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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A  Física no segundo curso de bacharelato é esencialmente educativa e debe 

abranguer todo o espectro de coñecemento da física con rigor, de forma que se asenten 

as bases metodolóxicas introducidas nos cursos anteriores. Á súa vez, debe dotar o/a 

alumno/a de novas aptitudes que o capaciten para a súa seguinte etapa de formación, 

con independencia da relación que esta poida ter coa física. 

A materia estrutúrase en seis bloques de contidos nos que aparecen 

interrelacionados todos os elementos do currículo. 

En todos os bloques, a complexidade matemática de determinados aspectos non 

debe ser obstáculo para a comprensión conceptual de postulados e leis que xa pertencen 

ao século pasado. Por outro lado, o uso de aplicacións virtuais interactivas suple 

satisfactoriamente a posibilidade de comprobar experimentalmente os fenómenos físicos 

estudados. 

Os estándares de aprendizaxe avaliables desta materia deseñáronse de xeito que a 

resolución dos supostos propostos require o coñecemento dos contidos avaliados, así 

como un emprego consciente, controlado e eficaz das capacidades adquiridas nos cursos 
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anteriores.  

A pesar de que a competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía están presentes en todos os estándares, esta materia tamén contribúe, de xeito 

importante, ao desenvolvemento do resto das competencias clave. Daquela, o traballo en 

equipo para a realización das experiencias axudará o alumnado a alcanzar as 

competencias sociais e cívicas; a análise dos textos científicos, a argumentación e a 

defensa de proxectos, ou a interpretación da información afianzarán os hábitos de 

lectura; o deseño de experiencias e pequenas investigacións fomentará a autonomía na 

aprendizaxe, aprender a aprender, e o espírito crítico; a herdanza histórica (a ciencia na 

cultura europea) ou a estética nas presentacións contribuirán á competencia de 

conciencia e expresións culturais; o emprego de aplicacións interactivas axudará ao 

desenvolvemento da competencia dixital; a aplicación do método científico e a 

avaliación de resultados axudarán á organización da propia aprendizaxe; e, por suposto, 

a argumentación, a interpretación da información e a exposición de resultados 

desenvolven a competencia de comunicación lingüística. 

O alumnado necesita dominar certas ferramentas matemáticas como: cálculo 

vectorial, razóns trigonométricas, manexo de táboas e confección de gráficas, manexo da 

calculadora, … 

Durante o presente curso hai     alumnos matriculados na materia de Física e todos eles 

cursaron 1º de bacharelato o ano pasado neste mesmo centro.  

Sendo un grupo tan pequeno, a atención pode ser moito máis individualizada o que 

permitirá seguir os distintos ritmos de aprendizaxe e acadar mellores resultados no grao 

de consecución dos estándares propostos.  

Trátase de un grupo que non sempre demostrou interese e unha boa capacidade de 

traballo polo que parece que teremos dificultades en  abarcar todos os estándares de 

aprendizaxe propostos na presente programación.  

 

2. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

A asignatura de Física, como materia troncal da modalidade de Ciencias en 2º de 

Bacharerato, xoga un papel relevante para que os alumnos alcancen os obxectivos da 

etapa e adquiran as competencias crave porque: 

– A maior parte dos contidos de Física teñen unha incidencia directa na adquisición da 
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competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT), 

que implican determinar relacións de causalidad ou influencia, cualitativas ou 

cuantitativas e analizar sistemas complexos, nos que interveñen varios factores. A 

materia conlleva a familiarización co traballo científico para o tratamento de 

situacións de interese, a discusión achega do sentido das situacións propostas, a 

análise cualitativo, significativo das mesmas; a formulación de conxecturas e 

inferencias fundamentadas, a elaboración de estratexias para obter conclusións, 

incluíndo, no seu caso, deseños experimentais, e a análise dos resultados. 

– A materia está tamén intimamente asociada á parte matemática nas aprendizaxes 

que se abordarán. A utilización da linguaxe matemática para cuantificar os 

fenómenos e expresar datos e ideas sobre a natureza proporciona contextos 

numerosos e variados para pór en xogo os contidos, procedementos e formas de 

expresión acordes co contexto, coa precisión requirida e coa finalidade que se 

persiga. No traballo científico preséntanse a miúdo situacións de resolución de 

problemas de formulación e solución máis ou menos abertas, que esixen pór en 

xogo estratexias asociadas a esta competencia 

– No desenvolvemento da aprendizaxe desta materia será imprescindible a utilización 

de recursos como os esquemas, mapas conceptuais, animacións, a produción e 

presentación de memorias, textos, etc. ,  faceta na que se aborda a competencia 

dixital e contribúese, a través da utilización do TIC, na aprendizaxe das ciencias 

para comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar 

situacións, obtención e tratamento de datos, etc. Trátase dun recurso irrenunciable 

no campo da materia de Física, que contribúe a mostrar unha visión actualizada da 

actividade científica. 

– A materia tamén se interesa polo papel da ciencia na preparación de futuros 

cidadáns dunha sociedade democrática para a súa participación na toma 

fundamentada de decisións. A alfabetización científica constitúe unha dimensión 

fundamental da cultura cidadá, garantía de aplicación do principio de precaución, 

que se apoia nunha crecente sensibilidade social fronte ás implicacións do 

desenvolvemento científico-tecnolóxico que poidan comportar riscos para as persoas 

ou o medioambiente. Todo iso contribúe á adquisición da competencia social e 

cidadá. 

– A materia esixe a configuración e a transmisión das ideas e informacións, o que vai 
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indisolublemente unido ao desenvolvemento da competencia en comunicación 

lingüística. O coidado na precisión dos termos utilizados, no encadenamiento 

adecuado das ideas ou na expresión verbal das relacións fará efectiva esta 

contribución. O dominio da terminoloxía específica permitirá ,ademais, comprender 

suficientemente o que outros expresan sobre ela. 

 

– Tamén desde a materia de Física traballarase a adquisición da competencia de 

sentido da iniciativa e espírito emprendedor, competencia que se estimula a partir da 

formación dun espírito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar prexuízos, 

desde a aventura que supón enfrontarse a problemas abertos e participar na 

construción tentativa de solucións; desde a aventura que constitúe facer ciencia. Por 

suposto, os propios procesos de resolución de problemas realizan unha achega 

significativa neste sentido, porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos 

e contribúen a convivir coa incerteza controlando ao mesmo tempo os procesos de 

toma de decisións. 

– Os contidos asociados á competencia de aprender a aprender (a forma de construír e 

transmitir o coñecemento científico) están intimamente relacionados con esta 

competencia. O coñecemento da natureza constrúese ao longo da vida grazas á 

incorporación da información que procede tanto da propia experiencia como dos 

medios audiovisuais e escritos. 

–  Cualquier persona debe ser capaz de integrar esta información na estructura do seu 

coñecemento si adquírense, por unha banda, os conceptos básicos ligados ao 

coñecemento do mundo natural e, por outro, os procedementos que permiten realizar 

a análise das causas e as consecuencias que son frecuentes na materia de Física. 

– A competencia conciencia e expresións culturais está relacionada co patrimonio 

científico, e desde o punto de vista da materia de Física hai que ter particularmente 

en conta que os parques naturais, en concreto, e a biosfera, en xeral, son parte do 

patrimonio cultural. Así pois, apreciar a beleza e diversidade das formas de vida 

existente sobre o noso planeta, ou a diversidade de paisaxes, e colaborar desde esta 

materia a evitar a súa deterioración (por exemplo, minimizando os residuos 

químicos, ou estudando novas formas de enerxía limpa), son factores determinantes 

no desenvolvemento desta competencia crave. 

No perfil competencial da materia de Física de 2.º de Bacharelato que se ofrece a 

continuación inclúense as siglas identificativas das competencias crave a cuxa 
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adquisición se contribúe particularmente con cada estándar de aprendizaxe 

avaliable. 

3. OBXECTIVOS XERAIS DO CURSO 

 

 Comprender  os principais conceptos da Física e a súa articulación en leis, teorías e 

modelos que  lles permitan afondar na súa formación científica e poder utiliza-los 

posteriormente, tanto a nivel académico como profesional. 

 Desenvolver as habilidades de pensamento propias do método científico e adquerir 

destrezas investigadoras básicas, tanto de caracter documental como experimental, a 

través da aplicación á física. 

 Discutir e analizar criticamente hipóteses e teorías contrapostas que  lle permitan 

desenvolver o pensamento crítico e valorar  as súas aportacions ó progreso da Física. 

 Comprender a natureza da Física e as súas limitacións, así como  as súas complexas 

interaccions coa tecnoloxía e a sociedade, valorando as aportacions desta ciencia 

para a xestión adecuada do medio ambiente e a mellora das condicións de vida. 

 Comprender que o progreso da Física supón un proceso cambiante e dinámico ligado 

as características e necesidades de cada momento histórico. 

 Resolver problemas que se lle presenten na vida cotiá, seleccionando e aplicando os 

coñecementos físicos relevantes. 

 Utilizar con autonomía as estratexias características da investigación científica e  os 

procedementos propios da  Física para realizar pequenas investigacións, tanto 

individual como en grupo. 

 Manipular con confianza no Laboratorio o instrumental básico facendo uso del, 

respectando as normas de seguridade das instalacións e aplicando un tratamento de 

residuos axeitado. 

 Comprender  e utilizar de forma adecuada a linguaxe propia da Física, valorando o 

rigor, a claridade e a orde nos seus coñecementos. 

 Empregar as tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) na interpretación e 

simulación de conceptos, modelos, leis ou teorías; na obtención e tratamento de 

datos; na procura de información de diferentes fontes; na avaliación do seu contido e 

na elaboración e comunicación de conclusións, fomentando no alumnado a 

formación dunha opinión propia e dunha actitude crítica fronte ao obxecto de estudo. 

 Comprender o carácter fundamental da física no desenvolvemento doutras ciencias e 

tecnoloxías. Coñecer os principais retos que ten que abordar a investigación neste 
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campo da ciencia na actualidade, apreciando as súas perspectivas de 

desenvolvemento e desenvolver actitudes positivas cara á física e a súa aprendizaxe, 

que aumenten tanto  o seu interese  como a  autoconfianza na realización de 

actividades desta ciencia. 

  Valorar as achegas das mulleres ao desenvolvemento científico e tecnolóxico, desde 

unha perspectiva de xénero ao longo do tempo. 

 Valorar o carácter colectivo e cooperativo da ciencia, fomentando actitudes de 

creatividade, flexibilidade, iniciativa persoal, autoestima e sentido crítico a través do 

traballo en equipo. 

 

 

 

 

4. PERFIL COMPETENCIAL DA MATERIA EN 2.º DE BACHARELATO: 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE ASOCIADOS A CADA COMPETENCIA. UNIDADE 

DIDÁCTICA QUE OS DESENVOLVE 

FÍSICA. 2.º BACHILLERATO 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAxE AVALIABLES 

C.C. UD. 

BLOQUE 1. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

B1.1. 

Estratexias 

propias da 

actividade 

científica 

 

 

 

 

 

 

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 deseñando e 

propondo estratexias de 

actuación. 

CCL, 
CMCT, 
CSC, 
SIEE 

Tod
as 
las 

unid
ade

s 

FSB1.1.2. Efectúa a análise 

dimensional das ecuacións que 

relacionan as magnitudes nun 

proceso físico. 

CAA, 
CMCT 

Tod
as 
las 

unid
ade

s 
FSB1.1.3. Resolve exercicios 

nos que a información debe 

deducirse a partir dos datos 

CAA, 
CMCT 

Tod
as 
las 
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B1.2. 

Tecnoloxías 

da 

información e 

da 

comunicación. 

proporcionados e das ecuacións 

que rexen o fenómeno, e 

contextualiza os resultados. 

unid
ade

s 

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, 
CMCT 

1, 2, 
6, 7, 
10 y 
12 

 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. 
CMCT 

CD 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 
7, 

10, 
11 y 
12 

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, 
CMCT, 
CCL, 
SIEE 

1, 8, 
10 y 
11 

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.  

CMCT, 
CD 

1, 2, 
3, 4, 
5, 8 
y 11 

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, 

CMCT 

1, 2, 
3, 4, 
5, 8 
y 11 

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. 

CCA, 
CCL, 
CD, 

CMCT, 
CSC, 
SIEE 

Tod
as 
las 

unid
ade

s 

BLOQUE 2. INTERACCIÓN GRAVITATORIA 

B2.1. Campo 
gravitatorio. 
B2.2. Campos 
de forza 
conservativos.  
B2.3. 

B2.1. Asociar o 

campo gravitatorio 

á existencia de 

masa, e 

caracterizalo pola 

intensidade do 

FSB2.1.1. Diferencia os 

conceptos de forza e campo, 

establecendo unha relación entre 

a intensidade do campo 

gravitatorio e a aceleración da 

gravidade.  

CMCT 2 
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Intensidade do 
campo 
gravitatorio. 
B2.4. 
Potencial 
gravitatorio. 
. 
B2.5. Enerxía 
potencial 
gravitatoria. 
B2.6. Lei de 
conservación 
da enerxía. 
B2.7. Relación 
entre enerxía 
e movemento 
orbital. 
B2.8. 
Satélites: 
tipos. 
B2.9. Caos 
determinista. 

campo e o 

potencial. 

FSB2.1.2. Representa o campo 

gravitatorio mediante as liñas de 

campo e as superficies de 

enerxía equipotencial. 

CEC, 
CMCT 

2 

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.  
CMCT 2 

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.  CMCT 2 

 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. 

CMCT 2 

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. 

CMCT 2 

 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. 

CMCT 2 

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. 

CMCT, 
CD 

2 

B2.7. Interpretar o 

caos determinista 

no contexto da 

FSB2.7.1. Describe a dificultade 

de resolver o movemento de tres 

corpos sometidos á interacción 

CMCT 2 
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interacción 

gravitatoria. 

gravitatoria mutua utilizando o 

concepto de caos. 

BLOQUE 3. INTERACCIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

B3.1. Campo 

eléctrico. 

B3.2. 

Intensidade do 

campo. 

B3.3. 

Potencial 

eléctrico. 

B3.4. 

Diferenza de 

potencial.  

B3.5. Enerxía 

potencial 

eléctrica. 

B3.6. Fluxo 

eléctrico e lei 

de Gauss. 

B3.7. 

Aplicacións do 

teorema de 

Gauss. 

B3.8. 

Equilibrio 

electrostático. 

B3.9. Gaiola 

de Faraday. 

B3.10. Campo 

magnético.  

B3.11. Efecto 

dos campos 

magnéticos 

sobre cargas 

en 

movemento. 

B3.12. Campo 

creado por 

distintos 

elementos de 

corrente. 

B3.13. O 

campo 

magnético 

como campo 

non 

conservativo. 

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. 

CMCT 3 

 FSB3.1.2. Utiliza o principio 

de superposición para o cálculo 

de campos e potenciais 

eléctricos creados por unha 

distribución de cargas puntuais. 

CMCT 3 

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. 

CEC, 
CMCT 

3 

 FSB3.2.2. Compara os campos 

eléctrico e gravitatorio, e 

establece analoxías e diferenzas 

entre eles. 

CMCT 3 

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. CMCT 3 

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. 

CMCT 3 

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. 

CMCT 3 
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B3.14. 

Indución 

electromagnéti

ca. 

B3.15. Forza 

magnética 

entre 

condutores 

paralelos. 

B3.16. Lei de 

Ampère. 

B3.17. Fluxo 

magnético. 

B3.18. Leis de 

Faraday-

Henry e Lenz.  

B3.19. Forza 

electromotriz. 

B3.20. 

Xerador de 

corrente 

alterna: 

elementos. 

B3.21. 

Corrente 

alterna: 

magnitudes 

que a 

caracterizan. 

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. 

CMCT 3 

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.  

CMCT 3 

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. 

CMCT 3 

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.  

CMCT 4 

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. 

CMCT 4 

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 

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.  

CMCT 4 

 FSB3.10.2. Utiliza aplicacións 

virtuais interactivas para 

comprender o funcionamento 

CMCT, 
CD 

4 
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eléctrico e un 

campo magnético. 

dun ciclotrón e calcula a 

frecuencia propia da carga 

cando se move no seu 

interior.  

 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. 

CMCT 4 

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.  

CMCT 4 

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.  

CMCT 4 

 FSB3.12.2. Caracteriza o 

campo magnético creado por 

unha espira e por un 

conxunto de espiras. 

CMCT 4 

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.  

CMCT 4 

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.  

CMCT 4 

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. 

CMCT 4 

B3.16. Relacionar FSB3.16.1. Establece o fluxo CMCT 5 
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as variacións do 

fluxo magnético 

coa creación de 

correntes eléctricas 

e determinar o 

sentido destas. 

magnético que atravesa unha 

espira que se atopa no seo dun 

campo magnético e exprésao en 

unidades do Sistema 

Internacional.  

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. 

CMCT 5 

 FSB3.17.2. Emprega 

aplicacións virtuais 

interactivas para reproducir 

as experiencias de Faraday e 

Henry e deduce 

experimentalmente as leis de 

Faraday e Lenz. 

CMCT, 
CD 

5 

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 inducida en 

función do tempo. 

CMCT 5 

FSB3.18.2. Infire a produción de 

corrente alterna nun alternador, 

tendo en conta as leis da 

indución. 

CMCT 5 

BLOQUE 4. ONDAS 

B4.1. 

Ecuación das 

ondas 

harmónicas. 

B4.2. 

Clasificación 

das ondas. 

B4.3. 

Magnitudes 

que 

caracterizan as 

ondas. 

B4.4. Ondas 

transversais 

nunha corda. 

B4.5. Enerxía 

e intensidade. 

B4.6. 

Principio de 

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 forman, 

interpretando ambos os 

resultados. 

CMCT, 
SIEE 

6 

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.  

CMCT 6 

 FSB4.2.2. Recoñece exemplos 

de ondas mecánicas na vida 

cotiá. 

CMCT 6 

B4.3. Expresar a 

ecuación dunha 

onda nunha corda 

indicando o 

significado físico 

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes 

características dunha onda a 

partir da súa expresión 

matemática. 

CMCT 6 

 FSB4.3.2. Escribe e interpreta CMCT 6 
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Huygens. 

B4.7. 

Fenómenos 

ondulatorios: 

interferencia e 

difracción, 

reflexión e 

refracción. 

B4.8. Leis de 

Snell. 

B4.9. Índice 

de refracción. 

B4.10. Ondas 

lonxitudinais. 

O son. 

B4.11. Efecto 

Doppler. 

B4.12. Enerxía 

e intensidade 

das ondas 

sonoras.  

B4.13. 

Contaminació

n acústica. 

B4.14. 

Aplicacións 

tecnolóxicas 

do son. 

B4.15. Ondas 

electromagnéti

cas. 

B4.16. 

Natureza e 

propiedades 

das ondas 

electromagnéti

cas.  

B4.17. 

Dispersión. A 

cor. 

B4.18. 

Espectro 

electromagnéti

co. 

B4.19. 

Aplicacións 

das ondas 

electromagnéti

cas no 

dos seus 

parámetros 

característicos. 

a expresión matemática 

dunha onda harmónica 

transversal dadas as súas 

magnitudes características. 

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. 

CMCT 6 

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.  

CMCT 6 

 FSB4.5.2. Calcula a 

intensidade dunha onda a 

certa distancia do foco 

emisor, empregando a 

ecuación que relaciona 

ambas as magnitudes. 

CMCT 6 

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. 

CMCT 7 

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. 
CMCT 7 

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, 
CMCT 

8 

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. 

CMCT 8 

 FSB4.9.2. Considera o 

fenómeno de reflexión total 

como o principio físico 

subxacente á propagación da 

luz nas fibras ópticas e a súa 

CMCT 8 
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espectro non 

visible. 

B4.20. 

Transmisión 

da 

comunicación. 

relevancia nas 

telecomunicacións. 

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. 

CMCT 7 

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. 

CMCT 6 

B4.12. Identificar 

os efectos da 

resonancia na vida 

cotiá: ruído, 

vibracións, etc. 

FSB4.12.1. Relaciona a 

velocidade de propagación do 

son coas características do 

medio en que se propaga. 

CMCT 6 

FSB4.12.2. Analiza a 

intensidade das fontes de son da 

vida cotiá e clasifícaas como 

contaminantes e non 

contaminantes. 

CMCT 6 

B4.13. Recoñecer 

determinadas 

aplicacións 

tecnolóxicas do son 

como a ecografía, o 

radar, o sonar, etc. 

FSB4.13.1. Coñece e explica 

algunhas aplicacións 

tecnolóxicas das ondas sonoras, 

como a ecografía, o radar, o 

sonar, etc. 

CMCT 6 

B4.14. Establecer 

as propiedades da 

radiación 

electromagnética 

como consecuencia 

da unificación da 

electricidade, o 

magnetismo e a 

óptica nunha única 

teoría. 

FSB4.14.1. Representa 

esquematicamente a propagación 

dunha onda electromagnética 

incluíndo os vectores do campo 

eléctrico e magnético. 

CMCT 8 

FSB4.14.2. Interpreta unha 

representación gráfica da 

propagación dunha onda 

electromagnética en termos dos 

campos eléctrico e magnético e 

da súa polarización. 

CMCT 8 

B4.15. Comprender 

as características e 

as propiedades das 

ondas 

electromagnéticas, 

como a súa 

lonxitude de onda, 

polarización ou 

enerxía, en 

fenómenos da vida 

cotiá. 

FSB4.15.1. Determina 

experimentalmente a 

polarización das ondas 

electromagnéticas a partir de 

experiencias sinxelas, utilizando 

obxectos empregados na vida 

cotiá.  

CMCT 8 

FSB4.15.2. Clasifica casos 

concretos de ondas 

electromagnéticas presentes na 

vida cotiá en función da súa 

lonxitude de onda e a súa 

enerxía. 

CMCT 8 
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B4.16. Identificar a 

cor dos corpos 

como a interacción 

da luz con eles. 

FSB4.16.1. Xustifica a cor dun 

obxecto en función da luz 

absorbida e reflectida. 
CMCT 8 

B4.17. Recoñecer 

os fenómenos 

ondulatorios 

estudados en 

fenómenos 

relacionados coa 

luz. 

FSB4.17.1. Analiza os efectos 

de refracción, difracción e 

interferencia en casos prácticos 

sinxelos. CMCT 8 

B4.18. Determinar 

as principais 

características da 

radiación a partir 

da súa situación no 

espectro 

electromagnético. 

FSB4.18.1. Establece a natureza 

e as características dunha onda 

electromagnética dada a súa 

situación no espectro. 

CMCT 8 

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía 

dunha onda electromagnética 

coa súa frecuencia, a lonxitude 

de onda e a velocidade da luz no 

baleiro. 

CMCT 8 

B4.19. Coñecer as 

aplicacións das 

ondas 

electromagnéticas 

do espectro non 

visible. 

FSB4.19.1. Recoñece 

aplicacións tecnolóxicas de 

diferentes tipos de radiacións, 

nomeadamente infravermella, 

ultravioleta e microondas. 

CD, 
CEC, 
CMCT 

8 

FSB4.19.2. Analiza o efecto dos 

tipos de radiación sobre a 

biosfera en xeral, e sobre a vida 

humana en particular. 

CMCT, 
CSC 

8 

FSB4.19.3. Deseña un circuíto 

eléctrico sinxelo capaz de xerar 

ondas electromagnéticas, 

formado por un xerador, unha 

bobina e un condensador, e 

describe o seu funcionamento. 

CMCT, 
SIEE 

8 

B4.20. Recoñecer 

que a información 

se transmite 

mediante ondas, a 

través de diferentes 

soportes. 

FSB4.20.1. Explica 

esquematicamente o 

funcionamento de dispositivos 

de almacenamento e transmisión 

da información. 

CD, 
CMCT 

8 

BLOQUE 5. ÓPTICA XEOMÉTRICA 

B5.1. Leis da 

óptica 

xeométrica. 

B5.2. Sistemas 

ópticos: lentes 

e espellos. 

B5.3. Ollo 

B5.1. Formular e 

interpretar as leis 

da óptica 

xeométrica.  

FSB5.1.1. Explica procesos 

cotiáns a través das leis da óptica 

xeométrica.  
CMCT 9 

B5.2. Valorar os 

diagramas de raios 

luminosos e as 

FSB5.2.1. Demostra 

experimentalmente e 

graficamente a propagación 

CMCT 9 
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humano. 

Defectos 

visuais. 

B5.4. 

Aplicacións 

tecnolóxicas: 

instrumentos 

ópticos e a 

fibra óptica. 

ecuacións 

asociadas como 

medio que permite 

predicir as 

características das 

imaxes formadas 

en sistemas 

ópticos. 

rectilínea da luz mediante un 

xogo de prismas que conduzan 

un feixe de luz desde o emisor 

ata unha pantalla. 

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. 

CMCT 9 

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. 

CMCT 9 

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.  

CMCT 9 

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. 

CMCT, 
CSC 

9 

BLOQUE 6. FÍSICA DO SÉCULO XX 

B6.1. 

Introdución á 

teoría especial 

da 

relatividade.  

B6.2. Orixes 

da física 

cuántica. 

Problemas 

precursores. 

B6.3. Física 

cuántica. 

B6.4. Enerxía 

relativista. 

Enerxía total e 

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.  

CMCT 10 

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, 
CMCT 

10 

B6.2. Aplicar as 

transformacións de 

Lorentz ao cálculo 

da dilatación 

temporal e á 

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 

CMCT 10 
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enerxía en 

repouso. 

B6.5. 

Insuficiencia 

da física 

clásica. 

B6.6. Hipótese 

de Planck. 

B6.7. Efecto 

fotoeléctrico. 

B6.8. 

Espectros 

atómicos. 

Modelo 

cuántico do 

átomo de 

Bohr. 

B6.9. 

Interpretación 

probabilística 

da física 

cuántica. 

B6.9. 

Interpretación 

probabilística 

da física 

cuántica. 

B6.10. 

Principio de 

indeterminació

n de 

Heisenberg. 

B6.11. 

Aplicacións da 

física cuántica. 

O láser.  

B6.12. 

Radioactivida

de: tipos.  

B6.13. Física 

nuclear. 

B6.14. Núcleo 

atómico. Leis 

da 

desintegración 

radioactiva. 

B6.15. Fusión 

e fisión 

nucleares. 

B6.16. As 

contracción 

espacial que sofre 

un sistema cando se 

despraza a 

velocidades 

próximas ás da luz 

respecto a outro 

dado. 

referencia dado, aplicando as 

transformacións 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 

transformacións de Lorentz. 

CMCT 10 

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, 
CMCT 

10 

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.  

CMCT 12 

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. CMCT 11 

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.  

CMCT 11 

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. 

CMCT 11 

B6.8. Aplicar a 

cuantización da 

enerxía ao estudo 

dos espectros 

FSB6.8.1. Interpreta espectros 

sinxelos, relacionándoos coa 

composición da materia. 
CMCT 11 



18 

 

catro 

interaccións 

fundamentais 

da natureza: 

gravitatoria, 

electromagnéti

ca, nuclear 

forte e nuclear 

débil. 

B6.17. 

Interaccións 

fundamentais 

da natureza e 

partículas 

fundamentais. 

B6.18. 

Partículas 

fundamentais 

constitutivas 

do átomo: 

electróns e 

quarks. 

B6.19. 

Historia e 

composición 

do Universo. 

B6.20. 

Fronteiras da 

física. 

atómicos e inferir a 

necesidade do 

modelo atómico de 

Bohr. 

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. 

CMCT 11 

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. 
CMCT 11 

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. 

CMCT 11 

FSB6.11.2. Asocia o láser coa 

natureza cuántica da materia e 

da luz, xustifica o seu 

funcionamento de xeito sinxelo e 

recoñece o seu papel na 

sociedade actual. 

CMCT 11 

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. 

CMCT, 
CSC 

12 

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. 

CMCT, 
CAA 

12 

FSB6.13.2. Realiza cálculos 

sinxelos relacionados coas 

magnitudes que interveñen nas 

desintegracións radioactivas. 

CMCT 12 

B6.14. Valorar as 

aplicacións da 

enerxía nuclear na 

produción de 

enerxía eléctrica, 

FSB6.14.1. Explica a secuencia 

de procesos dunha reacción en 

cadea, e extrae conclusións 

acerca da enerxía liberada. 

CMCT, 
CCL 

12 

FSB6.14.2. Describe as CMCT 12 
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radioterapia, 

datación en 

arqueoloxía e a 

fabricación de 

armas nucleares.  

aplicacións máis frecuentes da 

enerxía nuclear: produción de 

enerxía eléctrica, datación en 

arqueoloxía, radiacións 

ionizantes en medicina e 

fabricación de armas. 

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. 
CMCT 12 

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.  CMCT 12 

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. 

CMCT 12 

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. 

CMCT 12 

FSB6.18.2. Xustifica a 

necesidade da existencia de 

novas partículas elementais no 

marco da unificación das 

interaccións. 

CMCT 12 

B6.19. 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.  

CMCT 12 

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. 

CMCT 12 

B6.20. Describir a FSB6.20.1. Relaciona as CMCT 12 
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composición do 

universo ao longo 

da súa historia en 

termos das 

partículas que o 

constitúen e 

establecer unha 

cronoloxía deste a 

partir do Big Bang. 

propiedades da materia e da 

antimateria coa teoría do Big 

Bang.  

FSB6.20.2. Explica a teoría do 

Big Bang e discute as evidencias 

experimentais en que se apoia, 

como son a radiación de fondo e 

o efecto Doppler relativista. 

CMCT, 
CCL 

12 

FSB6.20.3. Presenta unha 

cronoloxía do universo en 

función da temperatura e das 

partículas que o formaban en 

cada período, discutindo a 

asimetría entre materia e 

antimateria. 

CMCT, 
CCL 

12 

B6.21. Analizar os 

interrogantes aos 

que se enfrontan 

os/as físicos/as 

hoxe en día. 

FSB6.21.1. Realiza e defende un 

estudo sobre as fronteiras da 

física do século XXI. 

CEC, 
CMCT, 
CSC, 
SIEE 

12 

 

4.1 PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

4.1.1 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS  

 Adquirir destreza manipulativa no laboratorio.  

 Comprender  o funcionamento dun ciclotrón e as súas aplicación. 

 Aplicar as ecuacións básicas para determinar os parámetros orbitais dun satélite. 

Coñecer os diferentes satélites e a sús utilización 

 Distinguir carga por inducción e por contacto. Coñecer aplicación de gaiola de 

Faraday. 

 Entender a natureza do magnetismo e reproducir a experiencia de Oersted 

 Reproducir a experiencia de Faraday. Predecir o sentido dunha corriente inducida. 

 Comprobar as leis de refracción e cálcula do índice de refracción dun medio. 

 Analizar os fenómenos de interferencia e difracción utilizando un láser. 

Determinación da lonxitude de onda dun láser a partir das medidas dos patróns de 

difracción. 

 Analizar as características básicas da luz polarizada.Verificar o cumplimento de lei 

de Malus. 

 Observar a formación de imaxes nunha pantalla utilizando unha lente converxente. 

Diferenciar una imaxen real de unha virtual. Calcular la distancia focal e potencia 

dunha lente. calcular a altura dun obxecto. 

 Costruir e interpretar as diferentes gráficas frecuencia luz-enerxía, frecuencia de lus 

incidente- intensidade de corriente. Obter o valor da constante de Plank 

 Manexar instrumentos de óptica sinxelos   

4.1.2. CONTIDOS 

 Funcionamento dun ciclotrón 

 Satélites terrestres e as súas órbitas. 
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 Cargas por indicción. A gaiola de Faraday 

 Observacións de campos magnéticos. Esperiencias de Oesrsted. 

 Experiencia de Faraday y Henry. 

 Determinación do índice de refracción dun medio. 

 Interferencias e difracción. 

 Polarización 

 Lentes convergentes. 

 Efecto fotoeléctrico. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

 Determinar o valor do campo magnético e o seu valor se se duplica o campo 

eléctrico 

 Determinar o tipo de órbitas. Calcular velocidades no apoxeo e no perihelio. 

Calcular períodos orbitales. Calcular a enerxia mecánica total. Determinar a 

velcidade  de escape.  

 Describir a construción dunha gaiola de Faraday e explicar os princípios físicos 

que xistifican o seu funcionamento. 

 Representar as liñas de campo magnético producido por um imán, unha bobina e 

un fio. Entender a experiência de Oersted e a súa importância. 

 Observar fenômenos e explicarlos mediante a ley de Faraday. 

 Determinar o índice de refracción do vidro. Determinar o ángulo limite 

 Medir a lonxitude de onda  empregando unha rede de difracción.Determinar o 

espesor um cabelo. 

 Mediranse as magnitudes básicas das lentes converxentes, como a focal e a 

posición, e a natureza e aumento das imaxes. 

 Determinar diferentes magnitudes a partir da representación gráfica fluz-Ecelectrón. 

     

FOMENTO DAS TIC: FÍSICA NA REDE 

Para 1º y 2º de Bach.  

Curso interactivo de Física por Internet. Angel Franco García 1998-2009 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/index.html  

Departamento de Física y Química del IES de Colindres. Asturias 

http://fqcolindres.blogspot.com.es/  

Departamento de Física y Química do IES de Elviña. Coruña 

http://www.edu.xunta.es/centros/ieselvina/category/6/17  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php?n=Fyq.F%E

DsicaParaSegundoDeBachillerato  

Blog de José Campos Sastre 

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica_/index.html
http://fqcolindres.blogspot.com.es/
http://www.edu.xunta.es/centros/ieselvina/category/6/17
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php?n=Fyq.F%EDsicaParaSegundoDeBachillerato
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php?n=Fyq.F%EDsicaParaSegundoDeBachillerato
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http://cientificocalvin.wordpress.com/category/2%C2%BA-bachillerato-fisica/  

http://fisica-2bto.blogspot.com.es/search/label/Temario  

Agencia Espacial Europea. ESA 

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Astronauts_and_International_Space_St

ation 

Libros de Física e outras ciencias en formato pdf. Descarga gratis.  

http://www.elibros.cl/fisica.php?_pagi_pg=7  

Temario Castilla La Mancha. 

http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/  

Animaciones sobre muchos temas de Física 

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/  

Para 1º y 2º de Bach. Problemas resueltos, teoría, appelts y otros recursos 

http://ies.magerit.madrid.educa.madrid.org/fyqiesvm/bc2afisica/index.htm  

Curso de Física. Universidad Politécnica de Madrid 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/default.htm  

ITE. Instituto de Tecnologías Educativas 

http://ntic.educacion.es/v5/web/jovenes/ciencias_naturales/  

Consellería de Educación. Innovación Educativa 

http://www.edu.xunta.es/web/innovacion/64/125  

De la Obra Social La Caixa 

http://www.educaixa.com/buscador/-/edusearch/recursos?flc-edu-nivel-educativo=eso  

De la fundación Barrié de la Maza 

http://www.educabarrie.org/  

Programas de rne 

http://www.rtve.es/alacarta/programas/rne/ciencia-y-tecnologia/1/  

Programas de tve 

http://cientificocalvin.wordpress.com/category/2º-bachillerato-fisica/
http://fisica-2bto.blogspot.com.es/search/label/Temario
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Astronauts_and_International_Space_Station
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Astronauts_and_International_Space_Station
http://www.elibros.cl/fisica.php?_pagi_pg=7
http://www.sociedadelainformacion.com/departfqtobarra/
http://www.animations.physics.unsw.edu.au/
http://ies.magerit.madrid.educa.madrid.org/fyqiesvm/bc2afisica/index.htm
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/default.htm
http://ntic.educacion.es/v5/web/jovenes/ciencias_naturales/
http://www.edu.xunta.es/web/innovacion/64/125
http://www.educaixa.com/buscador/-/edusearch/recursos?flc-edu-nivel-educativo=eso
http://www.educabarrie.org/
http://www.rtve.es/alacarta/programas/rne/ciencia-y-tecnologia/1/
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http://www.rtve.es/alacarta/programas/tve/ciencia-y-tecnologia/1/  

Blog de efervesciencia 

http://blogs.crtvg.es/efervesciencia/  

Foro Industria nuclear española: 

 www.foronuclear.org 

 

5.  ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

 

A organización temporal da impartición do currículo debe ser particularmente 

flexible: por unha banda, ha de responder á realidade do centro educativo, xa que nin os 

alumnos nin o contexto escolar é o mesmo para todos eles; e por outra, debe estar 

suxeito a unha revisión permanente, xa que a realidade do aula non é inmutable. Con 

carácter estimativo, tendo en conta que o calendario escolar para 2.º de Bachillerato en 

Galicia é de algo máis de 30 semanas (descontando vacacións) e que se dedicarán 4 

horas semanales a cada unha das materias do bloque de asignaturas troncales, disponse 

de ao redor de 120 períodos lectivos. Podemos, pois, facer unha proposta de reparto do 

tempo dedicado a cada unidade a partir do suxerido na seguinte táboa: 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

UNIDADE 1: Cinemática, dinámica e actividade científica 7sesións 

UNIDADE 2: Campo gravitatorio 11 sesións 

UNIDADE 3: Campo eléctrico 11 sesións 

UNIDADE 4: Campo magnético 11 sesións 

UNIDADE 5: Inducción electromagnética 10 sesións 

UNIDADE 6: O movemento ondulatorio 11 sesións 

UNIDAD 7: Fenómenos ondulatorios 10 sesións 

UNIDAD 8: Óptica física 10 sesións 

UNIDAD 9: Óptica xeométrica 9 sesións 

UNIDAD 10: Relatividade 8 sesións 

UNIDAD 11: Física cuántica 8 sesións 

UNIDAD 12: Física nuclear 7 sesións 

TOTAL 123 sesións 

http://www.rtve.es/alacarta/programas/tve/ciencia-y-tecnologia/1/
http://blogs.crtvg.es/efervesciencia/
http://www.foronuclear.org/
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Nesta temporalización tívose  en conta a posible inclusión de prácticas de laboratorio. 

 

6. MÍNIMOS EXIXIBLES 

 

1. Saber expresar un vector en función das súas compoñentes cartesianas e a partir do 

módulo e argumento. 

2. Saber calcular o módulo dun vector, un vector unitario que teña a mesma dirección e 

sentido que un dado, a suma de varios vectores... 

3. Distinguir entre producto escalar e vectorial de dous vectores dados e saber 

calculalos. 

4. Comprender e valorar o esforzo dos científicos por explicar o movemento dos 

planetas. 

5. Asociar un modelo astronómico co científico que o formulou e destacar as analoxías 

e diferencias con outros modelos. 

6. Distinguir nunha serie de forzas cales son conservativas e cales non. 

7. Calcular a enerxía potencial e o campo gravitatorio asociados a un sistema formado 

por varias masas. 

8. Utilizar os procedementos propios da resolución de problemas para abordar 

situacións nas que teñan que aplicar os coñecementos da cinemática, a dinámica e a 

lei de Gravitación Universal. 

9. Calcular a intensidade do campo gravitatorio terrestre a unha altura determinada, 

expresando o seu resultado de forma escalar e vectorial . 

10. Calcular a masa dun planeta dado o período dun satélite que xira en torno a el. 

11. Determinar a velocidade de escape que debe ter un cohete para que abandone o 

campo gravitatorio dun planeta dado; e determinar a enerxía total dun satélite cando 

se lle proporciona o radio da órbita que describe. 

12. Coñecer o concepto de forza central. 

13. Calcular o momento, con respecto a un punto, dunha forza. 

14. Aplicar correctamente o principio de conservación do momento angular en 

diversas situacións. 

15. Identificar as forzas que actúan sobre os corpos en rotación e as que xeran 

momentos. 

16. Comprender as características xerais do movemento ondulatorio e distinguir 

entre os distintos tipos de ondas. 

17. Coñecer as magnitudes que caracterizan unha onda. 

18. Identificar as magnitudes que aparecen na ecuación dunha onda harmónica e 

coñecer as relacións entre elas. 

19. Interpretar cualitativamente os fenómenos de reflexión, refracción, difracción, 

polarización, interferencia e resonancia. 

20. Comprender diversos fenómenos cotiáns como o eco, o amortiguamento, a 

producción de sons e a súa percepción. Explicar a variación que experimenta o tono 

dun son en función do movemento relativo entre o emisor e o receptor. 

21. Determinar a forza, o campo e o potencial eléctricos en distintos puntos dun 

campo eléctrico, cando están xerados por unha carga (ou unha esfera) ou por 

distribucións puntuais de carga, aplicando o principio de superposición. Identificar a 

dirección e o sentido no caso do campo e da forza. 

22. Determinar a enerxía potencial asociada a un sistema de cargas puntuais. 

23. Clasificar  materiais comúns segundo o seu comportamento magnético. 
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24. Calcular as forzas que actúan sobre cargas en movemento e sobre correntes no 

interior de campos uniformes. 

25. Coñecer o movemento das cargas no interior de un campo magnético. Saber 

calcular o radio da órbita que describe cando penetra cunha certa velocidade, e 

coñecer algunhas aplicacións prácticas. 

26. Determinar o valor do campo magnético creado por correntes rectilíneas, espiras 

e solenoides. 

27. Comprender a producción de campos eléctricos mediante magnéticos variables 

28. Aplicar correctamente as leis de Faraday e Lenz para calcular a fem inducida 

nun circuíto concreto, indicando de qué factores depende a corrente que aparece no 

circuíto. 

29. Realizar estudios comparativos das distintas formas de producción de enerxía 

eléctrica e argumentar os pros e os contras da utilización de cada unha delas. 

30. Diferenciar a corrente alterna da continua e valorar as súas ventaxas. 

31. Coñecer someramente o funcionamento dun transformador. 

32. Resolver problemas de  circuítos de c.a. en serie. 

33. Saber utilizar os instrumentos de medida mais elementais. 

34. Saber cómo se moven as cargas positivas e negativas cando se deixan ceibes nun 

campo. 

35. Calcular o campo e o potencial en puntos próximos a un conductor plano 

cargado. 

36. Coñecer a existencia das leis de Maxwell e a súa importancia tanto a nivel de 

sintetizar todos os coñecementos de electromagnetismo, como a nivel de predecir a 

existencia das ondas e.m. 

37. Comprender a natureza das ondas e.m.,  as súas características e a súa 

importancia na sociedade actual. 

38. Clasificalas según a súa frecuencia e lonxitude de onda dentro do espectro e.m. e 

coñecer algunhas das aplicacións tecnolóxicas que ten cada zona do espectro. 

39. Coñecer os fundamentos das teorías corpuscular e ondulatoria da luz. Enumerar 

os fenómenos que permitiron apoialas en cada época. 

40. Coñecer o caracter dual da luz e relacionalo co uso que se fai dos modelos na 

Física para explicar cómo se comporta. 

41. Relacionar a formación de sombras e penumbras coa propagación rectilínea da 

luz. 

42. Calcular a velocidade da luz nun medio transparente empregando o índice de 

refracción. 

43. Coñecer as leis de Snell para a reflexión e a refracción e aplicalas a casos 

concretos. 

44. Explicar o fenómeno da dispersión da luz. 

45. Explicar e describir as condicións que se han de dar para que se produzan 

interferencias 

46. Explicar os fenómenos de difracción e de polarización da luz. 

47. Coñecer as ecuacións fundamentais dos dioptrios plano e esférico , así coma as 

dos espellos e lentes. 

48. Construír graficamente diagramas de raios que permitan obter as imaxes 

formadas en espellos e lentes delgadas. 

49. Realizar cálculos numéricos sinxelos para determinar a posición e o tamaño das 

imaxes formadas. 

50. Ter unha idea do mecanismo da visión e do funcionamento de algúns 

instrumentos ópticos de importancia. 
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51. Entender someramente o fundamento do Láser e coñecer algunha das súas 

aplicacións. 

52. Distinguir sistemas de referencia inerciais de non inerciais. 

53. Utilizar os principios da relatividade para explicar unha serie de fenómenos 

como: dilatación do tempo, contracción da lonxitude e equivalencia masa-enerxía. 

54. Coñecemento das limitacións da Física Clásica e explicación de certos 

experimentos á luz da Física Cuántica, como: Efecto fotoeléctrico, espectros 

atómicos... 

55. Determinación das lonxitudes de onda asociadas a partículas en movemento: 

extensión do carácter dual a toda a materia. 

56. Aplicar o principio de Incertidume ó cálculo da posición e da velocidade do 

electrón. 

57. Deducir a composición dos núcleos e distinguir diferentes isótopos. 

58. Relacionar a estabilidade dos núcleos co defecto de masa e a enerxía de enlace. 

59. Distinguir os distintos tipos de radiacións radiactivas. 

60. Escribir correctamente reaccións nucleares. 

61. Realizar cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas 

desintegracions radioactivas. 

62. Comprender as reaccións en cadea e as súas aplicacións na fabricación de armas 

nucleares. 

63. Coñecer as partículas elementais que constitúen a materia e as interaccións 

fundamentais. 

64. Soltura na utilización da terminoloxía e a simboloxía propia desta materia. 

65. Opinar con rigor sobre feitos cotiáns relacionados co tema: contaminación 

radioactiva, residuos nucleares, aplicacións dos isótopos radioactivos. 

 

 

 

7. INCORPORACIÓN DOS TEMAS TRANSVERSAIS 

 

7.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Basicamente son os mesmos que na etapa da ESO e engadiremos o seguinte: 

 

– Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, desenvolvendo un xuízo 

crítico fronte a diversos problemas medioambientales que afectan á humanidade, así 

como traballar e loitar pola resolución dos mesmos. 

– Perseveranza e flexibilidad ante outras opinións, a verdade dun non é a verdade de 

todos. 

– Valoración da importancia da física para comprender os fenómenos naturais e así 

conseguir desenvolver estratexias que conduzan a poder previr e evitar catástrofes 

naturais. 

– Valoración da precisión, simplicidad e utilidade da linguaxe científica para explicar, 

comunicar ou resolver diversas situacións da vida cotiá. 



27 

 

– Valoración da achega da física aos distintos ámbitos de coñecemento e á vida cotiá, 

así como da relación interdisciplinar que existe con todos os ámbitos do saber, tanto 

científicos como sociais, para poder comprender a evolución social do ser humano. 

A achega da materia de Física é esencial para a consecución dos obxectivos da etapa, 

como se pon de manifesto nos seguintes aspectos que pasamos a destacar: 

– Axúdase aos alumnos a concibir o coñecemento científico como un saber integrado, 

que se estrutura en distintas disciplinas, así como a coñecer e aplicar os métodos para 

identificar os problemas nos diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

–  Coopérase na consolidación de hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e 

en equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

– Impúlsase a valoración e respecto da diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 

oportunidades entre eles. O estudo científico realiza unha achega inestimable para o 

rexeitamento fundamentado aos estereotipos que supoñan discriminación entre 

homes e mulleres.  

– Realízase unha eficaz achega ao desenvolvemento de destrezas relacionadas coa 

utilización das fontes de información para, con sentido crítico, conseguir novos 

coñecementos. Adquisición dunha preparación no campo das tecnoloxías, 

especialmente as da información e a comunicación. 

– Estimúlase o desenvolvemento do espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 

participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

– Facilítase unha valoración crítica dos hábitos relacionados coa saúde, o consumo, o 

coidado dos seres vivos e o medioambiente, contribuíndo á súa conservación e 

mellora. 

– Apórtanse os coñecementos esenciais, para que os alumnos e alumnas comprendan e 

valoren, os aspectos máis significativos da realidade científica da Comunidade de 

Galicia. 

– Trabállanse os fundamentos científicos para a participación como cidadáns e cidadás 

(e, no seu caso, como membros da comunidade científica) na necesaria toma de 

decisións en torno aos graves problemas cos que se enfronta hoxe a humanidade. 

 

7.2.  MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR O INTERESE E O HÁBITO 

DE LECTURA E DE MELLORA DA EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA 
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a) Interese e o hábito da lectura  

 

Ademais de todas a sinaladas neste apartado para a ESO: 

 

–  Practicar a lectura en voz alta, lendo, en todas as sesións de clase, a parte 

correspondente aos contidos a tratar nesa sesión (do libro de texto ou calquera outro 

documento usado como recurso), instando ao alumno a mellorar aspectos como a 

velocidade, a entonación, o ritmo, a pronunciación, etc.  

– Lectura comprensiva de textos continuos relacionados coa formulación e a 

resolución de problemas. 

– A partir da lectura do enunciado das actividades a desenvolver, obter a idea principal 

da cuestión que se propón, para poder dar a resposta adecuada. 

– A partir da lectura dun texto determinado (xornal, revista, etc.), indicar que cadro, 

que representación, que gráfico, que título de entre diversos posibles é o máis 

adecuado para o conxunto do texto ou para algunha parte do mesmo. 

b)  Expresión oral: expresarse correctamente en público 

 

– Realizar con carácter cotián actividades que permitan ao alumno exercitarse na 

expresión en público, tales como: 

1.- A partir da lectura dun texto determinado, parafrasear oralmente o lido. 

 

2.- Descrición oral axustada de relacións cuantitativas e espaciais e procedementos 

de resolución de problemas, utilizando a terminología precisa. 

 

3.- Presentación de imaxes, táboas, carteis, etc., coa intención de que o alumno, 

individualmente ou en grupo reducido, describa, narre, explique, razoe, xustifique e 

valore oralmente o propósito da información que ofrecen estes materiais. 

 

4.- A presentación pública, por parte do alumnado, dalgunha produción elaborada 

personalmente ou en grupo, sobre algún tema de contido científico. 

 

5.- Os debates en grupo en torno a algún tema, asumindo para iso papeis ou roles 

diferenciados (animador, secretario, moderador, participante, etc.). 

 

 6.- A exposición en voz alta dunha argumentación, dunha opinión persoal, dos 

coñecementos que se teñen en torno a algún tema puntual, como resposta a 

preguntas concretas, ou a cuestións máis xerais, como poden ser: “¿Que sabes 

de..?”, “¿Que pensas de…?” , “¿Que queres facer con..?”, “¿Que valor dás a..?”, 

“¿Que consello darías neste caso?, etc.  

 

 7.- Grabación en vídeo (se pode ser) das exposicións orais dos alumnos, para a súa 

proxección posterior, que lles permitirá observar os aspectos mejorables na súa 

linguaxe corporal e na prosodia da súa exposición. 
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7.3.  OUTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DO CURRÍCULO 

 

Ademais dos elementos transversales de carácter instrumental que se mencionaron na 

ESO, desde a asignatura de Física débense tratar outros contidos transversales e 

comúns, que o ordenamiento educativo actual estende a todas as materias. 

No apartado de Educación en valores, xa se puxo de manifesto o compromiso desta 

asignatura na educación cívica e constitucional, baseada no coñecemento e respecto 

polos valores constitucionais de liberdade, xustiza, igualdade e pluralismo político, con 

especial atención aos dereitos e deberes fundamentais: igualdade ante a lei; dereito á 

vida; liberdade relixiosa e ideolóxica, persoal e de expresión, dereito de reunión, 

asociación e participación; dereito á educación, ao traballo, etc. 

A reflexión sobre o desenvolvemento e o subdesarrollo científico é en realidade unha 

reflexión sobre a xustiza, fío argumental desta materia, que propicia o debate en torno 

ao contraste entre o norte e o sur respecto de a situación dos dereitos humanos, de 

carácter político, económico e social. 

Polo seu especial relevancia, tamén se prestará particular atención á realización de 

actividades que potencien a igualdade efectiva entre homes e mulleres e axuden a previr 

a violencia de xénero. É tamén de importancia capital que os alumnos adquiran 

formación en prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida 

persoal, familiar e social, baseada nos valores que sustentan a liberdade, a xustiza e a 

igualdade, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. Adoptarase 

unha postura decidida a favor da prevención da violencia de xénero, da violencia 

terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. Nas sesións de clase, 

levarase a cabo unha toma de postura consciente para eliminar os prejuicios na 

asignación dos roles de xénero, propiciando en todo momento un tratamento 

absolutamente igualitario entre alumnos e alumnas. Así mesmo, evitarase calquera 

actitude, comentario, comportamento ou contido que conlleve elementos sexistas ou se 

fundamenten en estereotipos que supoñan discriminación debida ás distintas 

orientacións sexuais ou á asignación sexista de roles e, en definitiva, adoptarase unha 

postura decidida a favor da prevención da violencia de xénero, da violencia terrorista e 

de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

 

Tamén no apartado de educación en valores comentouse a incorporación de 

elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostenible e o medioambiente. 
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Aspectos relativos ao uso responsable dos recursos naturais, tales como a auga, as 

materias primas, as fontes de enerxía, etc., e a crítica da presión consumista que agrede 

á natureza acelerando o uso dos recursos non renovables e xerando toneladas de lixo 

non biodegradable, implican a ambos temas transversales. 

Todo isto debe conducir ao alumnado a desenvolver valores como a solidariedade e o 

respecto cara aos demais e cara ao medioambiente, e o recoñecemento de que o planeta 

Terra non nos pertence de forma nacional (e, moito menos, rexional, local ou 

individualmente), senón que é un ben global do que habemos de facer un uso consciente 

para poder subsistir e ao que debemos coidar para que o resto da humanidade, e as 

xeracións futuras, poidan utilizalo tamén; así pois, debemos colaborar na tarefa global 

de preservala. Desta forma, ademais, podemos enlazar coa educación cívica do 

alumnado. 

Desde o punto de vista da materia de Física, tamén a educación para o consumidor 

está estrechamente relacionada cos contidos da educación ambiental. 

Neste campo pódese traballar o valor da cooperación, de forma que se consiga, entre 

todos, un desenvolvemento sostenible sen asfixiar o noso planeta con tanto lixo, e da 

responsabilidade ao facer referencia a que produtos debemos comprar segundo a súa 

forma de produción e o envasado que se emprega nos mesmos 

A educación para a igualdade de sexos intenta evitar a discriminación por motivo 

sexual que aínda persiste na nosa sociedade, tanto no ámbito do traballo científico como 

noutros cotiáns. Por outra banda, tamén se debe utilizar unha linguaxe “coeducativo” en 

todo momento, e tanto as imaxes como os textos que se usen deben excluír calquera 

discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como base para 

realizar unha educación para a igualdade de oportunidades que se estenda non só á 

contorna científica, senón a todos os aspectos da vida cotiá. 

Segundo o anterior, coa coeducación trabállanse valores como o diálogo e o respecto, 

posto que dentro do que sería o campo da investigación científica débese estar aberto ás 

opinións dos demais, sen importar de onde veñan, tendo en conta que a muller e o home 

son persoas iguais coas mesmas facultades intelectuais. 

Ademais, prestarase atención ao desenvolvemento de habilidades que estimulen a 

adquisición e desenvolvemento do espírito emprendedor, a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo, a 

capacidade de comunicación, a adaptabilidad, a observación e a análise, a capacidade de 
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síntese, a visión emprendedora e o sentido crítico. Con este fin, propoñeranse 

actividades que axuden a: 

– Adquirir estratexias que axuden a resolver problemas: identificar os datos e 

interpretalos, recoñecer que datos faltan para poder resolver o problema, identificar a 

pregunta e analizar que é o que se nos pregunta. 

–  Desenvolver exercicios de creatividade colectiva entre os alumnos que axuden a 

resolver unha necesidade cotiá. 

– Ter iniciativa persoal e tomar decisións desde o seu espírito crítico. 

– Aprender a equivocarse e ofrecer as súas propias respostas. 

– Traballar en equipo, negociar, cooperar e construír acordos. 

– Desenvolver habilidades cognitivas (expresión e comunicación oral, escrita e 

plástica; aplicación de recursos TIC no aula, etc.) e sociais (comunicación, 

cooperación, capacidade de relación coa contorna, empatía, habilidades directivas, 

capacidade de planificación, toma de decisións e asunción de responsabilidades, 

capacidade organizativa, etc.). 

8. METODOLOXÍA 

 

A  metodoloxía  didáctica  enténdese  como o conxunto  de  estratexias,  procedementos  

e  accións organizadas e planificadas polo profesorado, coa finalidade de posibilitar a 

aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

1.1 METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

A materia de Física oriéntase a desenvolver unha cultura científica de base que prepare 

aos futuros cidadáns para integrarse nunha sociedade na que a ciencia desempeña un 

papel fundamental. Preténdese que, ao final da etapa, os alumnos poidan iniciar estudos 

superiores con garantías de éxito, tras consolidar os coñecementos fundamentais de 

física. 

Á hora de impartir as clases da materia de Física  correspondente ó Bacharelato tratarase 

de ter en conta os seguintes aspectos:  

 Presentar os contidos conceptuais de forma progresiva partindo de conceptos 

fundamentais. Seleccionar actividades variadas, con diferente grao de 

complexidade, establecendo unha secuencia na que se recollan actividades de 

introdución, estruturación de conceptos, síntese e aplicación. A explicación 

teórica complementarase con abundantes exercicios e problemas que os alumnos 

resolverán en clase ou deberán traer resoltos da casa e que serán posteriormente 

corrixidos na aula. Intentarase motivar unha actitude positiva e o razoamento 

crítico   
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 Utilizar unha linguaxe adecuada, non exenta de rigor científico, que permita aos 

alumnos a comprensión do exposto.  

 Relacionar en cada caso as implicacións científicas e sociais.  

 Fomentar un esquema de traballo baseado no método científico.  

 Presentar sempre as leis, fórmulas, etc. como interpretacións que dá a ciencia 

ante a realidade da vida e que contribúen a un maior progreso social.  

 Potenciar a dimensión colectiva da actividade científica organizando equipos de 

traballo, creando un ambiente semellante ao dunha investigación cooperativa e 

evitando toda discriminación por calquera razón. 

 Fomentar a autonomía, a iniciativa persoal, a creatividade e a competencia de 

aprender a aprender  

 Facer visibles as achegas das mulleres á ciencia e á tecnoloxía. 

Para desenvolver os contidos durante o curso recomendouse aos alumnos en 2º de 

Bacharelato o libro de Edebé/ Rodeira Física 2 e o profesor complementará con 

abundantes exercicios e problemas.  

Tamén se intentará realizar experiencias de laboratorio que se relacionen cos contidos 

estudados e consoliden os conceptos básicos. En 2º de Bacharelato realizaranse polo 

menos as seguintes:  

 Movemento harmónico simple  

o Péndulo simple 

o Resorte elástico (métodos estático e dinámico)  

 Óptica xeométrica: formación de imaxes con lente converxente e diverxente.  

Actividades 

Tratarase de realizar a maior cantidade de actividades propostas no libro de texto e 

outras aportadas pola profesora. Estas actividades consistirán entre outras en:  

 Unha introdución a cada unidade ou bloque na que se fará tamén un repaso dos 

coñecementos previos do alumnado e de posibles instrumentos ou técnicas (p. e. 

ferramentas matemáticas) que sexan necesarias. 

 Desenvolvemento paulatino da unidade didáctica con exemplos resoltos e 

actividades variadas. 

 Realización de máis actividades que permitan repasar o esencial con cuestións 

teóricas  e problemas numéricos. 

 Traballos de investigación que impliquen o uso das TIC para a busca de 

información e que relacionen ciencia e sociedade. 

 Traballos para mellorar as competencias como análise de gráficas ou de textos e 

resolución de problemas e cuestións que permitan desenvolver as competencias 

clave como a matemática, lectora ou de iniciativa persoal. 

 Experiencias de laboratorio que melloren o traballo cooperativo. 

 

9. MATERIAIS E RECURSOS 
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O centro educativo IES Ricardo Mella conta cun laboratorio de Física e química ben 

dotado e cunha disposición espacial que permite desenvolver experimentos prácticos 

nunha contorna de absoluta seguridade. O laboratorio  está dotado, ademais, con varios 

equipos informáticos completos, co software libre e comercial necesario para as 

actividades que se van a realizar, un vídeo proyector, e unha rede wifi ou local 

suficiente. 

Entre os recursos didácticos, o profesor poderá utilizar os seguintes: 

- Libro de texto. 

- Aparellos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro e cronómetro.  

- Produtos químicos: auga, alcohol, aceite, leite, diversos reactivos. 

- Materiais  para  calcular  ou  demostrar  propiedades.  

- Material  de  laboratorio  como: vasos  de  precipitados, dispositivo  de  destilación, 

embudo  de  decantación, tubos  de  ensaio, mechero  Bunsen, microscopio  óptico, 

portaobjetos, cubreobjetos, etc. 

- Libros de apoio do departamento de Física e Química.  

- Electroscopio e soporte aislante; pano de la; varillas de vidro, plástico e ferro; varillas 

doutros materiais (ebonita, grafito, metais diversos, etc.). 

- Fonte de alimentación con saída variable; amperímetro (de 0-30 mA); voltímetro (de 

0-6 V); resistencias de 100 Ω e 400 Ω; cables de conexión e interruptor. 

- Traballar con distintas páxinas web de contido científico aplicados a cada tema 

concreto: 

 Páxinas web das diferentes editoriales cos contidos axeitados a cada tema. 

 www.profes.net: propostas didácticas. 

 www.librosvivos.net: recursos didácticos interactivos para profesores e 

alumnos. 

 www.aprenderapensar.net: plataforma educativa. 

 Biblioteca digital da OEI: http://www.oei.é/oeivirt/recursos63.htm 

 

- Uso  da  contorna  web da editorial para a interacción profesor-alumno de xeito 

individualizado. 

- Debate, como ferramenta que estimula o seu interese e capacidade de reflexionar, 

relacións, consolidar coñecementos, recapitular, ordenar, respectar opinións e sacar 

conclusións. 

- Bibliografía de consulta no aula e na biblioteca escolar. 

- Material videográfico: 
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 Paxina web do Ministrio de Educación: cnice, donde atoparemos cantidade de 

videos das diferentes materias e dos diferentes temas, tanto teoóricos coma 

prácticos 

 ‘Conservación do momento lineal’ e ‘O momento angular’. O universo mecánico, 

Arait Multimedia. 

 Movemento. Leis de Newton, Áncora Audiovisual. 

 ‘A mazá e a Lúa’ e ‘A navegación espacial’. O universo mecánico, Arait 

Multimedia 

 ‘Movemento harmónico’. O universo mecánico, Arait Multimedia 

 ‘Ondas’. O universo mecánico, Arait Multimedia 

 ‘Indución electromagnética’ e ‘Correntes alternas’. O universo mecánico, Arait 

Multimedia 

 Bibliografía: 

 CHALMERS, A. F.: ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI, 1984. 

 FOUREZ, G.: La construcción del conocimiento científico, Narcea, 1994. 

 LAKATOS, I.: La metodología de los programas de investigación científica, 

Alianza, 1989. 

 LAUDAN, L.: El progreso y sus problemas. Hacia una teoría del progreso 

científico, Encuentro, 1986.      

 

Pola súa especial importancia, destacamos a utilización habitual das TIC, como un 

elemento transversal de carácter instrumental que constitúe un recurso didáctico de 

excepcionais posibilidades. 

A utilización das TIC na materia de Física, é un ámbito de amplitud reseñable no que 

teñen cabida desde a utilización de diapositivas ou vídeo ata a visualización ou 

realización de simulaciones e presentacións; a elaboración de traballos individuais ou 

grupales a partir de recursos multimedia; a procura e selección crítica de información 

en internet; a utilización de follas de cálculo, procesadores de texto e outros programas 

de apoio ao cálculo matemático; ata o desenvolvemento de blogs de aula, etc. 

En canto ao software educativo específico do ámbito de Física pódese citar os 

seguintes programas: 

-  Juega con las ¡Ciencias! Grupo Zeta Multimedia. (Recrea un laboratorio 

científico interactivo). 

- Vectores:http://descargas.pntic.mec.es/contenidos/vectores/vectores.zip. 

- Phet 2.0: http://www.todoprogramas.com/programa/phet. 

- Puhn: http://www.phunland.com/wiki/Download. 

http://www.todoprogramas.com/programa/phet
http://www.phunland.com/wiki/Download
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- Kicad: http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao. 

- SpeedCrunch: http://www.speedcrunch.org/es_ES/index.html. 

- ELG MAGIC v1.01: 

http://www.abcdatos.com/programas/programa/l5001.html. 

- Relatran: http://personales.ya.com/jdellunde/relauk.htm. 

 

 
 

 
 

 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Bachillerato pertence á etapa postobligatoria da Educación Secundaria Obligatoria, pero 

non por iso desaparece a obligatoriedad de organizarse baixo o principio da educación 

común, prestando unha especial atención á diversidad dos alumnos, moi en particular 

aquel con necesidades específicas de apoio educativo. Por iso, a atención á diversidad 

debe converterse nun aspecto esencial da práctica docente diaria, tamén en Bachillerato. 

 

No noso caso, a atención á diversidad contémplase en tres niveles ou planos: na 

programación, na metodoloxía e nos materiais. 

1. Atención á diversidad na programación 

A programación debe ter en conta que cada alumno posúe as súas propias 

necesidades e que nunha clase van coincidir rendementos moi diferentes. A práctica e a 

resolución de problemas desempeña un papel fundamental no traballo que se realice, 

pero iso non impide que se utilicen distintos tipos de actividades e métodos en función 

das necesidades do grupo de alumnos. 

Da mesma xeito, o grado de complejidad ou de profundidade que se alcance non 

vai ser sempre o mesmo. Por iso aconséllase dispoñer de dous tipos de actividades: de 

reforzo e de ampliación, de maneira que poidan traballar sobre o mesmo contido 

alumnos de distintas necesidades. 

A programación debe tamén ter en conta que non todos os alumnos progresan á 

mesma velocidade, nin coa mesma profundidade. Por iso, a programación debe asegurar 

un nivel mínimo para todos eles, pero, simultáneamente debe dar oportunidades e 

http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao
http://www.speedcrunch.org/es_ES/index.html
http://www.abcdatos.com/programas/programa/l5001.html
http://personales.ya.com/jdellunde/relauk.htm
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facilitar ferramentas para que se recuperen os contidos que non se adquiriron no seu 

momento, e de profundar e ampliar naqueles que máis interesen ao alumno cunha maior 

capacidade intelectual. 

2. Atención á diversidad na metodoloxía 

Desde o punto de vista metodológico, a atención á diversidad implica que o 

profesor:  

·Detecte os coñecementos previos, para proporcionar axuda cando se detecte unha lagoa 

anterior. 

·Procure que os contidos novos enlacen cos anteriores, e sexan os adecuados ao nivel 

cognitivo. 

·Intente que a comprensión de cada contido sexa suficiente para que o alumno poida 

facer unha mínima aplicación do mesmo, e poida enlazar con outros contidos similares 

          3.  Atención á diversidad nos materiais utilizados 

Como material esencial utilizarase o libro de texto. O uso de materiais de reforzo 

ou de ampliación, tales como as fichas de consolidación e de profundización que o 

profesor pode atopar en nas diferentes páxinas dixitais das  distintas editoriais que 

permitan atender á diversidad en función dos obxectivos que se queiran trazar. 

De xeito máis concreto, especifícanse a continuación os instrumentos para 

atender á diversidad de alumnos que se contemplaron: 

  -  Variedade metodológica. 

             -  Variedade de actividades de reforzo e profundización. 

             - Multiplicidad de procedementos na avaliación da aprendizaxe. 

             - Diversidad de mecanismos de recuperación. 

             - Traballo en pequenos grupos. 

             - Traballos voluntarios. 

 

Estes instrumentos poden completarse con outras medidas que permitan unha 

adecuada atención da diversidad, como: 

            - Levar a cabo unha detallada avaliación inicial. 

            - Favorecer a existencia dun bo clima de aprendizaxe no aula. 

            - Insistir nos refuerzos positivos para mellorar a autoestima. 

            - Aproveitar as  actividades  fose  do  aula  para  lograr  unha  boa  cohesión  e 

integración do grupo. 
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No caso dos alumnos con necesidades educativas especiais, débense establecer 

condicións de accesibilidad e deseño universal e recursos de apoio que favorezan o 

acceso ao currículo, e adaptar os instrumentos, e no seu caso, os tempos e os apoios. Si 

todas estas previsións non fosen suficientes, haberá que recorrer a procedementos 

institucionais, imprescindibles cando a diversidad ten un carácter extraordinario, como 

poida ser significativas deficiencias ou dificultades orixinadas por incapacidade física 

ou psíquica. 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

 

Considéranse actividades complementarias as planificadas polos docentes que 

utilicen espazos ou recursos diferentes ao resto de actividades ordinarias do área, aínda 

que precisen tempo adicional do horario non lectivo para a súa realización. Serán 

avaliables a efectos académicos e obligatorios tanto para os profesores como para os 

alumnos. No entanto, terán carácter voluntario para os alumnos as que se realicen fose 

do centro ou precisen achegas económicas das familias, nese caso garantirase a atención 

educativa dos alumnos que non participen nas mesmas. 

 Entre os propósitos que perseguen este tipo de actividades destacan: 

 -Completar a formación que reciben os alumnos nas actividades curriculares. 

 -Mellorar as relacións entre alumnos e axudarlles a adquirir habilidades sociais e 

de comunicación. 

  -Permitir a apertura do alumnado cara á contorna física e cultural que lle rodea. 

  -Contribuír ao desenvolvemento de valores e actitudes adecuadas relacionadas coa 

interacción   e o  respecto cara aos demais, e o coidado do patrimonio natural e cultural. 

          -Desenvolver a capacidade de participación nas actividades relacionadas coa 

contorna natural, social e cultural. 

 -Estimular o desexo de investigar e saber. 

 -Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do alumno. 

 -Espertar o sentido da responsabilidade nas actividades nas que se integren e 

realicen. 

Proposta de actividades complementarias: 

 -Visitas a museos científicos e interactivos.  

           -Celebración de efemérides: Día da Enerxía, Semana científica etc. 
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 -Visitas  a  empresas  cuxa  actividade  estea  relacionada  coa física aplicada, 

como, por exemplo, de extracción ou transformación de recursos minerales. 

-Comentarios en clase achega de noticias  aparecidas en medios de comunicación 

e que garden relación coa Física e Química. 

- Visionado de películas con contido relacionado coa asignatura: A wonderful life 

(Unha mente marabillosa), The imitation game, etc. 

- Diferentes actividades concedidas no programa do Concello de Vigo  “VIGO 

POR DENTRO”    e outras da Fundación Barrié de la Maza. 

 

 

12. AVALIACIÓN 

 

A avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos de Bachillerato debe reunir estas 

propiedades: 

- Ser continua, porque debe atender á aprendizaxe como proceso, contrastando 

diversos momentos ou fases. 

-  Diferenciada por materias. 

- Ter carácter formativo, porque debe posuír un carácter educativo e formador e ha 

de ser un instrumento para mellóraa tanto dos procesos de ensino como os de 

aprendizaxe. 

- Garantir medidas adecuadas para que as condicións de realización das avaliacións 

(incluída a final da etapa) adáptense ás necesidades dos alumnos con necesidade 

específica de apoio educativa, sen que en ningún caso ditas adaptacións produzan a 

minoración das cualificacións obtidas. 

- Ser obxectiva. 

- Ser individualizada, porque se centra na evolución persoal de cada alumno. 

- Ser cualitativa, na medida que aprecia a evolución no conxunto das materias e a 

madurez académica do alumno en relación cos obxectivos de Bachillerato e as 

competencias correspondentes.  

No desenvolvemento da actividade formativa, definida como un proceso continuo, existen 

varios momentos clave, que inciden dun xeito concreto no proceso de aprendizaxe: 

 
 

 

MOMENTO Características 
Relación co proceso ensino-

aprendizaxe  
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- Permite coñecer cal é a situación de partida e 

actuar desde o principio de xeito axustado ás 

necesidades, intereses e posibilidades do 

alumnado. 

- Realízase ao principio do curso ou unidade 

didáctica, para orientar sobre a programación, 

metodoloxía a utilizar, organización do aula, 

actividades recomendadas, etc. 

- Utiliza distintas técnicas para establecer a 

situación e dinámica do grupo clase en conxunto 

e de cada alumno individualmente. 

 

 

- Afectará máis directamente ás 

primeiras fases do proceso: diagnóstico 

das condicións previas e formulación 

dos obxectivos. 

F
O

R
M

A
T

IV
A

- 

C
O

N
T

IN
U

A
 

- Valora o desenvolvemento do proceso de 

ensino-aprendizaxe ao longo do mesmo. 

- Orienta as diferentes modificacións que se 

deben realizar sobre a marcha en función da 

evolución de cada alumno e do grupo, e das 

distintas necesidades que vaian aparecendo. 

-  Ten en conta a incidencia da acción docente. 

 

 

- Aplícase ao que constitúe o núcleo do 

proceso de aprendizaxe: obxectivos, 

estratexias didácticas e accións que fan 

posible o seu desenvolvemento. 

S
U

M
A

T
IV

A
- 

F
IN

A
L

 

-  Consiste na síntese da avaliación continua e 

constata como se realizou todo o proceso. 

- Reflicte a situación final do proceso. 

- Permite  orientar  a  introdución  das  

modificacións necesarias no proxecto curricular e 

a planificación de novas secuencias de ensino-

aprendizaxe. 

 

- Ocúpase dos resultados, unha vez 

concluído o proceso, e trata de 

relacionalas coas carencias e 

necesidades que no seu momento foron 

detectadas na fase do diagnóstico das 

condicións previas. 

 
  

 

 

Así mesmo, contémplase no proceso a existencia de elementos de autoevaluación e 

coevaluación, de maneira que os alumnos implíquense e participen no seu propio 

proceso de aprendizaxe. Deste xeito, a avaliación deixa de ser unha ferramenta que se 

centra en resaltar os erros cometidos, para converterse nunha guía para que o alumno 

comprenda que lle falta por conseguir e como pode logralo. 

12.1. OS  REFERENTES PARA A AVALIACIÓN 

Nos apartados  4, establecéronse os criterios de avaliación que han de servir como 

referente para a avaliación, e que se concretan nos estándares de aprendizaxe 

evaluables, que son a referencia concreta fundamental á hora de evaluar. As 

ferramentas de avaliación que se propoñan, xa que logo, non deben intentar medir o 

grado de consecución dos contidos en si mesmos, senón dos estándares de aprendizaxe 

propostos que, intrínsecamente, sempre implicará a adquisición dos contidos asociados. 

 Para medir o grado de consecución de cada competencia clave, a Comisión 
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Pedagógica do centro debe consensuar un marco común que estableza o peso da 

porcentaxe da cualificación obtida en cada materia para o cálculo da avaliación de cada 

unha das competencias. A modo de exemplo, podería proporse o seguinte desglose 

para a materia de Física e Química: 

COMPETENCIA CLAVE PESO DE LA MATERIA  

Comunicación lingüística 5 % 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología 

35 % 

Competencia digital 10 % 

Aprender a aprender 20 % 

Competencias sociales y cívicas 15% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 10 % 

Conciencia y expresiones culturales 5 % 

 

12.2. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Entre outros instrumentos de avaliación convén citar os seguintes: 

– Exploración inicial 

Para coñecer o punto de partida, resulta de gran interese realizar un sondo previo entre os alumnos. 

Este procedemento servirá ao profesor para comprobar os coñecementos previos sobre o tema e 

establecer estratexias de profundización; e para o alumno, para informarlle sobre o seu grado de 

coñecemento de partida. Pode facerse mediante unha breve enquisa oral ou escrita, a través dunha 

ficha de avaliación inicial. 

 
 

 

- Caderno do profesor 

É unha ferramenta crucial no proceso de avaliación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, onde se anoten todos os elementos que se deben ter en 

conta: asistencia, rendemento en tarefas propostas, participación, conduta, resultados 

das probas e traballos, etc. 

Para completar o caderno do profesor será necesaria unha observación 

sistemática e análise de tarefas: 

 Participación nas actividades do aula, como debates, postas en común, etc., 

que son un momento privilexiado para a avaliación de actitudes. O uso da 

correcta expresión oral será obxecto permanente de avaliación en toda clase de 

actividades realizadas polo alumno. 

 Traballo, interese, orde e solidariedade dentro do grupo. 
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 Caderno de clase, no que o alumno anota os datos das explicacións, as 

actividades e exercicios propostos. Nel consignaranse os traballos escritos, 

desenvolvidos individual ou colectivamente no aula ou fóra dela, que os 

alumnos deban realizar a petición do profesor. O uso da correcta expresión 

escrita será obxecto permanente de avaliación en toda clase de actividades 

realizadas polo alumno. O súa actualización e corrección formal permiten 

evaluar o traballo, o interese e o grado de seguimiento das tarefas do curso por 

parte de cada alumno. 

- Análise das producións dos alumnos 

 Monografías. 

 Resumos. 

 Traballos de aplicación e síntese. 

 Textos escritos. 

- Intercambios orais cos alumnos 

 Diálogos. 

 Debates. 

 Postas en común. 

-  Probas obxectivas 

Deben ser o máis variadas posibles, para que teñan unha maior fiabilidad. Poden 

ser orais ou escritas e, á súa vez, de varios tipos: 

 De información: con elas pódese medir a aprendizaxe de conceptos, a 

memorización de datos importantes, etc. 

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con 

coherencia la información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la 

realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

 De investigación: aprendizajes basados en problemas. 

 Traballos individuais ou colectivos sobre un tema calquera. 

- Fichas de observación de actitudes do grupo-clase. 

- Rúbricas de avaliación: 

 Rúbricas para a avaliación: de cada unidade didáctica, da tarefa competencial, 

do traballo realizado  e de comprensión lectora. 
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  Rúbricas para a autoevaluación do alumno: da tarefa competencial, de traballo 

en equipo, de exposición oral e de comprensión lectora. 

Os alumnos que teñan pendente de recuperación algunha avaliación anterior poderán 

recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, significativas e 

adaptadas ao modo de aprendizaxe de cada un, co fin de axudarlle a alcanzar os 

obxectivos e proporcionarlle vías alternativas para conseguilo. A modo de exemplo, 

proponse que a realización de devanditas actividades, nos prazos e forma que se lle 

establezan, podería aportar un 20 % á nota de recuperación, que se completaría no  80 % 

restante coa nota obtida nunha proba obxectiva. 

Un procedemento similar ha de establecerse co alumnado que deba recuperar a materia 

de Física e Química de 1.º de Bachillerato, materia que é imprescindible superar para 

poder recibir unha cualificación en 2.º de Bachillerato. Debe tamén organizarse un 

calendario de entrega de actividades e de probas obxectivas que lle permitan recuperar 

dita materia.  

Tamén para os alumnos que perdan o dereito á avaliación continua en función do 

establecido no Reglamento de Réxime Interior do centro, debe establecerse un 

procedemento de actuación que facilite a súa reinserción na vida escolar. É moi 

aconsejable que devandito procedemento consensúese no seo da Comisión Pedagógica e 

ofrézase con carácter común para todo o centro. 

12.3  CRITERIOS PARA A AVALIACIÓN,  CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 

DO ALUMNADO 

En todo proceso de ensino-aprendizaxe de calidade, os criterios de cualificación deben 

ser claros, coherentes e, sobre todo, coñecidos polos alumnos. O suxeito da aprendizaxe 

debe saber, antes de realizar unha tarefa, que se espera del e como se lle vai a evaluar; 

só así poderá facer o esforzo necesario e na dirección adecuada para alcanzar os 

obxectivos propostos. 

Hai tres avaliacións ordinarias ó longo do curso. Para aprobar cada avaliación hai 

que acadar como mínimo una cualificación de 5, que se obterá do seguinte xeito: 

 Se avaliarán tanto as probas escritas ou orais realizadas na avaliación, que contarán 

un 90 % da nota,  

 O traballo desenvolvido na aula e na casa, as prácticas de Laboratorio contribuirán 

un 5 %.  

 Exercicios, proxectos de investigación, motivación,… un 5 %.  
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Para poder conseguir unha cualificación positiva SERÁ IMPRESCINDIBLE 

OBTER UN MÍNIMO DE 3,5 ptos en cada un dos tres apartados.  

No caso de ter algunha avaliación suspensa farase unha recuperación da mesma ao 

comenzo da seguinte,  previa realización, se é o caso, daquelas actividades que requira o 

profesor. 

Se se suspende en xuño, en setembro examinarase de TODA a materia. 

Para aprobar cada avaliación deberán ter aprobados todos os exames realizados na 

mesma, sendo a nota a media aritmética dos exames da correspondente avaliación. 

Excepcionalmente poderá darse por aprobado algún exame sempre que a nota sexa 

maior que 3,5 se ao facer a media cos outros exames, esta sexa como mínimo un cinco, 

se o traballo e actitude do/a alumno/a é positiva cara a asignatura.  

Para aprobar a asignatura o alumno deberá ter aprobado, ben por curso ou ben no 

exame final. A nota final poderá variarse ata en un punto dependendo  das faltas de 

asistencia sen xustificar, do traballo realizado (ou non) en clase e nas prácticas, e no 

caso de que aprobase todos os exames a primeira oportunidade. 

Intentarase que haxa polo menos dous exames por avaliación e a nota do alumno será a 

media ponderada destas probas. Non obstante, será necesaria una nota mínima de 3,5 

para facer media. No caso contrario, o alumno deberá recuperar esa proba ou toda a 

avaliación se é ese o caso.  

Estas probas obxectivas constarán de:  

 Varios problemas numéricos que representarán polo menos un 60%  da nota. 

 Algunhas cuestións teóricas nas que deberán escoller e xustificar razoadamente 

a resposta correcta entre as que se propoñen que suporán polo menos un 30% da 

nota da proba. 

 Nas avaliacións que corresponda tamén se incluirá unha cuestión práctica sobre 

as experiencias realizadas no laboratorio, se fose o caso (10% restante). 

 En xuño darase unha nota final (numérica do 0 ao 10) que terá en conta o traballo 

realizado e as cualificacións obtidas durante o curso. Corresponderase coa media das 

notas das tres avaliacións coas pequenas variacións que o profesor considere oportunas 

segundo o traballo e a actitude do alumno. Realizarase tamén unha proba escrita final 

para os alumnos que non superen o curso por avaliacións. 

Os contidos mínimos serán os reflectidos xunto aos estándares de aprendizaxe que 

aparecen nesta programación. Tamén serán os esixidos no exame de setembro, que 

constará dunha proba escrita obxectiva na que o alumno deberá obter unha nota de 5 

para aprobar.  
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Nas probas obxectivas terase en conta: as faltas de ortografía, a presentación da mesma, 

a  correcta expresión dos resultados (número e unidades), xustificación dos pasos dados, 

explicación das leis aplicadas, etc. 

Será necesario alcanzar unha avaliación positiva tanto nos contidos conceptuais 

como nos procedimentales e actitudinales, para proceder á acumulación das 

porcentaxes anteriormente citados. 

Cando se fagan prácticas, elaborarán un informe sobre as mesmas, onde se indicará: 

obxectivos, fundamento no que se basa, procedemento, resultados obtidos e 

interpretación dos mesmos. 

Eu seguirei empregando as orientación do grupo de traballo da CIUG (contidos 

LOMCE, no entran todos os que están alí). Hai, tamén, unhas recomendacións para 

a formulación na páxina, seguirei con elas mientras non nos digan o contrario. 

 

12.4  AVALIACIÓN FINAL DO BACHARELATO 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para mellóraa da calidade educativa, e en 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da 

Educación Secundaria Obligatoria e do Bachillerato que a desenvolve, dispón que os 

alumnos e alumnas realizarán unha avaliación individualizada ao finalizar Bachillerato, 

na que se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa e o grado de adquisición das 

competencias correspondentes en relación coas seguintes materias: 

a) Todas as materias xerais cursadas no bloque de asignaturas troncales. Cando as 

materias impliquen continuidade (como é o caso de Física e Química con respecto a 

Física ou a Química) terase en conta só a materia cursada en 2.º de Bachillerato. 

b) Dúas materias de opción cursadas no bloque de asignaturas troncales, en calquera 

dos cursos, co mesmo criterio si houbese continuidade entre os cursos de 1.º e 2.º 

de Bachillerato. 

c) Unha materia do bloque de asignaturas específicas cursada en calquera dos cursos, 

que non sexa Educación Física nin Relixión. 

Para presentarse a esta avaliación, é necesario obter avaliación positiva en todas as 

materias (a estes efectos, só computaranse as materias que como mínimo o alumno debe 

cursar en cada un dos bloques). 

Para superar a proba, hase de obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos 

sobre 10. Os aspirantes que non superen esta avaliación, ou que desexen elevala, 
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poderán repetir a avaliación en convocatorias sucesivas, e tomarase en consideración a 

cualificación máis alta das obtidas nas convocatorias ás que se concorreu. 

Celebraranse polo menos dúas convocatorias anuais, unha ordinaria e outra 

extraordinaria. Si os alumnos desexan obter o título de Bachillerato por máis dunha 

modalidade, poderán solicitar que se lles evalúe das materias xerais e de opción da súa 

elección do bloque de asignaturas troncales, correspondentes ás modalidades 

escolleitas.  

Para obter o título de Bachillerato, que facultará para acceder aos distintos ensinos 

que constitúen a educación superior, será necesaria a superación da avaliación final de 

Bachillerato, así como unha cualificación final de Bachillerato igual ou superior a 5 

puntos sobre 10. A cualificación final desta etapa deducirase da seguinte ponderación: 

a) Cun peso do 60 %, a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das 

materias cursadas en Bachillerato. 

b) Cun peso do 40 %, a nota obtida na avaliación final de Bachillerato 

12.5  AVALIACIÓN DE PENDENTES 

O alumnado que teña a Física e Química pendente do curso anterior poderá optar por 

dúas modalidades para superar a asignatura que lle serán explicadas ao comezo do curso 

escolar:  

1. poderá presentarse aos exames parciais co profesor que imparte a materia neste 

curso, ou coa Titor/a de Pendentes para ese Curso. 

2. poderá facer un único exame na data fixada pola Xefatura de Estudios ou a Xefatura 

do Departamento para Exames de Materias Pendentes.  

Ámbalas dúas maneiras non son excluíntes, podéndose presentar o alumnado ó 

exame único aínda que xa o fixese por parciais. 

Coa finalidade de que os alumnos non perdan ao longo do curso escolar o contacto 

coa materia e axudarlles a superar a mesma, seranlles entregados periódicamente unhas 

follas con exercicios que unha vez resoltos, seranlles remitidos ao final de cada mes ao 

profesor encargado.  Unha vez correxidos devolveráselles revisados aos alumnos, 

comentaráselles os erros cometidos e aclararase os conceptos dubidosos e as preguntas 

que eles realicen. 

Terán lugar reunións frecuentes co alumnado, nos recreos ou noutros momentos 

axeitados para todos, para resolver as posibles dúbidas que poida ter e aclarar 

conceptos.  

    Na nota final non só se terá en conta os resultados dos exames senón tamén os das 
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probas realizadas, ademais, do propio interese e participación dos alumnos nas 

actuacións anteriormente expostas. 

Será imprescindible para superar a materia entregar os traballos propostos polo 

profesor. Estes achegarán á nota final un 20%. 

Os contidos esixibles serán os mesmos que para 1º bacharelato, expostos no 

apartados de contidos mínimos. 

Os que non obteñan unha cualificación positiva polos procedementos citados 

anteriormente, deberán realizar un proba global de toda a materia ao final do curso. 

Ademais, a/o alumno/a deberá presentar os exercicios e/ou traballos que lle mande a súa 

profesor/a titor/a antes do exame de cada avaliación.  

 

13.  AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE LOGRO 

A avaliación da práctica docente debe enfocarse polo menos con relación a 

momentos do exercicio:  

1. Programación. 

2. Desenvolvemento. 

3. Avaliación 

A modo de modelo, proponse o seguinte exemplo de ficha de autoevaluación da 

práctica docente: 

MATERIA: CLASE: 

PROGRAMACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observacións 

Os obxectivos didácticos formuláronse en función dos 
estándares de aprendizaxe evaluables que concretan 
os criterios de avaliación. 

  

A selección e temporalización de contidos e 
actividades foi axustada.   
A programación facilitou a flexibilidad das clases, para 
axustarse ás necesidades e intereses dos alumnos o 
máis posible. 

  

Os criterios de avaliación e cualificación foron claros e 
coñecidos dos alumnos, e permitiron facer un 
seguimiento do progreso dos alumnos. 

  

A programación realizouse en coordinación co resto 

do profesorado.   

DESENVOLVEMENTO 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observacións 

Antes de iniciar unha actividade, fíxose unha 
introdución sobre o tema para motivar aos alumnos e 
saber os seus coñecementos previos. 
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Antes de iniciar unha actividade, expúxose e 
xustificado o plan de traballo (importancia, utilidade, 
etc.), e foron informados sobre os criterios de 
avaliación. 

  

Os contidos e actividades relacionáronse cos intereses 
dos alumnos, e construíronse sobre os seus 
coñecementos previos. 

  

Ofreceuse aos alumnos un mapa conceptual do tema, 
para que sempre estean orientados no proceso de 
aprendizaxe. 

  

As actividades propostas foron variadas na súa 
tipoloxía e tipo de agrupamiento, e favoreceron a 
adquisición das competencias crave. 

  

A distribución do tempo no aula é adecuada. 
  

Utilizáronse recursos variados (audiovisuales, 
informáticos, etc.).   
Facilitáronse estratexias para comprobar que os 
alumnos entenden e que, no seu caso, saiban pedir 
aclaraciones. 

  

Facilitáronse aos alumnos estratexias de aprendizaxe: 
lectura comprensiva, como buscar información, como 
redactar e organizar un traballo, etc. 

  

Favoreceuse a elaboración conxunta de normas de 

funcionamento no aula.   
As actividades grupales foron suficientes e 

significativas.   
El ambiente de la clase ha sido adecuado y 
productivo.   
Proporcionouse ao alumno información sobre o seu 
progreso.   
Proporcionáronse actividades alternativas cando o 
obxectivo non se alcanzou en primeira instancia.   
 

Houbo coordinación con outros profesores. 

 

  

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE LOGRO 
Puntuación 
De 1 a 10 

Observacións 

Realizouse unha avaliación inicial para axustar a 
programación á situación real de aprendizaxe.   
Utilizáronse de xeito sistemático distintos procedementos e 
instrumentos de avaliación, que permitiron evaluar contidos, 
procedementos e actitudes 

  

Os alumnos contaron con ferramentas de autocorrección, 
autoevaluación e coevaluación.   
Proporcionáronse actividades e procedementos para 
recuperar a materia, a alumnos con algunha avaliación 
suspensa, ou coa materia pendente do curso anterior, ou na 
avaliación final ordinaria. 

  

Os criterios de cualificación propostos foron axustados e 
rigorosos.   
Os pais foron adecuadamente informados sobre o proceso de 
avaliación: criterios de cualificación e promoción, etc.   
 

Ademais, sempre resulta conveniente escoitar tamén a opinión dos usuarios. Neste 

sentido, é interesante proporcionar aos alumnos unha vía para que poidan manifestar a 

súa opinión sobre algúns aspectos fundamentais da asignatura. Para iso, pode utilizarse 
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unha sesión informal na que se intercambien opinións, ou ben pasar unha sinxela 

enquisa anónima, para que os alumnos poidan opinar con total liberdade. 

 

14. ANEXOS 

 

Anexos que según as instruccións do 30 de xullo de 2020 se deben incorporar á 

programación do curso. 

I) APRENDIZAXES IMPRECIMDIBLES NON ADQUIRIDOS NO CURSO ANTERIOR 

 A materia e as leis fundamentais da química 

 Termodinámica. 

 Reaccións químicas. 

 Enerxía e espontaneidade  nas reaccións químicas 

 MHS 

II) PLANS DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

O movemento armónico simple verase antes do tema de movemento ondulatorio 

en física de 2º bach, como xa se viña facendo, agora farase con un pouco más de 

tranquilidade. Faremos un resumo dos conceptos máis básicos, acompañados de 

exrcicios  para aclarar os conceptos máis importantes a ter en conta para a introducción 

do movemento ondulatorio. 

A termodinámica e a espontaneidade nas reaccións químicas verase en 2º Bach, 

en química, xunto coas reaccións químicas e os seus conceptos fundamentais, como 

introducción de maneira breve, resumindo a teoría e facendo exercicios como maneira 

para comprender mellor a materia non vista no curso anterior. 

 

III) ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN FUNCIÓN DA SITUACIÓN 

SANITARIA 

 

ENSINANZA NON PRESENCIAL 

Metodoloxía e actividades 

Actividades 

Desenvolvemento  inicialmente da programación  do 

curso 2020-2021 e   realización de traballos e probas con 

relación a mesma 
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Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade) 

Empregaranse a aula virtual con todo o alumnado. E de 

xeito especial nos supostos de educación a distancia, cando 

menos, co alumnado que parcialmente estea en situación de 

corentena cando non exista suspensión da actividade presencial 

no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación 

a distancia que poida por en funcionamento a consellería.  

No caso de actividade lectiva non presencial.  

Metodoloxía variada intentando facilitar  a participación 

de todo o alumnado.  Emprego da aula virtual de Física e 

Química onde o alumnado está matriculado por cursos e dispón 

de presentacións de temas, exercicios resoltos, enlaces a páxinas 

web e onde terán tarefas, actividades  e probas escritas de ser 

necesario. Nesta fase non presencial con explicacións a través 

da aplicación Cisco Webex, tamén a través de vídeos, con 

pautas a través da aula virtual onde teñen materiais e recursos. 

Tamén se empregará o correo electrónico para que podan 

comentar co/a profesor/a de xeito individual ou problemas cos 

que se atopan. 

         Orientacións didácticas por escrito da materia vista. 

Seguimento do libro de texto e realización de tarefas do 

mesmo. 

Vídeos de apoio as explicacións teóricas. 

          Traballos feitos no caderno da materia  e enviados por 

procedementos telemáticos. 

          Consulta de dubidas a través do correo electrónico e a 

aula virtual. 

Materiais e recursos 

Libro de texto 

Páxina  web ou aula virtual do centro donde se recolle toda a 

información para o alumnado. 

Video- turoriais para explicar a teoría dos temas e como facer 

os exercicios 

Caderno do alumno onde reflicten o traballo feito. 

Aula virtual para resolver dúbidas e información para o 

alumnado. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Se se  dese o caso de confinamento os criterios de cualificación serían: 

 60 % Valoración das probas escritas realizadas a través da aula virtual. 

 10 % Participación na clase virtual 

 20 % realización de exercicios mandados e entregados na aula virtual no período 

indicado. 

 10 % Prácticas. Proxectos e traballos de investigación mandados a través del 

auyla virtual 

ENSINANZA  SEMIPRESENCIAL  

 

 O noso instituto, en principio, non  contempla ese escenario, polo tanto, non a 

incluímos nin na programación da ESO nin a do bacharelato. 

 

 

 


