza e campo gravitatorio e recoñece as 
ecuacións empregadas para o cálculo da intensidade do campo 
gravitatorio. 

• Interpreta e analiza representacións gráficas do campo gravitatorio e  
relacionas coas liñás do campo e as superficies equipotenciais. 

• Recoñece o carácter conservativo do campo gravitatorio e calcula o 
traballo realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 

• Coñece e aplica as ecuacións empregadas para o cálculo da velocidade de 
escape que debe ter un corpo para ser liberado da atracción gravitatoria 

doutro corpo. 

• Sitúa satélites no espazo empregando fórmulas matemáticas como o 

cálculo da velocidade orbital e o  período de revolución.    

• Comprende os conceptos de forza e campo eléctrico e recoñece as 

ecuacións empregadas para o cálculo da intensidade do campo eléctrico 
e a carga eléctrica. 

• Calcula campos e potenciais eléctricos creados por unha distribución de 
cargas puntuais empregando o principio de superposición. 

• Interpreta e analiza representacións gráficas do campo creado por unha 
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enerxía mecánica nun campo electrostático. 

• Potencial eléctrico: Potencial eléctrico nun punto, diferencia de 
potencial. 

• Representación do campo electrostático: Liñas do campo, 
superficies equipotenciais. 

• Estudo comparativo do campo gravitatorio e do campo 
electrostático. 

• Campo creado por unha distribución continua de carga: Fluxo do 

campo electrostático, teorema de Gauss para o campo 
electrostático. 

• Movemento de partículas cargadas nun campo eléctrico uniforme. 

• O campo magnético. 

• Efecto dun campo magnético sobre  unha carga en movemento. 

• Movemento de partículas cargadas no interior de campos 
magnéticos. 

• Efecto dun campo magnético sobre un fío de corrente. 

• Campo magnético creado por agrupacións de correntes. Circulación 
do campo magnético. Lei de Ampère. 

• Comparación entre o campo magnético e o campo electrostático. 

•  A indución electromagnética. 

• Leis da indución electromagnética. 

• Aplicacións da indución electromagnética. 

carga puntual e as relaciona coas liñas do campo e as superficies 

equipotenciais. 

• Realiza un estudo comparativo dos campos eléctico e gravitatorio 
analizando as analoxías e diferenzas entre eles. 

• Calcula o traballo necesario para transportar unha carga entre dous puntos 
dun campo eléctrico creado por unha ou máis cargas  puntuais, 
coñecendo as coordenadas do punto inicial e do punto final do 
percorrido. 

• Recoñece o carácter conservativo do campo eléctrico e calcula o traballo 

realizado polo campo a partir das variacións de enerxía potencial. 

• Sabe calcular o fluxo do campo eléctrico a partir da carga que o crea e da 

superficie que atravesan as liñas do campo. 

• Aplica o teorema de Gauss para determinar o campo electrostático creado 

por un condutor esférico cargado en equilibrio. 

• Comprende e explica o efecto da gaiola de Faraday utilizando o principio 

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

• Coñece o movemento que realiza unha carga cando penetra nunha 
rexión onde existe un campo magnético, describe as súas características 

e analiza aplicacións como o espectrómetro de masas e o ciclotrón. 

• Comprende que as cargas en movemento xeran campos magnéticos e 

aplica a lei de Biot-Sabart para describir as liñas de campo magnético 
creadas por unha corrente. 

• Coñece as características do movemento dunha partícula cargada cando 
penetra cunha velocidade determinada nun campo magnético e calcula o 
raio da órbita que describe. 

• Aplica a lei de Lorentz para establecer a relación que debe existir entre o 
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• Síntese de Maxwell para o electromagnetismo.    

• O movemento ondulatorio: tipos de ondas, magnitudes que 

caracterizan unha onda. 

• Ecuación matemática da onda harmónica. 

• A propagación da enerxía no movemento ondulatorio. Intensidade,  
atenuación e absorción das ondas. 

• Como se propagan as ondas. Principio de Huygens. 

• Propiedades das ondas: reflexión, refracción, difracción, 
interferencias, ondas estacionarias. 

• O son, un movemento ondulatorio: efecto Doppler, fenómenos 
asociados ás  ondas sonoras, cualidades do son, aplicacións do son,. 

• Contaminación acústica 

• B4.13. Recoñecer determinadas aplicacións tecnolóxicas do son 

como a ecografía, o radar, o sonar, etc.    

• O problema da natureza da luz: medida da velocidade da luz, 

• A luz é unha onda electromagnética. 

• O espectro electromagnético: aplicación das ondas 
electromagnéticas. 

• Fenómenos ondulatorios da luz: : reflexión, refracción, 
interferencias, difracción, polarización. 

• A cor: efectos da cor 

• Transmisión da comunicación.    

campo magnético e o campo eléctrico para que unha partícula cargada se 

mova con movemento rectilíneo uniforme. 

• Realiza un estudo comparativo entre os campos eléctrico e magnético 
analizando as analoxías e diferenzas entre eles. 

• Describe o campo magnético creado por dous ou máis condutores 
rectiliños  polos que circulan correntes eléctricas. 

• Comprende as características do campo magnético creado por unha 
espira, un solenoide e un toroide. 

• Coñece o amperio como unidade fundamental no Sistema Internacional e 
defíneo a partir da forza que se establece entre dous condutores 
rectilíneos e paralelos. 

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

• Relaciona as variacións do fluxo magnético coa creación de correntes 
eléctricas e determina o sentido destas. 

• Describe o fluxo magnético que atravesa unha espira que se atopa no 
seno dun campo magnético e exprésao en unidades do Sistema 

Internacional. 

• Utiliza as leis de Faraday e Lenz para calcular a forza electromotriz 

inducida nun circuíto estimando a dirección da corrente eléctrica. 

• Analiza modelos teóricos que reproducen as experiencias de Faraday e 

Henry e deduce experimentalmente as leis de Faraday e Lenz. 

• Demostra o carácter periódico da corrente alterna nun alternador a partir 

da representación gráfica da forza electromotriz inducida en función do 
tempo. 

• Comprende como se produce a corrente alterna nun alternador 
analizando as leis da indución.     

• Sabe cales son as magnitudes que caracterizan unha onda e sabe calcular 
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• Óptica xeométrica: principios 

• imaxes por reflexión: reflexión en espellos planos e esféricos. 

• Imaxes por refracción. Refracción en lentes delgadas e nun dioptrio 

esférico. 

• Instrumentos ópticos: a cámara escura, a cámara fotográfica, o 
proxector de imaxes, a lupa, o microscopio e o telescopio. 

• O ollo humano: defectos visuais de natureza óptica    

•  Relatividade. 

• A teoría de Maxwell, a propagación da luz e o éter. 

• A experiencia de Michelson e Morley. 

• A necesidade dunha nova física. 

• A teoría da relatividade especial. 

• As transformacións de FitzGerald-Lorentz. 

• Os postulados da relatividade especial. 

• A relatividade do tempo. 

• A relatividade do espazo. 

• A constancia e o límite da velocidade da luz. 

• A enerxía relativista. 

• Masa relativista e enerxía cinética relativista. 

• Interconversión masa-enerxía.     

a súa velocidade de propagación e frecuencia. 

• Coñece a diferencia entre ondas lonxitudinais e transversais e  a explica 

segundo a dirección na que vibran as partículas do medio en relación á 
dirección de avance da onda. 

• Analiza e interpreta a expresión dunha onda respecto da posición e o 
tempo partindo da súa expresión matemática. 

• Utiliza o Principio de Huygens para explicar algúns fenómenos que se 
observan na propagación das ondas como a difracción, as interferencias e 
a refracción. 

• Estuda o efecto Doppler nalgunhas situacións cotiás nas que se perciben 
variacións do son dependendo do estado de repouso ou movemento do 

emisor e o receptor.     

• Sabe calcular a intensidade sonora dun son, en decibelios, aplicando a 

fórmula logarítmica a casos sinxelos. 

• Comprende que a velocidade de propagación do son depende das 

características do medio e das condicións nas que se atope. 

• Analiza o problema da contaminación acústica e algunhas medidas para 

evitala. 

• Estuda algunhas aplicacións tecnolóxicas dos ultrasóns como o sonar e o 

ecógrafo. 

• FSB4.13.1. Coñece e explica algunhas aplicacións tecnolóxicas das ondas 

sonoras, como a ecografía, o radar, o sonar, etc.    Interpreta unha 
representacíón gráfica esquemática da propagación dunha onda 
electromagnética incluíndo os vectores campo eléctrico e magnético 

• Utiliza a lei de Snell para explicar o comportamento dun raio luminoso. 

• Calcula o coeficiente de refracción dun medio coñecendo o ángulo 
formado polo raio reflectido e refractado. 

• Recoñece o fenómeno da reflexión total como o principio físico 
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• Os feitos que non explica a física clásica: radiación térmica emitida 

por un corpo negro, o efecto fotoeléctrico. 

• Os espectros atómicos. 

• O modelo atómico de Bohr. 

• A mecánica cuántica: a dualidade onda-corpúsculo, o principio de 
indeterminación de Heisenberg. 

• Aplicacións da física cuántica: a célula fotoeléctrica, a 
nanotecnoloxía, o láser, o microscopio electrónico.    

• O Núcleo atómico. 

• A radiactividade. Desintegracións radiactivas. 

• Cinética da desintegracion radiactiva. 

• A radiactividade artificial. 

• Reaccións nucleares de fisión e fusión. 

• Radiacións ionizantes. 

• Aplicacións dos procesos nucleares.    

• partículas menores que o átomo: Quarks,. Propiedades das 
partículas: masa, carga, spin. 

• As interaccións fundamentais: As interaccións na natureza, as 
interaccións nucleares. 

• O modelo estándar: Fermións e bosóns, o bosón de Higgs. 

• Interaccións entre partículas.  

relacionado coa propagación da luz en fibras ópticas e a súa relevancia 

nas telecomunicacións. 

• Entende que a cor dun obxecto depende da luz que absorbe e que 
reflicte. 

• Estuda a refracción, dispersión , interferencia e polarización da luz 
analizando casos prácticos sinxelos. 

• Relaciona a natureza e características dunha onda electromagnética coa 
situación no espectro. 

• Coñece as aplicacións tecnolóxicas de diferentes tipos de radiacións e 
algunha información sobre a súa orixe, usos e efectos sobre a biosfera, 
particularmente sobre a vida humana. 

• Recoñece a importancia das ondas electromagnéticas en fenómenos da 
vida cotiá como as comunicacións.     

• Explica algúns procesos cotiás empregando as leis da óptica xeométrica. 

• Demostra gráficamente a propagación rectilínea da luz mediante un xogo 
de prismas que conduzan un feixe dende o emisor ata a pantalla. 

• Calcula o tamaño, posición e natureza dun obxecto producida por un 
espello plano e unha lente delgada realizando o trazado dos raios e 
aplicando as ecuacións correspondentes. 

• Explica algúns defectos ópticos do ollo humano: miopía, hipermetropía, 
presbicia e astigmatismo, empregando un diagrama de raios. 

• Describe os elementos empregados nos principais instrumentos ópticos, 
tales como lupa, microscopio e cámara fotográfica, realizando o 

correspondente trazado de raios. 

• Coñece as aplicacións da lupa, microscopio, telescopio e cámara 

fotográfica considerando as variacións que experimenta a imaxe respecto 
do obxecto.   

• Comprende o papel do éter no desenrolo da teoría especial da 
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• Teorías da unificación das forzas fundamentais. 

• Como se xeneran e detectan partículas. Acelerador de partículas. 

Detectores de partículas.   .a expansión do universo e o Big Bang. 

• Probas experimentais que apoian a teoría do Big Bang. 

• O universo temperán e as partículas. 

• Materia escura e enerxía escura. 

• O modelo estándar: fortalezas e debilidades. 

 

 

 

relatividade. 

• Analiza nun esquema o experimeto de Michelson e Morley así como os 

cálculos asociados sobre a velocidade da luz, analizando as consecuencias 
que se derivaron deles. 

• Estuda a contracción que experimenta un obxecto cando se atopa nun 
Sistema que se despraza a velocidades cercanas á velocidade da luz con 
respecto dun sistema de referencia dado aplicando as transformacións 
de Lorentz. 

• Analiza e discute os postulados e as aparentes paradoxas asociadas á 

Teoría Especial da Relatividade relacionados coa relatividade do tempo e 
a relatividade do espazo. 

• Coñece a relación que existe entre a masa en repouso dun corpo e a súa 
velocidade coa enerxía do mesmo a partir da masa relativista. 

• Comprende as limitacións da física clásica para explicar determinados 
feitos físicos, como a radiación do corpo negro , o efecto fotoeléctrico e 
os espectros atómicos. 

• Coñece a teoría de Planck e relaciona a enerxía dunha partícula atómica 
coa súa frecuencia natural de oscilación. 

• Compara a teoría clásica do efecto fotoeléctrico coa explicación que 
postulou Einstein facendo uso da teoría cuántica de Planck. 

• Interpreta espectros sinxelos da composición da materia e do modelo 
atómico de Bohr. 

• Aplica o principio de De Broglie para determinar a lonxitude de onda 
asociada a unha partícula en movemento, sacando conclusións sobre os 

efectos cuánticos a escalas macroscópicas. 

• Explica de xeito sinxelo o principio de indeterminación de Heisemberg e 

aplícao a casos concretos como os orbitais atómicos. 

• Relaciona o láser coa natureza cuántica da materia e da luz xustificando o 
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seu funcionamento de forma sinxela, estudando as súas aplicacións na 

actualidade.     

• Coñece os principais tipos de radiactividade e a súa aplicación na 
medicina, as ciencias e a industria. 

• Aplica a lei de desintegración para calcula a idade de mostras orgánicas e 
valora a utilidade destes datos para a datación de restos arqueolóxicos. 

• Realiza cálculos sinxelos relacionados coa cinética da desintegración 
radiactiva. 

• Describe reaccións en cadea que se producen en procesos de fisión 
nuclear, a gran cantidade de enerxía que se libera e a súa aplicación para 
usos civís e militares. 

• Analiza os procesos de fisión e fusión nuclear e as vantaxes e 
inconvenientes do seu uso.      

• Analiza as principais características das catro  interaccións fundamentais 
da natureza e coñece os procesos nos que estas maniféstanse. 

• Compara as catro interaccións fundamentais da natureza en función das 
enerxías involucradas. 

• Estuda as principais teorías da unificación establecendo as súas 
limitacións e o estado no que se atopan actualmente. 

• Describe a estrutura atómica e nuclear empregando o vocabulario 
específico da física de quarks. 

• Coñece as características dalgunhas partículas fundamentais, de especial 
interese, como os neutrinos e o bosón de Higgs, a partir dos procesos nos 

que se presentan      

• Relaciona a teoría do Big Bang coas propiedades da materia e a antimateria. 

• Explica a teoría do Big Bang apoiándose nalgunhas evidencias experimentais 
como a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista. 
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• Estuda a cronoloxía do universo en función da temperatura e das partículas 

que o formaban en cada período. 

• Analiza un estudo sobre os problemas da física ao longo dos séculos, 
apuntando cales son os problemas sen resolver na física do século XXI. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Ata o día 12 de marzo :   
• Observación directa do traballo diario. 
• Análise e valoración de tarefas especialmente 

         creadas para a avaliación.. 
• Valoración cuantitativa do avance individual 
      (cualificacións). 

• Valoración cualitativa do avance individual 
             (anotacións e puntualizacións). 
  A partir do día 12 de marzo :  

• Envío, vía online,  de distintas actividades (de reforzo e de 
ampliación). O alumnado pode enviar de novo as actividades resoltas 
o/a profesor/a para a súa corrección e aclaración de dúbidas. 

Cabe destacar que estas actividades online solo puntuarán positivamente , 

pero nunca de forma negativa. 

 

Instrumentos: 
Ata o día 12 de marzo: 

• Elemento de diagnóstico: rúbrica do tema. 

• Avaliación de contidos, proba correspondente ao tema. 

• Avaliación por competencias:  proba correspondente ao tema. 

• Proxectos grupais. 
A partir do día 12 de marzo : 

• Propostas de exercicios (de reforzo e de ampliación), vía online, que o 
alumnado pode enviar resoltas ao  profesor/a para a súa corrección e 
aclaración de dúbidas. Cabe destacar que estas actividades online 
solo    puntuarán positivamente, pero nunca de forma negativa. 

Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias 
imprescindibles nos dous primeiros trimestres, proporánselle actividades, 
vía online, que lles axuden a adquirilas e a superar a materia ,   estas 

actividades online solo    puntuarán positivamente, pero nunca de forma 
negativa. 

 

Cualificación final 

  Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

 
1.- Para calcular a cualificación final terase en conta :   

• As notas obtidas antes do día 12 de marzo: calcularase a nota media 
entre as notas da primeira e da segunda avaliación, ou das respectivas 

recuperacións, realizadas antes do día 12 de marzo, 
independentemente da nota obtida en cada unha das notas parciais.   
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• O traballo online presentado, este traballo online  solo    puntuará  

positivamente, pero nunca de forma negativa.  
O traballo online puntuarase, en función de como estea realizado,  
se se presenta a totalidade do traballo online proposto, ata unha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 

• A puntuación do traballo online sumarase a nota media das dúas 
primeiras avaliacións ou das respectivas recuperacións. 

 

 2.- Se o/a alumno/a non ten superadas as dúas primeiras avaliacións ou as     
súas respectivas recuperacións: a avaliación positiva do traballo online 
levará a superación da materia cun 5, sempre que o/a alumno/a presente  
polo menos un 75% do traballo online proposto. 

 
3.-  Das dúas situacións anteriores , aplicarase a máis beneficiosa para o/a 
alumno/a. 

 
4.- Os criterios anteriores poderán ser modificados, dependendo das 
instrucións de finais de curso da Consellería de Educación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na proba extraordinaria de setembro realizarase unha proba, tendo en 
conta os mínimos esixibles no curso 2.019-2.020, e a nota acadada polo/a 
alumno/a en dita proba será a que figure na convocatoria extraordinaria 
de setembro. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación son os que figuran na programación do curso 
2.018-2.019. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Proba escrita parcial, realizada no mes de xaneiro. 
Realización e posterior presentación online, de dous boletíns de exercicios 
da materia , propostos polo departamento , vía online.  Estas actividades 
online solo puntuarán positivamente, pero nunca de forma negativa. 

Criterios de cualificación:  

A cualificación final calcularase tendo en conta: 

• A nota da proba escrita realizada no mes de xaneiro.  

• Os boletíns, resoltos, de exercicios online presentados. este traballo 
online  solo    puntuará positivamente, pero nunca de forma 
negativa. 

Para o alumnado que coas dúas consideracións anteriores non  supere a 
materia, a nota será a correspondente a do traballo online presentado.  
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  de 
reforzo , de recuperación e de ampliación. 

Impartición de materia nova , vía online. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade :  

• Realización, vía online, de boletíns de exercicios de repaso,  
de reforzo , de recuperación e de ampliación. 

• Resolución de dúbidas, online. 

Alumnado sin conectividade: 

• Non puderon realizar as actividades online propostas. 
 

Materiais e recursos 

Libro de texto, ordenador , conexión a internet, teléfono móbil  

(utilizando internet do móbil), páxina web do centro, moodle, aula 
virtual, foros da aula virtual, webex, videoconferencia.  
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información a través dos/as titores/as. 
Páxina web do Centro.  
Moodle. 

Foros de aula virtual. 
Videoconferencias. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


