
   Criterios xerais de avaliación:

  Criterios  de avaliación 3º ESO 

1.Utilizar procedementos que permitan diferenciar mesturas, substancias simples e compostos 
en materiais de uso cotián, identificar a composición das mesturas en produtos de consumo 
habitual e preparar algunha disolución sinxela. Este criterio trata de constatar se o alumnado 
recoñece  cando un material  é  unha substancia  pura ou unha mestura e,  neste  último caso, 
coñece  técnicas  de separación,  sabe  deseñar  e  realizar  algunhas  delas,  utiliza  criterios  para 
clasificar as substancias en simples e compostas e diferencia mesturas de compostos. Tamén se 
debe comprobar que utiliza a información das etiquetas dos produtos de consumo cotián para 
identificar  a  composición  das  mesturas,  especialmente  a  concentración  en  masa  e  as 
porcentaxes tanto en masa coma en volume. Valoraranse as habilidades prácticas á hora de 
preparar disolucións cunha determinada concentración en masa e a capacidade para salientar a 
importancia dalgúns materiais para a sociedade.

2. Identificar e cuantificar algunhas propiedades dos materiais nos seus distintos estados de 
agregación, diferenciando a descrición macroscópica da interpretación con modelos. Trátase de 
verificar  que  o  alumnado  determina  algunhas  propiedades  características  das  substancias, 
levando  a  cabo  experiencias  sinxelas  que  as  poñan  de  manifesto.  Interpreta  coa  axuda do 
modelo cinético os conceptos de presión, temperatura e cambios de estado. Tamén se valorará a 
interpretación cualitativa das representacións gráficas que reflictan relacións entre
propiedades.

3.  Clasificar  distintos  tipos  de  substancias  e  os  procesos  de  cambio  utilizando  criterios 
macroscópicos  e  as  premisas  do modelo  de Dalton.  Preténdese  comprobar se  o alumnado 
emprega  algún  criterio  macroscópico  que lle  permita  clasificar  os  cambios  nas  substancias, 
diferenciar mesturas de compostos e estes de substancias simples, utilizando procedementos 
experimentais  sinxelos;  valorando  a  contribución  de  Dalton  ao  modelo  de  materia  para 
xustificar os ditos cambios e interpretar a existencia de substancias simples e de compostos.

4.  Interpretar  e  representar  reaccións  químicas  utilizando  o  modelo  atómico-molecular,  así 
como  para  xustificar  a  conservación  da  masa  en  sistemas  pechados.  Este  criterio  pretende 
comprobar que o alumnado identifica experimentalmente a reacción química como proceso en 
que unhas substancias se transforman noutras novas, onde se conserva a masa e o elemento 
químico;  que  saben  xustificala  co  modelo  elemental  de  reacción  e  que  son  quen  de 
representalas  de  xeito  verbal,  gráfico  e  simbólico.  Valorarase  tamén  se  coñecen  a  súa 
importancia na mellora da calidade de vida das persoas e as posibles repercusións negativas 
sobre  o  contorno,  sendo  conscientes  da  relevancia  e  responsabilidade  de  todos  para  a 
protección do ambiente e a saúde das persoas.

5.  Identificar  fenómenos  eléctricos  e  magnéticos  cotiáns  valorando  as  repercusións  da 
electricidade no desenvolvemento científico e tecnolóxico e nas condicións de vida das persoas. 
Preténdese constatar se o alumnado é capaz de realizar experiencias eléctricas e magnéticas, 
explicalas cualitativamente co concepto de carga, mostrando o seu coñecemento da estrutura 
eléctrica  da  materia.  Valorarase  tamén  se  é  capaz  de  utilizar  instrumentos  sinxelos  e  é 
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consciente das repercusións dos coñecementos sobre a electricidade e a necesidade da eficiencia 
e do aforro enerxético.

6.  Analizar  a evolución do modelo atómico  ao introducir  a  natureza eléctrica  da materia  e 
identificar as aplicacións de substancias radioactivas. Trátase de comprobar que o alumnado 
comprende  que  os  cambios  nos  modelos  da  materia  teñen  como  obxectivo  a  procura  de 
explicacións das súas propiedades e dos fenómenos cotiáns. Tamén se trata de comprobar se 
valora as aplicacións da radioactividade, principalmente en medicina, mediante a participación 
en traballos, debates, etc. sobre elas e se xustifica as medidas de protección nos traballos que 
impliquen perigos.

7. Participar activamente na construción, comunicación e utilización do coñecemento científico.
Trátase  de  comprobar  que  o  alumnado  se  implica  persoalmente  na  propia  aprendizaxe, 
realizando o esforzo necesario, valorando a reflexión sobre os propios procesos de aprendizaxe 
das ciencias desde a apropiación dos obxectivos ata a utilización de criterios de realización para 
autocorrixirse, no caso de que sexa necesario.

Criterios avaliación 4º  ESO

1.Recoñecer o carácter relativo do movemento, describir  movementos comúns da vida cotiá e 
valorar a importancia do seu estudo no xurdimento da ciencia moderna. Trátase de constatar se 
o alumnado é quen de determinar  e  diferenciar  as magnitudes  necesarias  para describir  os 
movementos  e  se  sabe  formular  e  resolver  cualitativamente  problemas  relacionados  coa 
educación viaria.  Valorarase, así mesmo, se realiza e utiliza as representacións gráficas para 
identificar  os  diferentes  movementos,  se  sabe  interpretar  expresións  como  distancia  de 
seguridade,  ou  velocidade  media,  e  se  comprende  a  importancia  da  cinemática  pola  súa 
contribución ao nacemento da ciencia moderna, no século XVII.

2. Identificar o papel das forzas como causa dos cambios de movemento e das presións,  así 
como recoñecer e representar as principais forzas presentes en situacións do contorno. Pretende 
comprobar se o alumnado comprende a idea de forza como interacción e causa das aceleracións 
dos  corpos,  cuestiona  as  evidencias  do  sentido  común  verbo  da  suposta  asociación  forza-
movemento, sabe identificar e representar forzas que actúan en situacións cotiás, así como o 
tipo de forza, gravitatoria, eléctrica, elástica ou as exercidas polos fluídos e recoñece como se 
utilizaron  as  características  dos  fluidos  no  desenvolvemento  de  tecnoloxías  útiles  á  nosa 
sociedade.

3.  Empregar  modelos  para  xustificar  as  observacións  celestes  e  comparar  as  súas 
interpretacións,  así  como  valorar  as  implicacións  históricas  do  enfrontamento  entre  elas. 
Trátase  de  avaliar  se  o  alumnado  utiliza  diferentes  modelos  celestes  para  xustificar  as 
observacións  diarias  e  anuais  dos  movementos  dos  astros  e  se  coñece  as  implicacións  do 
enfrontamento  entre  xeocentrismo  e  heliocentrismo.  Valorarase  o  emprego  de  simulacións 
como axuda para o estudo das regularidades a longo prazo dos ditos movementos.

4.Utilizar a gravitación universal para explicar a forza peso, os movementos no sistema solar, os 
satélites artificiais e as naves espaciais, e analizar de forma crítica as contribucións da ciencia 
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espacial. Trátase de comprobar que o alumnado comprende que o establecemento do carácter 
universal  da gravitación supuxo a ruptura da barreira ceo-Terra,  dando paso a unha visión 
unitaria da mecánica do Universo. Valorarase, así mesmo, a utilización da lei de gravitación 
universal para explicar o peso dos corpos e o movemento de planetas e satélites no sistema 
solar.  Valorarase  tamén  se  o  alumnado  é  quen  de  exponer  opinións  razoadas  sobre  os 
beneficios e prexuízos que poden derivar dos usos dos satélites artificiais.

5. Aplicar  o principio de conservación da enerxía á comprensión das transformacións e das 
transferencias  enerxéticas  en  situacións  prácticas  da  vida  diaria  e  analizar  os  problemas 
asociados coa súa obtención e uso. Preténdese avaliar se o alumnado identifica as diferentes 
formas de enerxía (tanto mecánica  como interna),  sabe relacionar a transferencia de enerxía 
mecánica co traballo e a transferencia de enerxía térmica coa calor, así como realizar algúns 
balances enerxéticos sinxelos. Valorarase tamén se recoñece a importancia do uso da enerxía e 
se sabe avaliar os seus beneficios fronte ao impacto ambiental que orixina a súa produción e 
consumo, así como a participación en medidas de eficiencia e aforro enerxético.

6. Identificar as características dos elementos químicos máis representativos da táboa periódica 
e  predicir  o  seu  comportamento  químico.  Con  este  criterio  preténdese  comprobar  se  o 
alumnado  é  capaz  de  saber  distribuír  os  electróns  dos  átomos  en  niveis  enerxéticos, 
relacionando esta distribución coa estrutura da táboa periódica. Así mesmo, débese comprobar 
que é capaz de relacionar algunhas propiedades físicas (temperaturas de fusión e ebulición, 
condutividade eléctrica, solubilidade en auga, etc.) co tipo de enlace que presentan e formular 
algunhas previsións sinxelas da unión con outros elementos e de propiedades das substancias 
simples e compostas formadas.

7.  Xustificar  a  gran  cantidade  de  compostos  orgánicos  existentes  así  como a  formación  de 
macromoléculas  e  a  súa  importancia  nos  seres  vivos.  Trátase  de  avaliar  se  o  alumnado 
comprende as enormes posibilidades de combinación que presenta o átomo de carbono e se é 
capaz  de  escribir  fórmulas  desenvolvidas  de  compostos  sinxelos.  Así  mesmo,  deberase 
comprobar se  comprende a formación  de macromoléculas,  o seu papel  na constitución  dos 
seres  vivos  e  o  logro  que  supuxo  a  síntese  dos  primeiros  compostos  orgánicos  fronte  ao 
vitalismo na primeira metade do século XIX.

8. Recoñecer as aplicacións tecnolóxicas derivadas das reaccións de combustión e valorar a súa 
influencia no incremento do efecto invernadoiro. Con este criterio avaliarase se o alumnado 
recoñece  o  carbón,  o  petróleo  e  o  gas  natural  como combustibles  fósiles  e  como as  fontes 
enerxéticas máis utilizadas actualmente en motores e centrais térmicas. Tamén se valorará se é 
consciente do seu esgotamento, dos problemas que sobre o ambiente ocasiona a súa utilización
e a necesidade de tomar medidas para tratar de buscar un desenvolvemento sustentable e non 
continuar aumentando o consumo actual.

1. Analizar os problemas e desafíos, aos cales se enfronta a humanidade globalmente, o papel 
da  ciencia  e  da tecnoloxía  e  a  necesidade  da súa implicación  persoal  para  resolvelos  e 
avanzar  cara  ao  logro  dun  futuro  sustentable.  Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  é 
consciente  da  situación  planetaria  caracterizada  por  toda  unha  serie  de  problemas 
intervinculados:  contaminación  sen  fronteiras,  esgotamento  de  recursos,  perda  de 
biodiversidade e diversidade cultural, hiperconsumo, etc., e se comprende as repercusións 
do desenvolvemento científico-técnico e a súa necesaria contribución ás posibles solucións 
tendo sempre presente o principio de precaución e a responsabilidade individual e colectiva 
da sociedade na posta en práctica das medidas e vías de solución. Valorarase se é consciente 
da importancia da súa propia educación científica para a súa participación persoal na toma 
fundamentada de decisións.

3



Departamento de Física e Química
IES San Rosendo. Mondoñedo        Programación Didáctica

  Contidos mínimos esixidos para a superación da asignatura de Física e Química

Contidos mínimos do  terceiro  curso

1.Introdución ao método científico.
• Método científico : etapas. O informe científico.
• Magnitudes fundamentais e derivadas.
• Medida de magnitudes .Sistema internacional de unidades.
• Carácter  aproximado da medida .Sensibilidade e precisión. Cifras significativas.Notación 

científica.
• Análise de datos en táboas e gráficos.
• O traballo no laboratorio de Física e Química.

2.Estructura e diversidade da materia.

2.1-Átomos , moléculas e cristais
• Descontinuidade dos sistemas materiais.Teoría de Dalton.
• Natureza eléctrica da materia.
• Modelo  atómico de Rutherford . Estructura atómica : partículas constituintes. Utilización de 

modelos explicativos.
• Número atómica e número másico.
• Elementos químicos e isótopos.
• Radiactividade.Enerxía nuclear.
• Enlace químico.Unións entre átomos :moléculas e cristais.
• Masa atómicas e moleculares .Concepto de mol.
• Fórmulas e nomenclatura das sustancias mais comuns segundo as normas da IUPAC.

2.2 -Sustancias puras e mesturas.
• Estados de agregación da materia :sólido ,líquido e gasoso.
• Teoría cinético-molecular.  Cambios de estado.
• Elementos e compostos.
• Substancias puras e mesturas.
• Métodos de separación de mesturas.
• Disolucións :compoñentes e tipos.
• Expresión da concentración das disolucións.

3.Cambios químicos e as súas aplicacións.
3.1Reactividade química.

• Cambios físicos e cambios químicos.
• Introducción ós cambios químicos. A reacción química.
• Ecuacións químicas e o seu axuste.
• A conservación da masa en reaccións químicas sinxelas.

3.2- A Química na sociedade
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• Elementos químicos básicos nos seres vivos.
• A Química  e  o medio  ambiente:  efecto  invernadoiro,  chuvia  ácida,  destrucción da 

capa de ozono, contaminación de augas e solos.
• Petróleo e derivados.
• Medicamentos.

4.Enerxía e electricidade.
4.1 Fontes de enerxía.

• Fontes  de enerxía renovables e non renovables.
• Fontes de  enerxía tradicionais e alternativas.
• Conservación e degradación da enerxía.

                                                                                             

   4.2 Electricidade e magnetismo.
• Cargas eléctricas e a súa interacción .Fenómenos de electrización.
• Forzas eléctrostáticas.Lei de Coulomb.
• Campo elèctrico.
• Conductores e illantes.
• Fluxo de cargas, xeradores e corrente eléctrica.
• Diferencia de potencial. Intensidade . Resistencia. Lei de Joule.
• Circuítos eléctricos sinxelos.
• Enerxía e potencia eléctricas.Lei de Joule.
• A magnetización da materia. Imán. Experiencias electromagnéticas  sinxelas.
• A electricidade na casa.

Contidos mínimos do cuarto curso

TEMA 1
O movemento
• Sistemas de referencia.
• Magnitudes que describen o movemento. Posición, velocidade e aceleración.
• Movementos rectilíneos.
• Movemento circular uniforme.
• A caída dos corpos.

TEMA 2
As forzas
• Interaccións e forzas.
• Forzas entre dous corpos.
• Forza e movemento. Principios da dinámica.
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• Estructuras.

TEMA 3
Forzas gravitatorias
• A gravitación universal.
• O peso dos corpos.
• A síntese newtoniana.
• Importancia da lei da gravitación universal de Newton.
• O movemento dos planetas. As leis de Kepler.
• A gravitación preto da superficie terrestre.
• A situación da Terra no universo. O Sistema Solar.

Forzas nos fluídos
• Forzas e presións. Corpos deformables.
• Fluído perfecto.
• A presión no interior dun fluído.
• Ecuación fundamental da hidrostática.
• O principio de Pascal. A prensa hidráulica.
• O principio de Arquímedes.
• Medida da presión.
• A presión na natureza e na industria.

TEMA 5
Enerxía e traballo
• Sistemas físicos. Sistemas illados e sistemas non illados.
• Tipos de enerxía dun sistema físico: enerxía térmica, enerxía interna e enerxía externa.
• Transferencias enerxéticas: calor, traballo e radiación.
• Equilibrio térmico. Temperatura.
• Intercambios de calor.
• Conservación da enerxía. 
• Equivalencia entre masa e enerxía.
• Degradación da enerxía.
• Enerxía nuclear.

TEMA 6
A materia e as reaccións químicas
• Unións entre átomos.
• Formación e descomposición de compostos químicos.
• Reaccións e ecuacións químicas.
• Intercambios enerxéticos nas reaccións químicas.
• Velocidade das reaccións químicas.
• Historia da Química e das leis químicas.

TEMA 7
6
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Os compostos orgánicos
• A peculiaridade do carbono.
• Presencia do carbono nos seres vivos.
• Compostos orgánicos sinxelos. Formulación e nomenclatura.
• O petróleo e os seus derivados

Contidos mínimos 4º PDC

1. Números reais  e proporcionalidade
• Os números reais
• Potencias de expoñente enteiro
• Notación científica e unidades de medida
• Proporcionalidade
• Porcentaxes
• Radicais
• A recta real

2. Átomos, elementos e compostos
• Sustancias puras e mezclas e separación de mezclas
• Modelos atómicos
• A estructura do átomo
• Moléculas, elementos e compuestos
• Enlace químico
• Formulación e nomenclatura dos compostos químicos según a IUPAC

3. Ecuacions 
• Ecuaciones de segundo grado
• Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas
• Sistemas de ecuaciones

4. A Terra, a enerxía externa e sucesos aleatorios
• O Sol: fonte de luz e energía
• A Terra
• Dinámica atmosférica
• Técnicas de reconto
• Probabilidade: conceptos básicos
• Sucesos compostos
• Axentes xeolóxicos internos
• Modelado do relevo
• Axentes xeolóxicos externos. Meteorización

5. Axentes xeolóxicos externos e rocas sedimentarias
• Axentes xeolóxicos externos
• Acción xeolóxica das augas superficiais
• Acción xeolóxica das augas subterráneas
• Acción xeolóxica do xeo
• Acción xeolóxica do vento
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• Acción xeolóxica do mar
• Rocas sedimentarias

6. Funcións alxebraicas e movemento
• O movemento
• Velocidade
• Funcions
• Ecuación do movemento rectilíneo uniforme
• Aceleración. Movemento rectilíneo uniformemente acelerado
• Funcions cuadráticas
• Representación gráfica do MRUA
• Tasa de variación media
• Caída libre

7. Ecoloxía, recursos e funcions exponenciais
• Ecoloxía
• Ecosistemas
• Flujo de enerxía e materia nos ecosistemas
• Recursos naturais
• A función exponencial

8. Cambios químicos e medio ambiente
• Reaccions químicas
• Axuste de reaccions químicas
• Tipos de reaccions químicas
• Contaminación e impacto ambiental
• A química do noso entorno

9. Semellanzas de triángulos e forzas
• Triángulos semellantes
• As razons trigonométricas
• Resolución de triángulos
• As leis de Newton
• A lei da gravitación universal
• ¿Qué forzas actúan sobre un cuerpo?
• Descomposición de forzas

10. Electricidade e magnetismo
• Asociación de resistencias en paralelo
• Corriente eléctrica
• Circuitos de corriente continua
• Código de colores das resistencias
• Efecto Joule
• Magnetismo
• Aplicacions da electricidade e o magnetismo
• A electricidade no fogar

METODOLOXÍA  DOCENTE   
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Dentro deste apartado podemos distinguir:

- Atención individualizada, que pode realizarse debido ao número reducido de alumnos, e 
que permite:

• A adecuación dos ritmos de aprendizaxe ás capacidades do alumno.

• A revisión do traballo diario do alumno.

• Fomentar o rendemento máximo.

• Aumento  da  motivación  do  alumno  ante  a  aprendizaxe  para  obter  unha  maior 
autonomía. 

• A reflexión  do alumno sobre  a  súa propia  aprendizaxe,  facéndolle  partícipe  do  seu 
desenvolvemento, detectando os seus logros e dificultades.

• Respetar os distintos ritmos e niveis de aprendizaxe.

• Non fixar só contidos conceptuais, pois hai alumnos que desenvolven as capacidades a 
través de contidos procedimentales.

• Relacionar os contidos novos cos coñecementos previos dos alumnos.

• El repaso dos contidos anteriores antes de presentar os novos.

• La relación dos contidos con situacións da vida cotiá.

• El  traballo  das  unidades  con  diferentes  niveis  de  profundización,  para  atender  aos 
alumnos máis avantaxados e aos máis atrasados.

- Traballo cooperativo

Polas características dos grupos de Diversificación, considérase fundamental que o alumno 
traballe en grupo e desenvolva actitudes de respecto e colaboración cos seus compañeiros. A 
este respecto resulta eficaz:

Que os grupos sexan heteroxéneos en canto ao rendemento, sexo, orixe cultural, 
capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaxe, etc., e compostos de catro a seis 
alumnos como máximo.

Dependendo das actividades propostas, tamén se poden formar outro tipo de agrupaciones: 
en parellas, de grupo xeral ou individual. Con isto conseguimos dar resposta aos diferentes 
estilos de aprendizaxe dos alumnos.

É importante implicar aos alumnos en traballos de investigación e exposición posterior 
dalgúns temas relacionados cos contidos da Unidade que estean estudando.

Utilización deste modelo de grupos a través de presentacións, proxectos e talleres.
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A relación entre as distintas áreas que compoñen o ámbito permite ao alumno comprender 
que as disciplinas científicas están estreitamente relacionadas entre si, sendo necesario 
manexar unhas para comprender outras.

 -CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Os criterios de avaliación están referidos aos obxectivos xerais do ámbito científico 
tecnolóxico:

              -Comprender e expresar de xeito apropiado mensaxes científicas utilizando a 
linguaxe oral e   escrito con propiedade.
-Buscar, utilizando distintas fontes, a información necesaria para resolver cuestións 
concretas, sendo capaz de sintetizar, contrastar e transmitir dita información.

-Coñecer as súas posibilidades e limitacións na realización das tarefas, planificando de 
xeito adecuado o traballo necesario para lograr os seus obxectivos.

-Participar na planificación e realización de actividades en equipo, mostrando unha 
actividade flexible e de colaboración e asumindo responsabilidades.

-Coñecer e valorar o método científico como motor da evolución tecnolóxica e cultural 
da sociedade integrándoo na nosa historia como un elemento fundamental para o 
noso desenvolvemento.

-Aplicar e desenvolver estratexias adecuadas para a resolución de problemas, 
analizando o proceso seguido e establecendo conclusións.

-Coñecer o funcionamento do corpo humano e desenvolver hábitos saudables tanto a 
nivel persoal como comunitario.

-Aplicar os coñecementos adquiridos sobre o medio ambiente para gozalo e respectalo 
asumindo a necesidade de facer compatibles o desenvolvemento tecnolóxico e a 
preservación do noso entorno.

Procedementos de avaliación e recuperación

1-Avaliación parcial ordinaria

•Faranse probas periódicas para comprobar se os obxectivos se cumpren, o que permitirá 
cuantifica-los niveis de coñecementos adquiridos, para así poder avaliar desta materia ós 
alumnos e alumnas.

A avaliación débese traballar en paralelo cos demais elementos do currículo (obxectivos, 
contidos, metodoloxía, ...) e a súa finalidade é ir comprobando o desenvolvemento do proceso 
educativo, detectando logros e acertos, así como dificultades e lagoas que van aparecendo, ben 
para reforzalos ou para introducir as modificacións e adaptacións precisas ás necesidades de cada 
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alumno. Neste sentido a avaliación é un proceso continuo que non debe reducirse a momentos 
illados ou puntuais, nin confundirse cos rendementos finais.

         a). Probas escritas.
Son as que tras  as observacións  anteriores  nos dan o balance  final  de adquisición de 

conceptos  e  procedementos.  Teñen  a  importancia  de  que  o  alumno  alcance  un  estudio 
globalizado dunha parte da materia.
            Durante cada trimestre o profesor/a realizará como mínimo dúas probas escritas (na ESO) 
que se basearan nos criterios de avaliación das unidades avaliadas , tendo como finalidade a 
consecución dos obxectivos mínimos relativos a elas. Se nalgunha proba escrita se acumulase 
materia de probas anteriores , poderá establecerse máis peso para dita proba.
             A incomparecencia  non xustificada a un exame  é motivo de suspenso no trimestre, pola 
contra , no caso de non poder asistir por un motivo xustificado o profesor/a poderá establecer 
outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos datos que ten do alumno 
ata ese momento.
             A cualificación numérica obtida da media das probas escritas ponderará na seguinte  
porcentaxe,  dependendo dos cursos, na cualificación da avaliación parcial:
             3º ESO      75%

        4º  ESO     80%
        1º  BAC    85%

             2º BAC     90%
             Ademáis teranse en conta as faltas ortográficas , descontarase 0,1 punto por cada unha.
            b). Observación do traballo diario dos alumnos e alumnas.

            Non se pode concibir a superación da materia sen un traballo diario por parte do alumno. 
Neste sentido, as faltas de asistencia a clase sen causa xustificada, as actitudes negativas ante a 
realización ou corrección de exercicios, a non presentación a tempo das tarefas encomendadas 
influirán negativamente na avaliación da materia.

Valoraranse o traballo e a actitude no laboratorio e na clase, os traballos presentados, 
etc.na seguinte porcentaxe dependendo do curso:
        3º ESO      25%

   4º  ESO    20%
   1º  BAC   15%
   2º BAC    10%

 2-Avaliación final ordinaria

Farase tamén unha proba final para recuperar os conceptos, procedementos e actitudes non 
superados anteriormente por trimestres que englobará tódo-los contidos do curso

•Para obter unha cualificación positiva e aprobar a asignatura haberá que conseguir unha 
cualificación positiva no conxunto de valoración dos contidos conceptuais, procedementais 
e actitudinais.

 3-Avaliación  final extraordinaria

  Farase  unha  proba  final  en  setembro  para  os  alumnos  que  non  conseguiran  unha 
cualificación positiva en xuño.

 4-Recuperación da asignatura do propio curso
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 Para aqueles/as alumnos/as que non acadaran o nivel de suficiente, haberá ó final de cada 
trimestre unhas probas de reforzo para permitirlles consegui-lo o nivel necesario para obter 
unha avaliación positiva.

    5-Recuperación  da materia pendente do ano anterior

      Os contidos da asignatura para os alumnos coa materia pendente do ano anterior  son os 
mesmos que se especificaron  no bloque de contidos mínimos  para 3º ESO. A continuación 
presentamos unha serie de actividades de reforzo que  os alumnos nestas circunstancias 
deben  traballar  coa  finalidade  de  acadar  os  coñecementos  necesarios  para  recuperar  a 
materia.  As  actividades  serán  entregadas  ós  alumnos   ó  longo  do  curso,  xunto  coas 
explicacións teóricas  necesarias para a súa resolución. Estas propostas de traballo serán 
correxidas e avaliadas polo profesor . Ademáis o alumno deberá superar un exame final no 
que se lle pedirá contidos e procedementos similares os traballados.

            As actividades de reforzo propostas son as seguintes:
-Actividades sobre cambio de unidades entre múltiplos e submúltiplos de unidades do SI.
-Exercicios sobre notación científica e decimal
-Construcción de gráficas a partir de táboas de datos. Lectura gráfica
-Exercicios de representación de sistemas materiais a través do modelo de partículas.
-Debuxar e interpretar curvas de arrefriamento e quentamento de sustancias puras .
-Determina-lo  estado  de  agregación  dunha  sustancia  a  partir  das  súas  temperaturas  de 

fusión e ebulición.
-Diagnostica-lo  método  de  separación  de  mesturas  máis  axeitado  para  diferentes  casos 

propostos.
-Exercicios sinxelos sobre concentración de disolucións.
-Exercicios para traballar os conceptos :Z,A,nº partículas. Relación coa táboa periódica.
-Exercicios para a identificación de isótopos.
-Tipos de enlace químico: diagnosticar o tipo de enlace en moléculas binarias sinxelas.
-Exercicios de determinación de masas moleculares de distintos compostos.
-Exercicios de conversión  gramos ,moles ,moléculas.
-Exercicios sinxelos de formulación.
-Utilización de modelo de partículas para a representación dos cambios químicos e físicos.
-Exercicios de axustes sinxelos de ecuacións químicas.
-Lecturas comprensivas e recopilación de información por parte do alumno sobre procesos 

químicos  de repercusión medioambiental e económica.
-Exercicios de identificación de diferentes transformacións enerxéticas.
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   6-Acreditación de coñecementos previos  (só bacharelato)

Esta acreditación de coñecementos previos en Física e Química   poderá realizarse cursando 
e  aprobando  a   Física  e  Química  de  1º  de  Bac   ou  superando  unha  proba  específica 
relacionada con aqueles contidos incluidos na correspondente materia de primeiro e dos 
que parten as materias de Física de 2º de Bac  e Química de 2º Bac.      

FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC

Criterios de avaliación .

1. Familiarizarse coas características básicas do traballo científico,  valorando as súas posibles 
repercusións e implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade- medio natural. Trátase de avaliar se o 
alumnado analiza situacións e obtén información sobre fenómenos físicos e químicos utilizando 
as  estratexias  básicas  do  traballo  científico  tanto  na  compresión  de  conceptos  como  na 
resolución  de  problemas  e  nos  traballos  experimentais.  No  marco  destas  estratexias  debe 
valorarse a competencia dixital. Este criterio debe ser avaliado en relación co resto dos criterios 
de avaliación, para o que se precisa ,actividades que inclúan o interese das situacións, análises 
cualitativas,  emisión  de hipóteses  fundamentadas,  elaboración de estratexias,  realización  de 
experiencias  en  condicións  controladas  e  reproducibles,  análise  detida  de  resultados, 
implicacións  ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio  natural  do  estudo  realizado  (posibles 
aplicacións,  transformacións  sociais,  repercusións  positivas  e  negativ),  toma  de  decisións, 
actividades de síntese e de comunicacións.  Todo isto tendo en conta o papel da historia da 
ciencia e salientando o papel das mulleres no desenvolvemento científico e tecnolóxico.
2. Interpretar as leis ponderais e as relacións volumétricas dos gases e aplicar o concepto de 
cantidade de substancia en mol. Preténdese comprobar se os estudantes son capaces de utilizar 
a teoría atómica de Dalton e as hipótesis de Avogadro para interpretar as leis ponderais e as 
relacións  volumétricas  de  combinación  entre  gases.  Así  mesmo,  deberá  comprobarse  que 
comprende  a  importancia  e  o  significado  da  magnitude  cantidade  de  substancia  e  a  súa 
unidade, o mol, e se é quen de determinala nunha mostra, tanto dunha substancia pura en 
calquera estado de agregación como dunha disolución. Tamén se valorará se saben aplicar a 
dita magnitude fundamental na determinación de fórmulas empíricas e moleculares.
3. Xustificar a existencia e evolución dos modelos atómicos, valorando o carácter tentativo e 
aberto  do  traballo  científico,  e  coñecer  o  tipo  de  enlace  que  mantén  unidas  as  partículas 
constituíntes das substancias para poder explicar as súas propiedades. Preténdese comprobar 
se o alumnado é capaz de identificar os feitos que levaron a cuestionar cada un dos modelos 
atómicos e a concibir e adoptar outro que explicase novos fenómenos, recoñecendo o carácter 
hipotético  do  coñecemento  científico,  sometido  a  continua  revisión.  Tamén  se  valorará  se 
recoñece a importancia do sistema periódico para o desenvolvemento da química e xustifica a 
variación  periódica  dalgunhas  propiedades  atómicas,  así  como se  coñece  os  enlaces  iónico, 
covalente,  metálico  e  interaccións  intermoleculares  e  pode  interpretar,  a  partir  deles,  as 
principais propiedades físico-químicas das substancias.
4. Recoñecer a importancia das transformacións químicas e as súas repercusións, interpretar 
microscopicamente unha reacción química, emitir hipótesis sobre os factores dos que depende a 
velocidade  dunha  reacción,  sometelas  a  comprobación  experimental  e  realizar  cálculos 
estequiométricos  en  exemplos  de  interese  práctico.  Avaliarase  se  o  alumnado  coñece  a 
importancia,  utilidade  e  impacto  ambiental  das  transformacións  químicas  na  vida  cotiá,  na 
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sociedade e na industria,  tales como as combustións  ou as reaccións ácidobase,  e tamén de 
exemplos  levados  a  cabo  en  experiencias  de  laboratorio.  Valorarase  se  interpreta  a  nivel 
atómico-molecular unha reacción química, se sabe resolver problemas sobre as cantidades de
substancia de produtos e reactantes que interveñen, se comprende o concepto de velocidade de 
reacción e se é capaz de predicir  e comprobar os factores  de que depende,  así  como a súa 
importancia en procesos cotiáns e industriais.
5. Identificar as propiedades físicas e químicas dos hidrocarburos, así como a súa importancia 
social  e económica,  saber formulalos e nomealos  aplicando as regras da IUPAC e valorar a 
importancia do desenvolvemento das sínteses orgánicas e as súas repercusións.
Avaliarase se os estudantes valoran o que supuxo a superación da barreira do vitalismo, así 
como o espectacular desenvolvemento posterior das síntesis orgánicas e as súas repercusións 
(novos materiais,  contaminantes  orgánicos  permanentes,  etc.).  A partir das posibilidades de 
combinación entre o C e o H, o alumnado debe ser capaz de escribir e nomear os hidrocarburos 
de cadea lineal e ramificados e coñecer algunhas das súas propiedades físicas e
químicas,  incluíndo  reaccións  de  combustión  e  de  adición  ao  dobre  enlace.  Tamén  deben 
identificar as principais fraccións da destilación do petróleo e as súas aplicacións na obtención 
de  moitos  dos  produtos  de  consumo  cotián,  así  como  valorar  a  súa  importancia  social  e 
económica, as repercusións da súa utilización e esgotamento e a necesidade de investigacións 
no campo da química orgánica que poidan contribuír á sustentabilidade.
6. Aplicar as estratexias do traballo científico ao estudo dos movementos uniformes (rectilíneos 
e circulares) e do movemento rectilíneo uniformemente acelerado. Valorarase se o alumnado 
comprende  a  importancia  de  coñecer  e  clasificar  os  movementos  e  resolve  problemas  de 
interese en relación a estes conceptos,
aplicando as estratexias básicas do traballo científico,  especialmente os referidos á educación 
viaria. Tamén se avaliará se coñece as achegas de Galileo ao estudo da cinemática, así como as 
dificultades que tivo que afrontar; en concreto, se interpreta a superposición de movementos, 
introducida  para  resolver  problemas  e  actividades  de  lanzamento  horizontal  e  oblicuo, 
recoñecendo a súa importancia como orixe histórica e fundamento do cálculo vectorial.
7. Identificar as forzas que actúan sobre os corpos como resultado da interacción entre eles, 
predicir  os  seus  efectos  para  explicar  situacións  dinámicas  cotiás  e  aplicar  o  principio  de 
conservación da cantidade de movemento e a lei de gravitación universal
a diferentes  situacións.  Será avaliada a comprensión do concepto newtoniano de interacción 
entre dous corpos e dos seus efectos sobre diferentes corpos en situacións cotiás en que existan 
forzas elásticas, de fricción e tensións. Valorarase a comprensión e aplicación do principio de 
conservación  da cantidade  de movemento  sobre  diferentes  sistemas  e  da lei  de gravitación 
universal en diferentes situacións no noso planeta e nas interaccións entre astros.
8. Comprender o concepto de enerxía, a súa transformación e transferencia por calor e traballo, 
aplicando o principio de conservación a diferentes situacións de interese teórico ou práctico. 
Trátase de comprobar se o alumnado comprende os conceptos de enerxía (cinética e potencial) 
a súa transformación e transferencia (calor e traballo), así como se é capaz de aplicar o principio 
de conservación da enerxía e a idea de degradación en diferentes situacións: caída de graves, 
colisións,  etc.  Tamén se valorarán as actitudes  e  comportamentos  coherentes  en relación co 
consumo  enerxético  e  implicación  nos  problemas  asociados  á  obtención  e  uso  de  recursos 
enerxéticos, con especial énfase nos vinculados a Galicia.
9. Interpretar a interacción eléctrica, os fenómenos asociados, así como aplicar estratexias do 
traballo científico para resolver circuítos eléctricos, valorar a importancia da enerxía eléctrica na 
sociedade actual e o seu consumo responsable. Preténdese comprobar se o alumnado recoñece
experimentalmente  a  natureza  eléctrica  da  materia,  aplica  a  lei  de  Coulomb  en  situacións 
sinxelas, identifica os principais elementos dun circuíto eléctrico e as súas relacións, deseña e 
monta diferentes circuítos eléctricos realizando o seu balance enerxético, utiliza os aparellos de 
medida  máis  comúns  e  resolve  problemas  de  interese  relacionados  coa  corrente  eléctrica. 
Tamén  se  avaliará  a  comprensión  dos  efectos  energéticos  da  corrente  eléctrica  e  o  seu 
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importante papel na nosa sociedade e as súas repercusións económicas, ambientais e sociais, así 
como na vida cotiá.

QUÍMICA 2º Bacharelato

Criterios de avaliación.

1. Familiarizarse coas características básicas do traballo científico,  valorando as súas posibles 
repercusións e implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade- medio natural.
Trátase  de  avaliar  se  o  alumnado  analiza  situacións  e  obtén  información  sobre  fenómenos 
físicos utilizando as estratexias básicas do traballo científico  tanto na compresión de conceptos 
coma na resolución de problemas e nos traballos experimentais.
No marco destas estratexias debe valorarse a competencia dixital.
Este criterio debe ser avaliado en relación co resto dos criterios de avaliación, para o que se 
precisan  actividades  que  inclúan  o  interese  das  situaciónsproblema,  análises  cualitativas, 
emisión de hipóteses fundamentadas, elaboración de estratexias, realización de experiencias en 
condicións controladas e reproducibles, análise detallada de resultados (e verificación da súa 
fiabilidade) e representacións gráficas, implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade-medio natural 
do estudo realizado (posibles aplicacións,  transformacións sociais, repercusións positivas
e negativas),  toma de decisións, actividades de síntese e de comunicación,  tendo en conta o 
papel da historia da ciencia.
2.  Resolver  cuestións,  exercicios  e  problemas  de  estequiometría  básica.  Valorarase  se  o 
alumnado  realiza  correctamente  cálculos  numéricos  elementais  aplicados  a  actividades 
relacionadas  cos  seguintes  conceptos:  mol,  composición  centesimal  dun  composto, 
determinación  da  fórmula  dun  composto  por  análise  elemental,  formas  de  expresar  a 
concentración das disolucións, leis dos gases e reacción química (reactivo limitante, reactivo en 
exceso e rendemento da reacción).
3.  Aplicar  o  modelo  mecánico-cuántico  do  átomo  para  explicar  as  variacións  periódicas 
dalgunhas das súas propiedades.
Trátase  de  comprobar  se  o  alumnado  comprende  a  importancia  da  mecánica  cuántica  no 
desenvolvemento da química, se coñece as insuficiencias do modelo de Bohr e a necesidade 
doutro  marco  conceptual,  que  lle  permite  escribir  estruturas  electrónicas  e,  a  partir  delas, 
xustificar a ordenación dos elementos proposta con anterioridade por Mendeleiev,
interpretando as  semellanzas  entre os  elementos  dun mesmo grupo e a variación  periódica 
dalgunhas das súas propiedades, como son os radios atómicos e iónicos, a electronegatividade 
e as enerxías de ionización, en función da súa posición na táboa periódica.
4. Usar o modelo de enlace para comprender tanto a formación de moléculas como de cristais e 
estruturas macroscópicas e aplicalo na dedución dalgunhas das propiedades de diferentes tipos 
de substancias.
Con  este  criterio  preténdese  comprobar  se  os  estudantes  explican  a  formación  de  enlaces 
iónicos,  covalentes  e  metálicos  a  partir  da  estrutura  electrónica  dos  átomos  e  xustifican  as 
propiedades e a estrutura dalgunhas substancias de interese biolóxico ou industrial. Avaliarase 
se saben deducir, aplicando estruturas de Lewis e a repulsión de pares electrónicos da capa de 
valencia dos átomos, a fórmula, a forma xeométrica e a posible polaridade de
moléculas  sinxelas.  Comprobarase o uso dos enlaces intermoleculares  para predicir  se unha 
substancia   molecular é soluble e se ten temperaturas de fusión e ebulición altas ou baixas, 
facendo especial referencia á auga.
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5.  Comprender  as  transformacións  e  as  transferencias  de  enerxía  asociadas  ás  reaccións 
químicas, a súa relación coa espontaneidade dos procesos e as súas repercusións sociais, cotiás 
e ambientais.
Este criterio pretende indagar se os estudantes comprenden o significado da función entalpía, 
así
como o da variación de entalpía dunha reacción; se determinan experimentalmente entalpías de 
reacción;  se  aplican  a  lei  de  Hess  usando as  entalpías  de  formación  e  se  saben  predicir  a 
espontaneidade dunha reacción a partir dos conceptos de entropía e enerxía libre. Avaliarase se 
coñecen e valoran as implicacións que os aspectos enerxéticos dun proceso químico teñen na 
saúde, na economía e no medio natural. En particular, deben coñecerse as consecuencias
do uso de combustibles fósiles e a súa relación co cambio climático polo incremento do efecto
invernadoiro.
6. Aplicar o concepto de equilibrio químico para predicir a evolución dun sistema e resolver 
problemas  de  equilibrios  homoxéneos,  en  particular  en  reaccións  gasosas,  e  de  equilibrios 
heteroxéneos.
Trátase  de  comprobar  a  través  deste  criterio  se  os  estudantes  recoñecen  cando  un  sistema 
seatopa  en   equilibrio,  interpretan  microscopicamente  o  estado  de  equilibrio  e  resolven 
exercicios  e problemas tanto de equilibrios  homoxéneos (en particular as reaccións gasosas) 
como heteroxéneos (especialmente os de disolución-precipitación). Tamén se valorará se
interpretan  cualitativamente  a  forma en  que evoluciona  un sistema  en  equilibrio  cando  se 
interacciona con el e saben aplicalo na interpretación dalgúns procesos industriais (tales como a 
obtención do amoníaco) e exemplos da vida cotiá.
7. Utilizar a teoría de Brönsted para recoñecer as substancias que poden actuar como ácidos ou 
bases, determinar o pH das súas disolucións, explicar as reaccións ácido-base, a importancia 
dalgunha delas e as súas aplicacións prácticas.
Con este criterio preténdese comprobar que o alumnado sabe clasificar as substancias,  ou as 
súas disolucións, como ácidas, básicas ou neutras aplicando a teoría de Brönsted e determinar 
(teórica e experimentalmente) valores de pH en disolucións acuosas de ácidos e bases fortes e 
débiles. Avaliarase, así mesmo, se emprega os valores das constantes de equilibrio para predicir 
o carácter ácido ou básico das disolucións acuosas de sales. Tamén se comprobará se aplica 
correctamente  técnicas  volumétricas que permiten determinar a concentración dun ácido ou 
unha base, se comprende a importancia que ten o pH na vida cotiá e se coñece as consecuencias
que provoca a chuvia ácida, así como a necesidade de tomar medidas para evitala.
8.  Axustar  reaccións  de  oxidación-redución,  realizar  cálculos  estequiométricos  con  estas 
reaccións, comprender o significado de potencial estándar de redución dun par redox, predicir 
o posible  proceso entre  dous pares redox e  coñecer  algunhas  das súas aplicacións,  como a 
prevención da corrosión, a fabricación de pilas e a electrólise. 
Trátase de saber se, a partir do concepto de número de oxidación, as alumnas e os alumnos 
recoñecen este tipo de reaccións, resolven correctamente exercicios de estequiometría, explican 
a valoración redox logo do axuste da reacción correspondente aplicando o método ión-electrón 
e  predín,  utilizando as  táboas  de potenciais  estándar  de redución dun par redox,  a posible 
evolución destes procesos. Tamén se avaliará se coñecen a importancia que, desde o punto de 
vista económico, ten a prevención da corrosión de metais e as solucións aos problemas que xera 
o uso de pilas. Do mesmo xeito, debe valorarse se o alumnado coñece as celas electroquímicas
e as electrolíticas e é capaz de diferencialas.
9.  Describir  as  características  principais  de  alcohois,  ácidos  e  ésteres  e  escribir  e  nomear 
correctamente as fórmulas desenvolvidas de compostos orgánicos
sinxelos.
Con  este  criterio  quérese  comprobar  se  o  alumnado  sabe  formular  e  nomear  compostos 
orgánicos  oxixenados  e  nitroxenados  cunha  única  función  orgánica,  ademais  de  coñecer  os 
diferentes tipos de isomería e algúns dos métodos de obtención de alcohois, ácidos orgánicos e 
ésteres. Tamén debe ser valorado o coñecemento das propiedades físicas e químicas
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desas  substancias,  así  coma  a  súa  importancia  industrial  e  biolóxica,  as  súas  múltiples 
aplicacións  e  as  repercusións  derivadas  do seu  uso  (fabricación  de  praguicidas,  efectos  do 
consumo de alcohol, etc.).
10. Describir a estrutura xeral dos polímeros e valorar o seu interese económico, biolóxico e 
industrial, a súa presenza na vida cotiá, así como o papel da industria da química orgánica e as 
súas repercusións.
Mediante este criterio comprobarase se coñecen a estrutura de polímeros naturais e artificiais; 
comprenden o proceso de polimerización na formación destas substancias macromoleculares; 
valoran o interese económico, biolóxico e industrial que teñen, así como os posibles problemas 
que a súa obtención e uso poden ocasionar, e son quen de recoñecer a súa presenza crecente na 
vida  cotiá.  Ademais  valorarase  o  coñecemento  do  papel  da  química  orgánica  nas  nosas 
sociedades  e  da  responsabilidade  do  desenvolvemento  desta  ciencia  e  a  súa  necesaria 
contribución para avanzar cara á sustentabilidade.

FÍSICA 2º BACHARELATO

Criterios de avaliación.

1. Familiarizarse coas características básicas do traballo científico,  valorando as súas posibles 
repercusións e implicacións ciencia-tecnoloxía-sociedade- medio natural. Trátase de avaliar se o 
alumnado  analiza  situacións  e  obtén  información  sobre  fenómenos  físicos  utilizando  as 
estratexias básicas do traballo científico  tanto na compresión de conceptos como na resolución
de  problemas  e  nos  traballos  experimentais.  No  marco  destas  estratexias  debe  valorarse  a 
competencia dixital.
Este  criterio  debe  ser  avaliado  en  relación  co  resto  dos  criterios,  para  o  que  se  precisan 
actividades que inclúan o interese das situacións,  análises  cualitativas,  emisión de hipóteses 
fundamentadas,  elaboración  de  estratexias,  realización  de  experiencias  en  condicións 
controladas e reproducibles, análise detida de resultados, representacións gráficas, implicacións 
CSTA do estudo realizado (posibles aplicacións, transformacións sociais, repercusións positivas 
e negativas),  toma de decisións, actividades de síntese e de comunicación;  tendo en conta o 
papel da historia da ciencia.
2.  Interpretar as leis  de Kepler e valorar a importancia da lei  de gravitación universal  para 
aplicalas  á  resolución  de  situacións  de  interese  como a  determinación  de  masas  de  corpos 
celestes, o tratamento da gravidade terrestre e a análise do movemento de planetas e satélites. 
Comprobarase se o alumnado aplica as leis de Kepler para a explicación das órbitas dos astros,
valora  a importancia  da lei  de gravitación  universal  na  unificación  da dinámica terrestre  e 
celeste e as súas repercusións tanto teóricas (nas ideas sobre o universo) coma prácticas (nos 
satélites artificiais). Débese constatar que as alumnas e os alumnos comprenden e distinguen os 
conceptos  que  describen  a  interacción  gravitatoria  (campo,  enerxía  e  forza)  e  que  saben 
aplicalos en diferentes situacións.
3.  Construír  un  modelo  teórico  que  permita  explicar  as  vibracións  da  materia  e  a  súa 
propagación  (ondas)  para  aplicalo  á  interpretación  de  diferentes  fenómenos  naturais  e 
desenvolvementos tecnolóxicos. Comprobarase se o alumnado aplica os conceptos
relacionados  co  movemento  harmónico  simple  e  o  movemento  ondulatorio  a  diferentes 
situacións, incluíndo montaxes experimentais. Así mesmo, preténdese valorar se asocia o que 
percibe  co  modelo  teórico,  como  por  exemplo  a  intensidade  coa  amplitude  ou  o  ton  coa 
frecuencia. Avaliarase se sabe deducir os valores das magnitudes características dunha onda a 
partir dunha ecuación e viceversa, explicar cuantitativamente algunhas propiedades das ondas 
como  a  reflexión  e  a  refracción  e  cualitativamente  outras  como  interferencias,  resonancia, 
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difracción,  efecto  Doppler  e  aspectos  enerxéticos  (atenuación,  absorción  e  amortecemento). 
Tamén se comprobará se o alumnado coñece os efectos da contaminación
 cústica na saúde, algunhas das principais aplicacións tecnolóxicas das ondas e a súa influencia
nas condicións de vida e no medio natural.
4. Utilizar os modelos corpuscular e ondulatorio para explicar as distintas propiedades da luz. 
Trátase de avaliar se o alumnado coñece o debate histórico sobre a natureza da luz.  Débese 
comprobar se é quen de interpretar,  utilizando un modelo de raios,  a formación de imaxes 
obtidas experimentalmente con lentes delgadas, con espellos cóncavos e
 convexos e as procedentes dunha cámara escura. Tamén se valorará a capacidade do alumnado 
para  construír algún instrumento óptico sinxelo e se comprende as numerosas aplicacións da 
óptica na nosa sociedade.
5. Usar os conceptos de campo eléctrico e magnético para superar as dificultades que presenta a 
interacción á distancia e comprender a relación entre electricidade e magnetismo que levou a 
establecer a interacción electromagnética.
Con este criterio preténdese comprobar se os estudantes son capaces de determinar os campos 
eléctricos e magnéticos creados por cargas puntuais (unha ou dúas) e correntes rectilíneas, de 
recoñecer as forzas que exercen os ditos campos sobre outras cargas ou correntes, así como de 
xustificar o fundamento dalgunhas aplicacións prácticas: electroimáns, motores, instrumentos 
de medida, impresoras ou aceleradores de partículas.
6. Explicar a produción de corrente eléctrica mediante variacións do fluxo magnético e a súa 
aplicación na obtención de enerxía eléctrica, así como a predición de ondas electromagnéticas a 
partir da síntese de Maxwell e a integración da óptica no electromagnetismo. Trátase de avaliar 
se o alumnado comprende a indución electromagnética e utiliza  a síntese de Maxwell  para 
explicar a orixe do espectro da luz (das ondas de radio ata os raios gamma). Tamén se valorará
se  xustifica  criticamente  as  aplicacións  relevantes  destes  coñecementos  e  os  problemas 
ambientais e de saúde derivados do uso destas tecnoloxías.
7. Coñecer a revolución científico-tecnolóxica que deu lugar ao nacemento da física cuántica.
Este criterio avaliará se o alumnado comprende que os fotóns e electróns non son ondas nin 
partículas segundo a noción clásica,  senón que teñen un comportamento novo, o cuántico, e 
que para describilo foi necesario construír un novo corpo de coñecementos que permite unha 
maior comprensión da materia e do cosmos: a física cuántica. Valorarase, así mesmo, se coñece 
o grande impulso desta revolución científica ao desenvolvemento tecnolóxico, por exemplo as 
células fotoeléctricas, os microscopios electrónicos, o láser e a microelectrónica.
8. Utilizar os principios da relatividade especial para explicar unha serie de fenómenos como a 
dilatación do tempo, a contracción da lonxitude e a equivalencia masa-enerxía.
Preténdese  comprobar  se  o  alumnado  coñece  os  postulados  de  Einstein  para  superar  as 
limitacións da física clásica, o cambio que supuxo a teoría da relatividade na interpretación dos 
conceptos  de  espazo,  tempo,  cantidade  de  movemento  e  enerxía  e  as  súas  múltiples 
implicacións, non só no eido da ciencia, senón tamén noutros ámbitos.
9. Aplicar a equivalencia masa-enerxía para explicar a enerxía de enlace nos núcleos e a súa 
estabilidade, as reaccións nucleares, a radioactividade e formular elementais interpretacións co 
modelo de partículas.
Comprobarase  se  o alumnado é quen de interpretar  a estabilidade  dos núcleos  a partir  da 
enerxía  de  enlace  e  os  procesos  enerxéticos  vinculados  coa  radioactividade  e  as  reaccións 
nucleares.  Ademais,  valorarase  que  utiliza  estes  coñecementos  para  comprender  e  valorar 
problemas  de  interese  como  as  aplicacións  dos  radioisótopos,  o  armamento  e  os  reactores 
nucleares,  tomando  conciencia  dos  seus  riscos  e  repercusións.  Así  mesmo,  avaliarase  se 
comprende  a  importancia  das  investigacións  en  física  de  partículas  na  busca  dunha  teoría 
unificada das interaccións fundamentais e dunha explicación da orixe e evolución do Universo.
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