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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Formular e interpretar as leis da óptica xeométrica Explica procesos cotiáns a través das leis da óptica 

xeométrica. 

Valorar os diagramas de raios luminosos e as 
ecuacións asociadas como medio que permite 
predicir as características das imaxes formadas en 
sistemas ópticos 

Obtén o tamaño, a posición e a natureza da imaxe dun 
obxecto producida por un espello e unha lente delgada, 
realizando o trazado de raios e aplicando as ecuacións 
correspondentes. 

Valorar a motivación que levou a Michelson e 
Morley a realizar o seu experimento e discutir as 
implicacións que del se derivaron 

Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría 
especial da relatividade. 

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

Calcula a dilatación do tempo que experimenta un 
observador cando se despraza a velocidades próximas ás da 
luz con respecto a un sistema de referencia dado, aplicando 
as transformacións de Lorentz. 
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. 

Coñecer e explicar os postulados e os aparentes 
paradoxos da física relativista. 

Discute os postulados e os aparentes paradoxos asociados á 
teoría especial da relatividade. 

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

Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos 
seus efectos sobre o ser humano. 

Establecer a relación da composición nuclear e a 
masa nuclear cos procesos nucleares de 
desintegración. 

Obtén a actividade dunha mostra radioactiva aplicando a lei 
de desintegración. 
Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que 
interveñen nas desintegracións radioactivas. 

Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as 
limitacións da fisión e a fusión nuclear. 

Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión 
nuclear, e xustifica a conveniencia do seu uso. 

 

 Nota: Hai estándares de aprendizaxe imprescindibles pertencentes á 3ª avaliación que non aparecen 
reflectidos nesta táboa xa que foron impartidos na clase antes do día 13 de marzo. 

 
 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado recibe por correo electrónico, con anterioridade as clases da aplicación Zoom, os 
contidos da materia, xunto ás correspondentes cuestións e problemas, que levan o seu 
resultado. 

Instrumentos: 
Exame no mes de xuño, en data por eles fixada. 

Cualificación final 
de xuño 

Obterase da seguinte maneira: 

Aqueles alumnos que teñen a primeira e a segunda avaliación aprobadas terán aprobada a 

materia. A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase coa media aritmética das notas 

destas dúas avaliacións. Esta nota pode ser mellorada co exame da materia da terceira 

avaliación que se tiña impartido ata o día que se pararon as clases e con outro exame que 

incluirá os contidos que se están impartindo coa aplicación “Zoom” (*). 

Aquel alumnado que aínda non teña recuperado a primeira e/ou a segunda avaliación fará 

o/os correspondente/s exame/s no mes de xuño en data que se fixará.  

(*) A segunda avaliación celebrouse con normalidade no mes de febreiro e, en parte deste 
mes e no de marzo, tense dado materia e prácticas de laboratorio (as ondas e a luz), que será 
sobre o que versará un dos exames de mellora de nota. A parte de materia que se está a 
impartir coa aplicación “Zoom” (óptica xeométrica e física relativista e nuclear) será sobre o 
que versará o segundo exame de mellora de nota. Ambas probas celebraranse o mesmo día e 
seguirase o criterio de que se a nota do exame é de sete (ou máis) puntos (sobre dez) 
sumarase á cualificación final un punto por exame (podendo acumular ata dous puntos). 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

O alumno que non supere a materia en xuño ten a posibilidade da proba extraordinaria de 
setembro. Esta proba incluirá preguntas sobre os contidos da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 
Resolución de cuestións e problemas. 

Presentación dos mapas conceptuais correspondentes á materia. 

Metodoloxía 
Clases online coa aplicación zoom. 

Resolución de dúbidas na aula virtual. 

Materiais e recursos 

Clases virtuais mediante a aplicación zoom. 

Apuntes, xunto ás cuestións e problemas correspondentes, en pdf, enviados 
por correo electrónico. 

Resolución dos problemas e cuestións que previamente fixo o alumnado, que 
recibe por correo electrónico. 

Corrección dos exercicios e mapas conceptuais. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Correo electrónico e videoclases. 

 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


