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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Os estándares e competencias correspondentes ás dúas primeiras avaliacións (ata o día 11 de marzo) 
traballáronse presencialmente nas aulas. Durante o estado de alarma continuouse impartindo materia 
nova por vía telemática. Os estándares de aprendizaxe correspondentes á terceira avaliación son os 
seguintes:  

Bloque 4. O movemento e as forzas 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B4.1. Recoñecer o papel das 
forzas como causa dos cambios 
no estado de movemento e das 
deformacións. 

▪ FQB4.1.1. En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que 
interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do estado de movemento dun 
corpo.  

▪ FQB4.1.2. Establece a relación entre o alongamento producido 
nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e 
describe o material para empregar e o procedemento para a súa 
comprobación experimental.  

▪ FQB4.1.3. Establece a relación entre unha forza e o seu 
correspondente efecto na deformación ou na alteración do estado 
de movemento dun corpo. 

▪ FQB4.1.4. Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza 
elástica e rexistra os resultados en táboas e representacións 
gráficas, expresando o resultado experimental en unidades do 
Sistema Internacional. 

▪ B4.2. Establecer a velocidade 
dun corpo como a relación 
entre o espazo percorrido e o 
tempo investido en percorrelo. 

▪ FQB4.2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns 
utilizando o concepto de velocidade media.  

▪ B4.3. Diferenciar entre 
velocidade media e 
instantánea a partir de gráficas 
espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e deducir o 
valor da aceleración utilizando 
estas últimas. 

▪ FQB4.3.2. Xustifica se un movemento é acelerado ou non a partir 
das representacións gráficas do espazo e da velocidade en función 
do tempo. 

▪ B4.6. Considerar a forza 
gravitatoria como a 
responsable do peso dos 
corpos, dos movementos 
orbitais e dos niveis de 
agrupación no Universo, e 
analizar os factores dos que 
depende.  

▪ FQB4.6.1. Relaciona cualitativamente a forza de gravidade que 
existe entre dous corpos coas súas masas e a distancia que os 
separa.  

▪ FQB4.6.2. Distingue entre masa e peso calculando o valor da 
aceleración da gravidade a partir da relación entre esas dúas 
magnitudes. 
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BLOQUE 5. ENERXÍA 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B5.1. Recoñecer que a enerxía 
é a capacidade de producir 
transformacións ou cambios. 

▪ FQB5.1.1. Argumenta que a enerxía pode transferirse, 
almacenarse ou disiparse, pero non crearse nin destruírse, 
utilizando exemplos. 

▪ FQB5.1.2. Recoñece e define a enerxía como unha magnitude e 
exprésaa na unidade correspondente do Sistema Internacional. 

▪ B5.3. Relacionar os conceptos 
de enerxía, calor e 
temperatura en termos da 
teoría cinético-molecular, e 
describir os mecanismos polos 
que se transfire a enerxía 
térmica en situacións cotiás. 

▪ FQB5.3.1. Explica o concepto de temperatura en termos do 
modelo cinético-molecular, e diferencia entre temperatura, 
enerxía e calor. 

▪ FQB5.3.2. Recoñece a existencia dunha escala absoluta de 
temperatura e relaciona as escalas Celsius e Kelvin. 

▪ B5.4. Interpretar os efectos da 
enerxía térmica sobre os 
corpos en situacións cotiás e 
en experiencias de laboratorio.  

▪ FQB5.4.1. Explica o fenómeno da dilatación a partir dalgunha das 
súas aplicacións como os termómetros de líquido, xuntas de 
dilatación en estruturas, etc. 

▪ FQB5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotiáns e 
experiencias nos que se poña de manifesto o equilibrio térmico 
asociándoo coa igualación de temperaturas. 

▪ B5.5. Valorar o papel da 
enerxía nas nosas vidas, 
identificar as fontes, comparar 
o seu impacto ambiental e 
recoñecer a importancia do 
aforro enerxético para un 
desenvolvemento sustentable. 

▪ FQB5.5.1. Recoñece, describe e compara as fontes renovables e 
non renovables de enerxía, analizando con sentido crítico o seu 
impacto ambiental. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Realización de distintas tarefas de repaso/recuperación da 1º e 2º 
avaliación da materia. 

Realización de actividades dos contidos novos, propios da 3ª avaliación. 

Instrumentos: 

 Foto dos exercicios teóricos ou prácticos ou calquera outra actividade 
que se indique. O alumno ou alumna realiza as tarefas no seu caderno 
e envía unha foto das mesmas ao correo electrónico da profesora.  

 Envío de traballos de investigación, mapas conceptuais e se é o caso, de 
informes de laboratorio virtual ao correo da profesora.  

 Valórase positivamente a participación nas clases virtuais (sempre que 
o alumno ou alumna non presente dificultades coa conexión) e a 
formulación das súas dúbidas tanto nas clases como por correo electr. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso determinarase a partir da media aritmética 
das cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. A esta 
cualificación media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos en función 
do traballo realizado durante a terceira avaliación (diferenciando as tarefas 
de repaso/recuperación das dúas primeiras avaliacións das tarefas de 
contidos novos da terceira avaliación). Para a valoración deste traballo 
terase en conta o interese do alumnado por comprender a materia e por 
realizar as actividades e tamén a realización correcta das tarefas propostas. 
Polo tanto, a cualificación final do curso obterase da seguinte forma: 

 50 % da cualificación da primeira avaliación. 

 50 % da cualificación da segunda avaliación. 

Sobre esta cualificación engadirase un máximo de ata 1,5 puntos 
correspondente ao traballo realizado durante a terceira avaliación e 
diferenciado en: ata un máximo de  0,75 puntos correspondentes ao 
traballo de repaso das dúas primeiras avaliacións e outro máximo de 0,75 
puntos en relación ao traballo propio da terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba de setembro: se a situación o permite, realizarase unha proba na 
que se a avaliarán os contidos impartidos durante o curso. 
Boletín de exercicios de repaso dos contidos avaliables:  

 No caso de facer a probade setembro, a entrega o día do exame deste 
boletín traballado sumará ata un máximo de 1,5 puntos na nota final.  

 De non poder realizar a proba de setembro, a entrega deste boletín e a 
correcta realización destes exercicios será o que determine a nota. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Neste curso non existe alumnado coa materia Física e Química pendente 
do curso anterior xa que en 1º ESO non se imparte a materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 Explicación dos contidos novos nas clases por videoconferencia coa 

plataforma CiscoWebex (desde o 14 de marzo con Zoom e despois de 
Semana Santa con Webex) e resolución de dúbidas tanto nestas 
videoconferencias coma por correo electrónico. 

 Resolución prácticas ou de actividades a partir de aplicacións de 
laboratorio virtual. 

 Proposta de exercicios teóricos e prácticos para que o alumnado 
resolva no seu caderno e envíe á profesora. 

 Proposta de realización de mapas conceptuais ou esquemas para 
facilitar a comprensión de contidos novos e visualizar a relación entre 
uns contidos e outros (dáselles a posibilidade de que realicen este tipo 
de actividades en parellas ou pequenos grupos).  

 Proposta de realización por parte do alumnado da explicación paso a 
paso da resolución de exercicios sinxelos coa intención de lograr a 
adquisición dun método ou dinámica de traballo e pensamento que 
lles sirva para enfrontarse a exercicios menos sinxelos (poden realizar 
este tipo de actividades en parellas ou pequenos grupos).  

 Proposta de traballo de síntese e ampliación da nova materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 Utilización de plataformas para impartir clases por vídeo conferencia: 
3 sesións á semana cunha duración máxima é de 1 hora. 

 Utilización da aula virtual da materia na web do centro: a aula é 
utilizada desde principio de curso para presentar enlaces interesantes 
para complementar explicacións de distintos contidos así como para 
propoñer boletíns de exercicios correspondentes ás distintas 
unidades. Na 3ª avaliación cólganse tamén documentos coa resolución 
paso a paso de todos os exercicios propostos, unha vez pasada a data 
de entrega dos mesmos. 

 Correo electrónico para enviar ás actividades, presentar dúbidas... 

Materiais e 
recursos 

 Aula virtual da materia na web do centro, clases por videoconferencia, 
correo electrónico e libro de texto. 

 Documentos elaborados pola profesora e seleccionados de Internet 
(PDF e word) nos que se explican de maneira clara contidos  dunha 
unidade e tamén documentos con exercicios teóricos e/ou prácticos 
que permiten avanzar cada día poucos contidos pero facilitar a súa 
adquisición traballando os exercicios correspondentes. 

 Documentos elaborados pola profesora coa resolución das tarefas 
propostas e adaptada aos erros máis comúns cometidos polo 
alumnado ou ás dúbidas que formulan. Resólvese e explícase cada un 
dos pasos necesario para a realización correcta e razoada dos 
exercicios prácticos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Información directa ao alumnado por medio do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Os estándares e competencias correspondentes ás dúas primeiras avaliacións (ata o día 11 de marzo) 
traballáronse presencialmente nas aulas. Durante o estado de alarma continuouse impartindo materia 
nova por vía telemática. Os estándares de aprendizaxe correspondentes á terceira avaliación son os 
seguintes:  

Bloque 4. O movemento e as forzas 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B4.1. Coñecer os tipos de cargas 
eléctricas, o seu papel na constitución 
da materia e as características das 
forzas que se manifestan entre elas. 

▪ FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a 
constitución da materia, e asocia a carga eléctrica dos 
corpos cun exceso ou defecto de electróns.  

▪ FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica 
que existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia 
que os separa, e establece analoxías e diferenzas entre as 
forzas gravitatoria e eléctrica. 

▪ B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante o modelo de carga eléctrica 
e valorar a importancia da 
electricidade na vida cotiá. 

▪ FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas 
que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa 
electricidade estática. 

▪ B4.4. Comparar os tipos de imáns, 
analizar o seu comportamento e 
deducir mediante experiencias as 
características das forzas magnéticas 
postas de manifesto, así como a súa 
relación coa corrente eléctrica. 

▪ FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de 
Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuais, 
deducindo que a electricidade e o magnetismo son dúas 
manifestacións dun mesmo fenómeno.  

▪ B4.5. Recoñecer as forzas que 
aparecen na natureza e os fenómenos 
asociados a elas. 

▪ FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir 
de observacións ou busca guiada de información que 
relacione as forzas que aparecen na natureza e os 
fenómenos asociados a elas. 

 

Bloque 5. Enerxía 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B5.1. Identificar e comparar as 
fontes de enerxía empregadas 
na vida diaria nun contexto 
global que implique aspectos 
económicos e ambientais.  

▪ FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo 
humano a partir da distribución xeográfica dos seus recursos e os 
efectos ambientais. 

▪ FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 
convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motivos 
polos que estas últimas aínda non están suficientemente 
explotadas. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B5.2. Valorar a importancia de 
realizar un consumo 
responsable das fontes 
enerxéticas. 

▪ FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do 
consumo de enerxía mundial, e propón medidas que poidan 
contribuír ao aforro individual e colectivo. 

▪ B5.3. Explicar o fenómeno 
físico da corrente eléctrica e 
interpretar o significado das 
magnitudes de intensidade de 
corrente, diferenza de 
potencial e resistencia, así 
como as relacións entre elas. 

▪ FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en 
movemento a través dun condutor. 

▪ FQB5.3.2. Comprende o significado das magnitudes eléctricas de 
intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e 
relaciónaas entre si empregando a lei de Ohm. 

▪ FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os 
principais materiais usados como tales.  

▪ B5.4. Comprobar os efectos da 
electricidade e as relacións 
entre as magnitudes eléctricas 
mediante o deseño e a 
construción de circuítos 
eléctricos e electrónicos 
sinxelos, no laboratorio ou 
mediante aplicacións virtuais 
interactivas. 

▪ FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular 
unha das magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e 
expresa o resultado en unidades do Sistema Internacional. 

▪ FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular 
circuítos e medir as magnitudes eléctricas. 

▪ B5.5. Valorar a importancia 
dos circuítos eléctricos e 
electrónicos nas instalacións 
eléctricas e instrumentos de 
uso cotián, describir a súa 
función básica e identificar os 
seus compoñentes. 

▪ FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das 
abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos 
eléctricos. 

▪ FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais 
nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e 
elementos de control) e describe a súa correspondente función. 

▪ B5.6. Describir a forma en que 
se xera a electricidade nos 
distintos tipos de centrais 
eléctricas, así como o seu 
transporte aos lugares de 
consumo. 

▪ FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía 
se transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así 
como os métodos de transporte e almacenaxe desta. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Realización de distintas tarefas de repaso/recuperación da 1º e 2º 
avaliación da materia. 

Realización de actividades dos contidos novos, propios da 3ª avaliación. 

Instrumentos: 

 Foto dos exercicios teóricos ou prácticos ou calquera outra actividade 
que se indique. O alumno ou alumna realiza as tarefas no seu caderno 
e envía unha foto das mesmas ao correo electrónico da profesora.  

 Envío de traballos de investigación, mapas conceptuais e se é o caso, de 
informes de laboratorio virtual ao correo da profesora.  

 Valórase positivamente a participación nas clases virtuais (sempre que 
o alumno ou alumna non presente dificultades coa conexión) e a 
formulación das súas dúbidas tanto nas clases como por correo electr. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso determinarase a partir da media aritmética 
das cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. A esta 
cualificación media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos en función 
do traballo realizado durante a terceira avaliación (diferenciando as tarefas 
de repaso/recuperación das dúas primeiras avaliacións das tarefas de 
contidos novos da terceira avaliación). Para a valoración deste traballo 
terase en conta o interese do alumnado por comprender a materia e por 
realizar as actividades e tamén a realización correcta das tarefas propostas. 
Polo tanto, a cualificación final do curso obterase da seguinte forma: 

 50 % da cualificación da primeira avaliación. 

 50 % da cualificación da segunda avaliación. 

Sobre esta cualificación engadirase un máximo de ata 1,5 puntos 
correspondente ao traballo realizado durante a terceira avaliación e 
diferenciado en: ata un máximo de  0,75 puntos correspondentes ao 
traballo de repaso das dúas primeiras avaliacións e outro máximo de 0,75 
puntos en relación ao traballo propio da terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba de setembro: se a situación o permite, realizarase unha proba na 
que se a avaliarán os contidos impartidos durante o curso. 
Boletín de exercicios de repaso dos contidos avaliables:  

 No caso de facer a probade setembro, a entrega o día do exame deste 
boletín traballado sumará ata un máximo de 1,5 puntos na nota final.  

 De non poder realizar a proba de setembro, a entrega deste boletín e a 
correcta realización destes exercicios será o que determine a nota. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Os alumnos coa materia pendente de Física e Química de 2º de ESO deberán 
continuar o plan de recuperación establecido dende o inicio do curso que 
consiste na realización e entrega en tempo e forma dunha serie de 
actividades propostas ao longo do curso. Durante a terceira avaliación 
enviarán un documento coas imaxes das actividades realizadas ao correo 
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electrónico do profesor. A data límite para a entrega das actividades 
propostas para a recuperación da materia pendente será o 12 de xuño de 
2020. 

 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 Explicación dos contidos novos nas clases por videoconferencia coa 

plataforma CiscoWebex (desde o 14 de marzo con Zoom e despois de 
Semana Santa con Webex) e resolución de dúbidas tanto nestas 
videoconferencias coma por correo electrónico. 

 Resolución prácticas ou de actividades a partir de aplicacións de 
laboratorio virtual. 

 Proposta de exercicios teóricos e prácticos para que o alumnado 
resolva no seu caderno e envíe á profesora. 

 Proposta de realización de mapas conceptuais ou esquemas para 
facilitar a comprensión de contidos novos e visualizar a relación entre 
uns contidos e outros (dáselles a posibilidade de que realicen este tipo 
de actividades en parellas ou pequenos grupos).  

 Proposta de realización por parte do alumnado da explicación paso a 
paso da resolución de exercicios sinxelos coa intención de lograr a 
adquisición dun método ou dinámica de traballo e pensamento que 
lles sirva para enfrontarse a exercicios menos sinxelos (poden realizar 
este tipo de actividades en parellas ou pequenos grupos).  

 Proposta de traballos de síntese e ampliación da nova materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 Utilización de plataformas para impartir clases por vídeo conferencia: 
2 sesións á semana cunha duración máxima é de 1 hora. 

 Utilización da aula virtual da materia na web do centro: a aula é 
utilizada desde principio de curso para presentar enlaces interesantes 
para complementar explicacións de distintos contidos así como para 
propoñer boletíns de exercicios correspondentes ás distintas 
unidades. Na 3ª avaliación cólganse tamén documentos coa resolución 
paso a paso de todos os exercicios propostos, unha vez pasada a data 
de entrega dos mesmos. 

 Correo electrónico para enviar ás actividades, presentar dúbidas... 

Materiais e 
recursos 

 Aula virtual da materia na web do centro, clases por videoconferencia, 
correo electrónico e libro de texto. 

 Documentos elaborados pola profesora e seleccionados de Internet 
(PDF e word) nos que se explican de maneira clara contidos  dunha 
unidade e tamén documentos con exercicios teóricos e/ou prácticos 
que permiten avanzar cada día poucos contidos pero facilitar a súa 
adquisición traballando os exercicios correspondentes. 

 Documentos elaborados pola profesora coa resolución das tarefas 
propostas e adaptada aos erros máis comúns cometidos polo 
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alumnado ou ás dúbidas que formulan. Resólvese e explícase cada un 
dos pasos necesario para a realización correcta e razoada dos 
exercicios prácticos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Información directa ao alumnado por medio do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Os estándares e competencias correspondentes ás dúas primeiras avaliacións (ata o día 11 de marzo) 
traballáronse presencialmente nas aulas. Durante o estado de alarma continuouse impartindo materia 
nova por vía telemática. Os estándares de aprendizaxe correspondentes á terceira avaliación son os 
seguintes (algúns destes estándares xa se comezaron a traballar no centro antes do estado de alarma):  

Bloque 4. O movemento e as forzas 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B4.1. Xustificar o carácter relativo 
do movemento e a necesidade dun 
sistema de referencia e de vectores, 
para o describir adecuadamente, 
aplicando o anterior á 
representación de distintos tipos de 
desprazamento.  

▪ FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, 
desprazamento e velocidade en distintos tipos de 
movemento, utilizando un sistema de referencia. 

▪ B4.2. Distinguir os conceptos de 
velocidade media e velocidade 
instantánea, e xustificar a súa 
necesidade segundo o tipo de 
movemento. 

▪ FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa 
traxectoria e a súa velocidade.  

▪ FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da 
velocidade nun estudo cualitativo do MRUA, e razoa o 
concepto de velocidade instantánea. 

▪ B4.3. Expresar correctamente as 
relacións matemáticas que existen 
entre as magnitudes que definen os 
mov rectilíneos e circulares. 

▪ FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan 
as variables nos MRU, MRUA e MCU, así como as relacións 
entre as magnitudes lineais e angulares.  

▪ B4.4. Resolver problemas de 
movementos rectilíneos e 
circulares, utilizando unha 
representación esquemática coas 
magnitudes vectoriais implicadas, e 
expresar o resultado nas unidades 
do Sistema Internacional.  

▪ FQB4.4.1. Resolve problemas de MRU, MRUA e MCU, 
incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores 
positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado 
en unidades do Sistema Internacional.  

▪ FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de 
vehículos e xustifica, a partir dos resultados, a importancia de 
manter a distancia de seguridade na estrada. 

▪ FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en 
calquera movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso 
do movemento circular uniforme. 

▪ B4.5. Elaborar e interpretar gráficas 
que relacionen as variables do 
movemento partindo de 
experiencias de laboratorio ou de 
aplicacións virtuais interactivas e 
relacionar os resultados obtidos 
coas ecuacións matemáticas que 
vinculan estas variables. 

▪ FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a 
partir de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en 
movementos rectilíneos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B4.6. Recoñecer o papel das forzas 
como causa dos cambios na 
velocidade dos corpos e 
representalas vectorialmente. 

▪ FQB4.6.1. Identifica as forzas implicadas en fenómenos 
cotiáns nos que hai cambios na velocidade dun corpo. 

▪ FQB4.6.2. Representa vectorialmente o peso, a forza normal, 
a forza de rozamento e a forza centrípeta en casos de 
movementos rectilíneos e circulares. 

▪ B4.7. Utilizar o principio 
fundamental da dinámica na 
resolución de problemas nos que 
interveñen varias forzas. 

▪ FQB4.7.1. Identifica e representa as forzas que actúan sobre 
un corpo en movemento nun plano tanto horizontal como 
inclinado, calculando a forza resultante e a aceleración. 

▪ B4.8. Aplicar as leis de Newton para 
a interpretación de fenómenos 
cotiáns. 

▪ FQB4.8.1. Interpreta fenómenos cotiáns en termos das leis de 
Newton. 

▪ FQB4.8.2. Deduce a primeira lei de Newton como 
consecuencia do enunciado da segunda lei. 

▪ FQB4.8.3. Representa e interpreta as forzas de acción e 
reacción en situacións de interacción entre obxectos. 

▪ B4.9. Valorar a relevancia histórica e 
científica que a lei da gravitación 
universal supuxo para a unificación 
das mecánicas terrestre e celeste, e 
interpretar a súa expresión 
matemática. 

▪ FQB4.9.1. Xustifica o motivo polo que as forzas de atracción 
gravitatoria só se poñen de manifesto para obxectos moi 
masivos, comparando os resultados obtidos de aplicar a lei da 
gravitación universal ao cálculo de forzas entre distintos pares 
de obxectos. 

▪ FQB4.9.2. Obtén a expresión da aceleración da gravidade a 
partir da lei da gravitación universal relacionando as 
expresións matemáticas do peso dun corpo e a forza de 
atracción gravitatoria. 

▪ B4.10. Comprender que a caída 
libre dos corpos e o movemento 
orbital son dúas manifestacións da 
lei da gravitación universal.  

▪ FQB4.10.1. Razoa o motivo polo que as forzas gravitatorias 
producen nalgúns casos movementos de caída libre e noutros 
casos movementos orbitais. 

B4.12. Recoñecer que o efecto 
dunha forza non só depende da súa 
intensidade, senón tamén da 
superficie sobre a que actúa. 

▪ FQB4.12.1. Interpreta fenómenos e aplicacións prácticas nas 
que se pon de manifesto a relación entre a superficie de 
aplicación dunha forza e o efecto resultante. 

▪ FQB4.12.2. Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto 
regular en distintas situacións nas que varía a superficie en 
que se apoia; compara os resultados e extrae conclusións. 

▪ B4.13. Interpretar fenómenos 
naturais e aplicacións tecnolóxicas 
en relación cos principios da 
hidrostática, e resolver problemas 
aplicando as expresións 

▪ FQB4.13.1. Xustifica razoadamente fenómenos en que se 
poña de manifesto a relación entre a presión e a profundidade 
no seo da hidrosfera e a atmosfera. 

▪ FQB4.13.3. Resolve problemas relacionados coa presión no 
interior dun fluído aplicando o principio fundamental da 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

matemáticas destes. hidrostática. 

▪ FQB4.13.4. Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio 
de Pascal, como a prensa hidráulica, o elevador, ou a dirección 
e os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste 
principio á resolución de problemas en contextos prácticos. 

▪ FQB4.13.5. Predí a maior ou menor flotabilidade de obxectos 
utilizando a expresión matemática do principio de 
Arquímedes, e verifícaa experimentalmente nalgún caso.  

▪ B4.14. Deseñar e presentar 
experiencias ou dispositivos que 
ilustren o comportamento dos 
fluídos e que poñan de manifesto os 
coñecementos adquiridos, así como 
a iniciativa e a imaxinación. 

▪ FQB4.14.1. Comproba experimentalmente ou utilizando 
aplicacións virtuais interactivas a relación entre presión 
hidrostática e profundidade en fenómenos como o paradoxo 
hidrostático, o tonel de Arquímedes e o principio dos vasos 
comunicantes.  

▪ FQB4.14.2. Interpreta o papel da presión atmosférica en 
experiencias como o experimento de Torricelli, os hemisferios 
de Magdeburgo, recipientes invertidos onde non se derrama 
o contido, etc., inferindo o seu elevado valor. 

Bloque 5. A enerxía 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B5.1. Analizar as transformacións 
entre Ecinética e Epotencial, 
aplicando o principio de conservación 
da enerxía mecánica cando se 
despreza a forza de rozamento, e o 
principio xeral de conservación da 
enerxía cando existe disipación desta 
por mor do rozamento.  

▪ FQB5.1.1. Resolve problemas de transformacións entre 
enerxía cinética e potencial gravitatoria, aplicando o 
principio de conservación da enerxía mecánica. 

▪ FQB5.1.2. Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

▪ B5.2. Recoñecer que a calor e o 
traballo son dúas formas de 
transferencia de enerxía, e identificar 
as situacións en que se producen. 

▪ FQB5.2.1. Identifica a calor e o traballo como formas de 
intercambio de enerxía, distinguindo as acepcións coloquiais 
destes termos do seu significado científico. 

▪ FQB5.2.2. Recoñece en que condicións un sistema 
intercambia enerxía en forma de calor ou en forma de 
traballo. 

▪ B5.3. Relacionar os conceptos de 
traballo e potencia na resolución de 
problemas, expresando os resultados 
en unidades do SI ou noutras de uso 
común. 

▪ FQB5.3.1. Acha o traballo e a potencia asociados a unha 
forza, incluíndo situacións en que a forza forma un ángulo 
distinto de cero co desprazamento, e expresar o resultado 
nas unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso 
común, como a caloría, o kWh e o CV. 

▪ B5.4. Relacionar cualitativa e ▪ FQB5.4.1. Describe as transformacións que experimenta un 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

cuantitativamente a calor cos efectos 
que produce nos corpos: variación de 
temperatura, cambios de estado e 
dilatación. 

corpo ao gañar ou perder enerxía, determinar a calor 
necesaria para que se produza unha variación de 
temperatura dada e para un cambio de estado, e representar 
graficamente estas transformacións. 

▪ FQB5.4.2. Calcula a enerxía transferida entre corpos a 
distinta temperatura e o valor da temperatura final 
aplicando o concepto de equilibrio térmico. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Realización de distintas tarefas de repaso/recuperación da 1º e 2º 
avaliación da materia. 

Realización de actividades dos contidos novos, propios da 3ª avaliación. 

Instrumentos: 

 Foto dos exercicios teóricos ou prácticos ou calquera outra actividade 
que se indique. O alumno ou alumna realiza as tarefas no seu caderno 
e envía unha foto das mesmas ao correo electrónico da profesora.  

 Envío de traballos de investigación, mapas conceptuais e se é o caso, de 
informes de laboratorio virtual ao correo da profesora.  

 Valórase positivamente a participación nas clases virtuais (o alumnado 
non presenta dificultades na conexión) e a formulación das súas dúbidas 
tanto nas clases como por correo electrónico. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso determinarase a partir da media aritmética 
das cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. A esta 
cualificación media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos en función 
do traballo realizado durante a terceira avaliación (diferenciando as tarefas 
de repaso/recuperación das dúas primeiras avaliacións das tarefas de 
contidos novos da terceira avaliación). Para a valoración deste traballo 
terase en conta o interese do alumnado por comprender a materia e por 
realizar as actividades e tamén a realización correcta das tarefas propostas. 
Polo tanto, a cualificación final do curso obterase da seguinte forma: 

 50 % da cualificación da primeira avaliación. 

 50 % da cualificación da segunda avaliación. 

Sobre esta cualificación engadirase un máximo de ata 1,5 puntos 
correspondente ao traballo realizado durante a terceira avaliación e 
diferenciado en: ata un máximo de  0,75 puntos correspondentes ao 
traballo de repaso das dúas primeiras avaliacións e outro máximo de 0,75 
puntos en relación ao traballo propio da terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba de setembro: se a situación o permite, realizarase unha proba na 
que se a avaliarán os contidos impartidos durante o curso. 
Boletín de exercicios de repaso dos contidos avaliables:  

 No caso de facer a probade setembro, a entrega o día do exame deste 
boletín traballado sumará ata un máximo de 1,5 puntos na nota final.  

 De non poder realizar a proba de setembro, a entrega deste boletín e a 
correcta realización destes exercicios será o que determine a nota. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non existe alumnado en 4º de ESO coa materia de Física e Química 
pendente do curso anterior.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 
 Explicación dos contidos novos nas clases por videoconferencia coa 

plataforma CiscoWebex (desde o 14 de marzo con Zoom e despois de 
Semana Santa con Webex) e resolución de dúbidas tanto nestas 
videoconferencias coma por correo electrónico. 

 Resolución prácticas ou de actividades a partir de aplicacións de 
laboratorio virtual. 

 Proposta de exercicios teóricos e prácticos para que o alumnado 
resolva no seu caderno e envíe á profesora. 

 Proposta de realización de mapas conceptuais ou esquemas para 
facilitar a comprensión de contidos novos e visualizar a relación entre 
uns contidos e outros (dáselles a posibilidade de que realicen este tipo 
de actividades en parellas ou pequenos grupos).  

 Proposta de realización por parte do alumnado da explicación paso a 
paso da resolución de exercicios sinxelos coa intención de lograr a 
adquisición dun método ou dinámica de traballo e pensamento que 
lles sirva para enfrontarse a exercicios menos sinxelos (poden realizar 
este tipo de actividades en parellas ou pequenos grupos).  

 Proposta de traballo de síntese e ampliación da nova materia. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 Utilización de plataformas para impartir clases por vídeo conferencia: 
3 sesións á semana cunha duración máxima é de 1 hora. 

 Utilización da aula virtual da materia na web do centro: a aula é 
utilizada desde principio de curso para presentar enlaces interesantes 
para complementar explicacións de distintos contidos así como para 
propoñer boletíns de exercicios correspondentes ás distintas 
unidades. Na 3ª avaliación cólganse tamén documentos coa resolución 
paso a paso de todos os exercicios propostos, unha vez pasada a data 
de entrega dos mesmos. 

 Correo electrónico para enviar ás actividades, presentar dúbidas... 

Materiais e 
recursos 

 Aula virtual da materia na web do centro, clases por videoconferencia, 
correo electrónico e libro de texto. 

 Documentos elaborados pola profesora e seleccionados de Internet 
(PDF e word) nos que se explican de maneira clara contidos  dunha 
unidade e tamén documentos con exercicios teóricos e/ou prácticos 
que permiten avanzar cada día poucos contidos pero facilitar a súa 
adquisición traballando os exercicios correspondentes. 

 Documentos elaborados pola profesora coa resolución das tarefas 
propostas e adaptada aos erros máis comúns cometidos polo 
alumnado ou ás dúbidas que formulan. Resólvese e explícase cada un 
dos pasos necesario para a realización correcta e razoada dos 
exercicios prácticos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Información directa ao alumnado por medio do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resultan necesarias para todo ou parte do 

alumnado. 
 

 Bloque 6. Cinemática  

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

i h 

B6.1. Sistemas de 

referencia inerciais. 

Principio de relatividade 

de Galileo. 

B6.1. Distinguir entre 

sistemas de referencia 

inerciais e non inerciais. 

FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en 

situacións cotiás razoando se o sistema de 

referencia elixido é inercial ou non inercial. 

CMCCT 

FQB6.1.2. Xustifica a viabilidade dun 

experimento que distinga se un sistema de 

referencia se acha en repouso ou se move con 

velocidade constante. 

CMCCT 

i 

B6.1. Sistemas de 

referencia inerciais. 

Principio de relatividade 

de Galileo. 

B6.2. Representar 

graficamente as magnitudes 

vectoriais que describen o 

movementos nun sistema de 

referencia adecuado. 

FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a 

partir dos seus vectores de posición, velocidade e 

aceleración nun sistema de referencia dado. 

CMCCT 

i 
B6.2. Movementos 

rectilíneo e circular. 

B6.3. Recoñecer as 

ecuacións dos movementos 

rectilíneo e circular, e 

aplicalas a situacións 

concretas. 

FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a 

velocidade e a aceleración dun corpo a partir da 

expresión do vector de posición en función do 

tempo. 

CMCCT 

FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de 

cinemática en dúas dimensións (movemento dun 

corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos 

movementos rectilíneo uniforme (MRU) e 

movemento rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA). 

CMCCT 

FQB6.3.3. Realiza e describe experiencias que 

permitan analizar os movementos rectilíneo ou 

circular, e determina as magnitudes involucradas. 

CMCCT 

i 
B6.2. Movementos 

rectilíneo e circular. 

B6.4. Interpretar 

representacións gráficas dos 

movementos rectilíneo e 

circular. 

FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as 

variables implicadas nos movementos MRU, 

MRUA e circular uniforme (MCU) aplicando as 

ecuacións adecuadas para obter os valores do 

espazo percorrido, a velocidade e a aceleración. 

CMCCT 

i 
B6.2. Movementos 

rectilíneo e circular. 

B6.5. Determinar velocida-

des e aceleracións instantá-

neas a partir da expresión do 

vector de posición en 

función do tempo. 

FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o 

tipo ou os tipos de movementos implicados, e 

aplica as ecuacións da cinemática para realizar 

predicións acerca da posición e a velocidade do 

móbil. 

CMCCT 

i 

B6.3. Movemento 

circular uniformemente 

acelerado. 

B6.6. Describir o MCUA e 

expresar a aceleración en 

función das súas 

compoñentes intrínsecas. 

FQB6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas 

da aceleración en casos prácticos e aplica as 

ecuacións que permiten determinar o seu valor. 

CMCCT 
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i 

B6.3. Movemento 

circular uniformemente 

acelerado. 

B6.7. Relacionar nun 

movemento circular as 

magnitudes angulares coas 

lineais. 

FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e 

angulares para un móbil que describe unha 

traxectoria circular, establecendo as ecuacións 

correspondentes. 

CMCCT 

 

 

g i 

B6.4. Composición dos 

movementos rectilíneo 

uniforme e rectilíneo 

uniformemente acelerado. 

B6.8. Identificar o 

movemento non circular 

dun móbil nun plano como a 

composición de dous 

movementos 

unidimensionais rectilíneo 

uniforme (MRU) e/ou 

rectilíneo uniformemente 

acelerado (MRUA). 

FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, 

establece as ecuacións que os describen, e calcula 

o valor de magnitudes tales como alcance e altura 

máxima, así como valores instantáneos de 

posición, velocidade e aceleración. 

CMCCT 

FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á 

composición de movementos descompoñéndoos 

en dous movementos rectilíneos. 

CMCCT 

FQB6.8.3. Emprega simulacións virtuais 

interactivas para resolver supostos prácticos reais, 

determinando condicións iniciais, traxectorias e 

puntos de encontro dos corpos implicados. 

CD 

CMCCT 

i 

B6.5. Descrición do 

movemento harmónico 

simple (MHS). 

B6.9. Interpretar o 

significado físico dos 

parámetros que describen o 

movemento harmónico 

simple (MHS) e asocialo ao 

movemento dun corpo que 

oscile. 

FQB6.9.1. Deseña, realiza e describe experiencias 

que poñan de manifesto o movemento harmónico 

simple (MHS) e determina as magnitudes 

involucradas. 

CCL 

CMCCT 

CSIEE 

FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos 

parámetros que aparecen na ecuación do 

movemento harmónico simple. 

CMCCT 

FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador 

harmónico simple coñecendo a amplitude, a 

frecuencia, o período e a fase inicial. 

CMCCT 

FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e 

aceleración nun movemento harmónico simple 

aplicando as ecuacións que o describen. 

CMCCT 

FQB6.9.5. Analiza o comportamento da 

velocidade e da aceleración dun movemento 

harmónico simple en función da elongación. 

CMCCT 

FQB6.9.6. Representa graficamente a posición, a 

velocidade e a aceleración do movemento 

harmónico simple (MHS) en función do tempo, 

comprobando a súa periodicidade. 

CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

 Realización de boletíns de problemas e cuestións.  

 Participación na plataforma educativa edmodo. 

 Realización de traballos de investigación procurando información 
sobre diferentes temáticas propostas por medio da internet. 

 Montaxe de prácticas sobre diferentes tipos de movementos e 
medida de magnitudes cinemáticas (velocidade, posición ou  
aceleración) empregando materiais doados de atopar na casa.  

Instrumentos: 

 Imaxes das actividades realizadas no caderno e enviadas ao profesor 
por correo electrónico ao longo da terceira avaliación. 

 Documentos de texto elaborados e enviados ao profesor por correo 
electrónico ao longo da terceira avaliación. 

 Observación e rexistro da participación do alumnado na plataforma 
educativa edmodo respondendo a diferentes cuestións e problemas 
propostos polo profesor. 

 Imaxes e vídeos sobre pequenas experiencias de física deseñadas e 
realizadas na casa e enviadas ao profesor ao longo da terceira 
avaliación. 

 

Cualificación final 

A cualificación final do curso determinarase a partir da media aritmética das 
cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. A esta 
cualificación media sumaráselle un máximo de ata 1.5 puntos 
correspondentes ao traballo realizado durante a terceira avaliación. Para a 
valoración deste traballo terase en conta a participación do alumnado e a 
calidade de tódalas actividades entregadas. Polo tanto, a cualificación final 
do curso obterase da seguinte forma: 

 50 % da cualificación da primeira avaliación. 

 50 % da cualificación da segunda avaliación. 

 Sobre esta cualificación engadirase un máximo de ata 1.5 puntos 
correspondentes ao traballo realizado durante a terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán os 
impartidos na primeira e na segunda avaliación (Unidades da 1 á 7). 
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Alumnado de 

materia 
pendente 

No presente curso non existen alumnos/as en 1º de Bacharelato coa materia 
de Física e Química pendente do curso anterior. 

 

 

 

 
 
 
 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  Resolución de problemas e cuestións en relación cos contidos 

tratados por medio da visualización de presentacións en Power 

Point, imaxes, vídeos e simulacións referentes aos fenómenos 

físicos estudados. 

 Proposta de problemas e cuestións para que o alumnado resolva 

e envíe ao profesor a través da plataforma educativa edmodo ou 

o correo electrónico. 

 Proposta de resolución de problemas e cuestións, promovendo a 

participación activa do alumnado na plataforma edmodo, onde 

é posible subir imaxes ou vídeos das actividades resoltas 

establecendo diálogos con preguntas, respostas e comentarios de 

todos os alumnos e alumnas e do profesor. 

 Proposta de traballos de investigación e deseño de prácticas 

experimentais para realizar na casa empregando diferentes 

materias de uso cotián e doados de procurar. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Utilización da plataforma educativa edmodo. O alumnado dispón 
dunha clase virtual (Física e Química 1º Bacharelato Curso 
2019/2020) onde pode atopar diversos materias relacionados cos 
contidos traballados durante a terceira avaliación (documentos 
PDF, imaxes ou enlaces a diferentes páxinas web con diversos 
materias audiovisuais). 

 Entrega dun documento PDF por semana que inclúe unha 
proposta de actividades para realizar e entregar cumprindo o 
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prazo aproximado da semana. 

Materiais e recursos  Plataforma educativa edmodo. Clase virtual Física e Química 1º 
de Bacharelato Curso 2019/2020. 

 Documentos PDF nos que se inclúe un resumo dos contidos 
fundamentais de reforzo e ampliación traballados ao longo da 
terceira avaliación. 

 Documentos PDF coa proposta de actividades por semana. 

 Boletíns de problemas e cuestións para cada unidade. 
 
 
 
 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Información directa ao alumnado por medio do correo electrónico,  do 
titor do grupo e da aula virtual do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Os estándares e competencias correspondentes ás dúas primeiras avaliacións (ata o día 11 de marzo) 
traballáronse presencialmente nas aulas. Durante o estado de alarma continuouse impartindo materia 
nova por vía telemática. Os estándares de aprendizaxe correspondentes á terceira avaliación son os 
seguintes: 

 Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B5.1. Coñecer a evolución que 
experimentou a informática desde os 
primeiros prototipos ata os modelos 
máis actuais, sendo consciente do 
avance logrado en parámetros tales 
como tamaño, capacidade de 
procesamento, almacenamento, 
conectividade, portabilidade, etc. 

▪ CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en 
termos de tamaño e capacidade de proceso. 

▪ CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en 
diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos 
ópticos e memorias, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes de cada un. 

▪ B5.2. Determinar o fundamento 
dalgúns dos avances máis significativos 
da tecnoloxía actual. 

▪ CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos 
dados do mesmo tipo, un baseado na tecnoloxía analóxica e 
outro na dixital. 

▪ CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a 
superficie terrestre coa información recibida dos sistemas de 
satélites GPS ou GLONASS. 

▪ CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que 
require o uso da telefonía móbil. 

▪ CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e 
as vantaxes que supón a súa aplicación en pantallas planas e 
iluminación. 

▪ CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos 
dispositivos, valorando as posibilidades que lle poden 
ofrecer ás persoas usuarias. 

▪ B5.3. Tomar conciencia dos beneficios 
e dos problemas que pode orixinar o 
constante avance tecnolóxico. 

▪ CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución 
tecnolóxica e o consumismo que orixina na sociedade. 

▪ B5.4. Valorar de forma crítica e 
fundamentada os cambios que internet 
está a provocar na sociedade. 

▪ CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as 
vantaxes que ofrecen e os riscos que supoñen. 

▪ CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta 
internet e as solucións que se barallan. 

▪ CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos 
especificamente asociados ao uso de internet. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B5.5. Efectuar valoracións críticas, 
mediante exposicións e debates, 
acerca de problemas relacionados cos 
delitos informáticos, o acceso a datos 
persoais e os problemas de 
socialización ou de excesiva 
dependencia que pode causar o seu 
uso. 

▪ CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos 
máis habituais. 

▪ CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os 
datos mediante encriptación, contrasinal, etc. 

▪ B5.6. Demostrar que se é consciente da 
importancia das novas tecnoloxías na 
sociedade actual, mediante a 
participación en debates, elaboración 
de redaccións e/ou comentarios de 
texto. 

▪ CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do 
desenvolvemento tecnolóxico. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Realización de actividades dos contidos novos, propios da 3ª avaliación. 

Instrumentos: 

 Envío de traballos de investigación ao correo da profesora. 

 Envío ao correo electrónico de fotos do caderno coa resolución das 
actividades propostas ou documento coas respostas.  

Cualificación final 

A cualificación final do curso determinarase a partir da media aritmética 
das cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. A esta 
cualificación media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos en función 
do traballo realizado durante a terceira avaliación. Para a valoración deste 
traballo terase en conta o interese do alumnado por traballar a materia e 
por realizar as actividades no tempo indicado. Polo tanto, a cualificación 
final do curso obterase da seguinte forma: 

 50 % da cualificación da primeira avaliación. 

 50 % da cualificación da segunda avaliación. 

Sobre esta cualificación engadirase un máximo de ata 1,5 puntos 
correspondente ao traballo realizado durante a terceira avaliación.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realización e entrega dun traballo de investigación que englobe todos os 
bloques de contidos do curso ou ben, varios traballos que engloben 
determinados bloques de contidos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non existe alumnado coa materia pendente. 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  Proposta de traballo de investigación, síntese e/ou ampliación da nova 
materia.  

 Proposta de exercicios para que o alumnado resolva no seu caderno e 
envíe á profesora. 

 Resolución de dúbidas por correo electrónico. 
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Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 Correo electrónico para enviar os traballos ou actividades que o 
alumnado debe entregar. 

Materiais e 
recursos 

 Correo electrónico. 

 Libro de texto 

 Enlaces a páxinas informativas interesantes. 

 
 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Información directa ao alumnado por medio do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Os estándares e competencias correspondentes ás dúas primeiras avaliacións (ata o día 11 de marzo) 
traballáronse presencialmente nas aulas. Durante o estado de alarma continuouse impartindo materia 
nova por vía telemática. Os estándares de aprendizaxe correspondentes á terceira avaliación son os 
seguintes:  

Bloque 3. Reaccións químicas 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B3.20. Realizar cálculos estequiométricos 
necesarios para aplicar ás volumetrías redox. 

▪ QUB3.20.1. Describe o procedemento para realizar 
unha volumetría redox, realizando os cálculos 
estequiométricos correspondentes. 

Bloque 4. Síntese orgánica e novos materiais 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B4.1. Recoñecer os compostos orgánicos, 
segundo a función que os caracteriza. 

▪ QUB4.1.1. Relaciona a forma de hibridación do átomo 
de carbono co tipo de enlace en diferentes compostos 
representando graficamente moléculas orgánicas 
sinxelas. 

▪ B4.2. Formular compostos orgánicos 
sinxelos con varias funcións. 

▪ QUB4.2.1. Diferencia, nomea e formula hidrocarburos e 
compostos orgánicos que posúen varios grupos 
funcionais. 

▪ B4.3. Representar isómeros a partir dunha 
fórmula molecular dada. 

▪ QUB4.3.1. Distingue os tipos de isomería 
representando, formulando e nomeando os posibles 
isómeros, dada unha fórmula molecular. 

▪ B4.4. Identificar os principais tipos de 
reaccións orgánicas: substitución, adición, 
eliminación, condensación e redox. 

▪ QUB4.4.1. Identifica e explica os principais tipos de 
reaccións orgánicas (substitución, adición, eliminación, 
condensación e redox), predicindo os produtos, se é 
necesario. 

▪ B4.5. Escribir e axustar reaccións de 
obtención ou transformación de 
compostos orgánicos en función do grupo 
funcional presente. 

▪ QUB4.5.1. Desenvolve a secuencia de reaccións 
necesarias para obter un composto orgánico 
determinado a partir de outro con distinto grupo 
funcional, aplicando a regra de Markovnikov ou de 
Saytzeff para a formación de distintos isómeros. 

▪ B4.6. Valorar a importancia da química 
orgánica vinculada a outras áreas de 
coñecemento e ao interese social. 

▪ QUB4.6.1. Relaciona os grupos funcionais e as 
estruturas principais con compostos sinxelos de 
interese biolóxico. 

▪ B4.7. Determinar as características máis 
importantes das macromoléculas. 

▪ QUB4.7.1. Recoñece macromoléculas de orixe natural e 
sintética. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

▪ B4.8. Representar a fórmula dun polímero 
a partir dos seus monómeros, e viceversa. 

▪ QUB4.8.1. A partir dun monómero, deseña o polímero 
correspondente e explica o proceso que tivo lugar. 

▪ B4.9. Describir os mecanismos máis 
sinxelos de polimerización e as 
propiedades dalgúns dos principais 
polímeros de interese industrial. 

▪ QUB4.9.1. Utiliza as reaccións de polimerización para a 
obtención de compostos de interese industrial como 
polietileno, PVC, poliestireno, caucho, poliamidas e 
poliésteres, poliuretanos e baquelita. 

▪ B4.10. Coñecer as propiedades e a 
obtención dalgúns compostos de interese 
en biomedicina e, en xeral, nas ramas da 
industria. 

▪ QUB4.10.1. Identifica substancias e derivados orgánicos 
que se utilizan como principios activos de 
medicamentos, cosméticos e biomateriais, e valora a 
repercusión na calidade de vida. 

▪ B4.11. Distinguir as principais aplicacións 
dos materiais polímeros, segundo a súa 
utilización en distintos ámbitos. 

▪ QUB4.11.1. Describe as principais aplicacións dos 
materiais polímeros de alto interese tecnolóxico e 
biolóxico (adhesivos e revestimentos, resinas, tecidos, 
pinturas, próteses, lentes, etc.), en relación coas 
vantaxes e as desvantaxes do seu uso segundo as 
propiedades que o caracterizan. 

▪ B4.12. Valorar a utilización das substancias 
orgánicas no desenvolvemento da 
sociedade actual e os problemas 
ambientais que se poden derivar. 

▪ QUB4.12.1. Recoñece as utilidades que os compostos 
orgánicos teñen en sectores como a alimentación, a 
agricultura, a biomedicina, a enxeñaría de materiais e a 
enerxía, fronte ás posibles desvantaxes que leva consigo 
o seu desenvolvemento. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

Realización de distintas tarefas de repaso da 1º e 2º avaliación da materia. 

Realización de actividades dos contidos novos, propios da 3ª avaliación. 

Instrumentos: 

 Foto dos exercicios teóricos ou prácticos ou calquera outra actividade 
que se indique. O alumno ou alumna realiza as tarefas no seu caderno 
e envía unha foto das mesmas ao correo electrónico da profesora.  

 Valórase positivamente a participación nas clases virtuais (o alumnado 
non presenta dificultades na conexión) e a formulación das súas dúbidas 
tanto nas clases como por correo electrónico. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso determinarase a partir da media aritmética 
das cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. A esta 
cualificación media sumaráselle ata un máximo de 1,5 puntos en función 
do traballo realizado durante a terceira avaliación. Para a valoración deste 
traballo terase en conta o interese do alumnado por comprender a materia 
e por realizar as actividades e tamén a realización correcta das tarefas 
propostas. Polo tanto, a cualificación final do curso obterase da seguinte 
forma: 

 50 % da cualificación da primeira avaliación. 

 50 % da cualificación da segunda avaliación. 

Sobre esta cualificación engadirase un máximo de ata 1,5 puntos 
correspondente ao traballo realizado durante a terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Proba de setembro: se a situación o permite, realizarase unha proba na 
que se a avaliarán os contidos impartidos durante o curso. 
Boletín de exercicios de repaso dos contidos avaliables:  

 No caso de facer a probade setembro, a entrega o día do exame deste 
boletín traballado sumará ata un máximo de 1,5 puntos na nota final.  

 De non poder realizar a proba de setembro, a entrega deste boletín e a 
correcta realización destes exercicios será o que determine a nota. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

No presente curso non existen alumnos/as en 2º de Bacharelato coa 
materia de Física e Química pendente do curso anterior. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  Explicación dos contidos novos nas clases por videoconferencia coa 
plataforma CiscoWebex (desde o 14 de marzo con Zoom e despois de 
Semana Santa con Webex) 

 Resolución de dúbidas nas clases por videoconferencias, por medio do 
correo electrónico e/ou por whatsapp (tanto no grupo creado nesta 
aplicación ao inicio do estado de alarma como en conversacións  
individuais co alumnado). 

 Resolución prácticas ou de actividades a partir de aplicacións de 
laboratorio virtual. 

 Proposta de exercicios teóricos e prácticos tipo ABAU para que o 
alumnado resolva no seu caderno e envíe á profesora. 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 Utilización de plataformas para impartir clases por vídeo conferencia: 
2- 3 sesións semanais cunha duración máxima é de 1 hora. 

 Utilización da aula virtual da materia na web do centro: a aula é 
utilizada desde principio de curso para presentar enlaces interesantes 
para complementar explicacións de distintos contidos así como para 
propoñer boletíns de exercicios correspondentes ás distintas 
unidades. Na 3ª avaliación cólganse tamén documentos coa resolución 
paso a paso de todos os exercicios propostos, unha vez pasada a data 
de entrega dos mesmos. 

 Correo electrónico e Whatsapp para enviar ás actividades, presentar 
dúbidas... 

Materiais e 
recursos 

 Aula virtual da materia na web do centro con enlaces a distinto 
material escrito e audiovisual para complementar ás explicacións do 
libro de texto e da profesora. 

 Clases por videoconferencia. 

 Correo electrónico. 

 Whatsapp. 

 Documentos elaborados pola profesora na que se recollen exercicios e 
solucións da ABAU por temas. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Información directa ao alumnado por medio do correo electrónico. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

CENTRO: IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO 
CURSO: 2º DE BACHARELATO 
MATERIA: FÍSICA  
DEPARTAMENTO: FÍSICA E QUÍMICA 
DATA: MAIO 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

No terceiro trimestre continuamos co desenvolvemento dos contidos programados para a terceira 

avaliación, empregando os medios telemáticos e a adaptando a metodoloxía á nova situación 

derivada do establecemento do estado de alarma. Unha vez concluído o estudo de tódalas unidades, 

levaranse a cabo actividades de reforzo coa finalidade de repasar os contidos fundamentais tratados 

ao longo do curso. 

 

 Bloque 4. Ondas  

Obx Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC 

i 

l 

B4.1. Ecuación das

 ondas harmónicas. 

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. 

CMCCT 

CSIEE 

h 

i 

l 

B4.2. Clasificación das 

ondas. 

B4.2. Identificar en expe-

riencias 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. 

CMCCT 

FSB4.2.2. Recoñece exemplos de ondas 

mecánicas na vida cotiá. 
CMCCT 

i 

l 

B4.3. Magnitudes que 

caracterizan as ondas. 

B4.3. Expresar a ecuación 

dunha onda nunha corda 

indicando o significado 

físico dos seus parámetros 

característicos. 

FSB4.3.1. Obtén as magnitudes características 

dunha onda a partir da súa expresión matemática. 
CMCCT 

FSB4.3.2. Escribe e interpreta a expresión 

matemática dunha onda harmónica transversal 

dadas as súas magnitudes características. 

CMCCT 

i 

l 

B4.4. Ondas transversais 

nunha corda. 

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. 

CAA 

CMCCT 

i 

l 
B4.5. Enerxía e intensidade. 

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. 
CMCCT 

FSB4.5.2. Calcula a intensidade dunha onda a 

certa distancia do foco emisor, empregando a 

ecuación que relaciona ambas as magnitudes. 

CMCCT 

i 

l 
B4.6. Principio de Huygens. 

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. 
CMCCT 

i 

l 

B4.7. Fenómenos 

ondulatorios: interferencia e 

difracción, reflexión e 

refracción. 

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. 

CMCCT 

i 

l 

B4.6. Ppio de Huygens. 

B4.8. Leis de Snell. 

B4.9. Índice de refracción. 

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 

CMCCT 

h 

i 

l 

B4.6. Principio de Huygens. 

B4.9. Índice de refracción. 

B4.9. Relacionar os índices 

de refracción de dous 

materiais co caso concreto 

FSB4.9.1. Obtén o coeficiente de refracción dun 

medio a partir do ángulo formado pola onda 

reflectida e refractada. 

CMCCT 
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de reflexión total. FSB4.9.2. Considera o fenómeno de reflexión 

total como o principio físico subxacente á 

propagación da luz nas fibras ópticas e a súa 

relevancia nas telecomunicacións. 

CMCCT 

h il 

B4.10. Ondas lonxitudinais. 

O son. 

B4.11. Efecto Doppler. 

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. 

CMCCT 

h il 

B4.12. Enerxía e 

intensidade das ondas 

sonoras. 

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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B4.12. Enerxía e 

intensidade das ondas 

sonoras. 

B4.13. Contaminación 

acústica. 

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. 

CMCCT 

FSB4.12.2. Analiza a intensidade das fontes de 

son da vida cotiá e clasifícaas como 

contaminantes e non contaminantes. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B4.14. Aplicacións 

tecnolóxicas do son. 

B4.13. Recoñecer determina-

das 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. 

CMCCT 

i 

l 

B4.15. Ondas 

electromagnéticas. 

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 propa-

gación dunha onda electromagnética incluíndo os 

vectores do campo eléctrico e magnético. 

CMCCT 

FSB4.14.2. Interpreta unha representación gráfica 

da propagación dunha onda electromagnética en 

termos dos campos eléctrico e magnético e da súa 

polarización. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B4.16. Natureza e 

propiedades das ondas 

electromagnéticas. 

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. 

CMCCT 

FSB4.15.2. Clasifica casos concretos de ondas 

electromagnéticas presentes na vida cotiá en 

función da súa lonxitude de onda e a súa enerxía. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B4.16. Natureza e 

propiedades das ondas 

electromagnéticas. 

B4.17. Dispersión. A cor. 

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. 
CMCCT 

h 

i 

l 

B4.16. Natureza e 

propiedades das ondas 

electromagnéticas. 

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. 

CMCCT 

i 

l 

B4.16. Natureza e 

propiedades das ondas 

electromagnéticas. 

B4.18. Espectro 

electromagnético. 

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. 

CMCCT 

FSB4.18.2. Relaciona a enerxía dunha onda 

electromagnética coa súa frecuencia, a lonxitude 

de onda e a velocidade da luz no baleiro. 

CMCCT 

h 

i 

B4.19. Aplicacións das 

ondas electromagnéticas no 

B4.19. Coñecer as 

aplicacións das ondas 

FSB4.19.1. Recoñece aplicacións tecnolóxicas de 

diferentes tipos de radiacións, nomeadamente 

CD 

CCEC 
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l 

m 

espectro non visible. electromagnéticas do 

espectro non visible. 

infravermella, ultravioleta e microondas. CMCCT 

FSB4.19.2. Analiza o efecto dos tipos de 

radiación sobre a biosfera en xeral, e sobre a vida 

humana en particular. 

CMCCT 

CSC 

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. 

CMCCT 

CSIEE 

g h 

il 

B4.20. Transmisión da 

comunicación. 

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 

CMCCT 

 Bloque 5. Óptica xeométrica  

i 

l 

B5.1. Leis da óptica 

xeométrica. 

B5.1. Formular e interpretar 

as leis da óptica xeométrica. 

FSB5.1.1. Explica procesos cotiáns a través das 

leis da óptica xeométrica. 
CMCCT 

h 

i 

l 

B5.2. Sistemas ópticos: 

lentes e espellos. 

B5.2. Valorar os diagramas 

de raios luminosos e as 

ecuacións asociadas como 

medio que permite predicir 

as características das imaxes 

formadas en sistemas 

ópticos. 

FSB5.2.1. Demostra experimentalmente e 

graficamente a propagación rectilínea da luz 

mediante un xogo de prismas que conduzan un 

feixe de luz desde o emisor ata unha pantalla. 

CMCCT 

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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B5.3. Ollo humano. 

Defectos visuais. 

B5.3. Coñecer o funciona-

mento 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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

m 

B5.4. Aplicacións 

tecnolóxicas: instrumentos 

ópticos e a fibra óptica. 

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. 

CMCCT 

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. 

CMCCT 

CSC 

 Bloque 6. Física do século XX  

i 

l 

B6.1. Introdución á teoría 

especial da relatividade. 

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 desenvolve-

mento da teoría especial da relatividade. 
CMCCT 

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 

CMCCT 

i 

l 

B6.2. Orixes da física 

cuántica. Problemas 

precursores. 

B6.2. Aplicar as 

transformacións de Lorentz 

ao cálculo da dilatación 

temporal e á contracción 

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 referencia dado, aplicando as 

CMCCT 
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espacial que sofre un 

sistema cando se despraza a 

velocidades próximas ás da 

luz respecto a outro dado. 

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. 

CMCCT 

i 

l 
B6.3. Física cuántica. 

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 

CMCCT 

i 

l 

B6.4. Enerxía relativista. 

Enerxía total e enerxía en 

repouso. 

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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B6.5. Insuficiencia da física 

clásica. 

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. 

CMCCT 

i 

l 
B6.6. Hipótese de Planck. 

B6.6. Coñecer a hipótese de 

Planck e relacionar a E 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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B6.7. Efecto fotoeléctrico. 

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. 

CMCCT 

i 

l 

B6.8. Espectros atómicos. 

Modelo cuántico do átomo 

de Bohr. 

B6.8. Aplicar a cuantización 

da E ao estudo dos espectros 

atómicos e inferir a necesi-

dade do modelo atómico de 

Bohr 

FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, 

relacionándoos coa composición da materia. 
CMCCT 

i 

l 

m 

B6.9. Interpretación 

probabilística da física 

cuántica. 

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. 

CMCCT 

i 

l 

B6.9. Interpretación 

probabilística da física 

cuántica. 

B6.10. Ppio de indetermi-

nación de Heisenberg. 

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. 

CMCCT 

i 

l 

B6.11. Aplicacións da física 

cuántica. O láser. 

B6.11. Describir as caracte-

rísticas fundamentais da 

radiación láser, os principais 

FSB6.11.1. Describe as principais características 

da radiación láser en comparación coa radicación 

térmica. 

CMCCT 
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tipos de láseres, o seu 

funcionamento básico e as 

súas principais aplicacións. 

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. 

CMCCT 

i 

l 

B6.12. Radioactividade: 

tipos. 

B6.12. Distinguir os tipos 

de radiacións e o seu efecto 

sobre os seres vivos. 

FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radio-

actividade incidindo nos seus efectos sobre o ser 

humano, así como as súas aplicacións médicas. 

CMCCT 

CSC 

i 

l 
B6.13. Física nuclear. 

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. 

CAA 

CMCCT 

FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados 

coas magnitudes que interveñen nas 

desintegracións radioactivas. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B6.14. Núcleo atómico. 

Leis da desintegración 

radioactiva. 

B6.14. Valorar as 

aplicacións da enerxía 

nuclear na produción de 

enerxía eléctrica, 

radioterapia, datación en 

arqueoloxía e a fabricación 

de armas nucleares. 

FSB6.14.1. Explica a secuencia de procesos 

dunha reacción en cadea, e extrae conclusións 

acerca da enerxía liberada. 

CCL 

CMCCT 

FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuen-

tes da enerxía nuclear: produción de E eléctrica, 

datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en 

medicina e fabricación de armas. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B6.15. Fusión e fisión 

nucleares. 

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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B6.16. As catro interaccións 

fundamentais da natureza: 

gravitatoria, 

electromagnética, nuclear 

forte e nuclear débil. 

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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B6.16. As catro interaccións 

fundamentais da natureza: 

gravitatoria, 

electromagnética, nuclear 

forte e nuclear débil. 

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. 

CMCCT 

h 

i 

l 

B6.17. Interaccións 

fundamentais da natureza e 

partículas fundamentais. 

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. 

CMCCT 

FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia 

de novas partículas elementais no marco da 

unificación das interaccións. 

CMCCT 

i 

l 

B6.18. Partículas 

fundamentais constitutivas 

do átomo: electróns e 

quarks. 

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. 

CMCCT 

FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas funda-

mentais de especial interese, como os neutrinos e 

o bosón de Higgs, a partir dos procesos en que se 

presentan. 

CMCCT 

h 

i 

B6.19. Historia e 

composición do Universo. 

B6.20. Describir a 

composición do universo ao 

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e 

da antimateria coa teoría do BigBang. 
CMCCT 
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l longo da súa historia en 

termos das partículas que o 

constitúen e establecer unha 

cronoloxía deste a partir do 

BigBang. 

FSB6.20.2. Explica a teoría do BigBang e discute 

as evidencias experimentais en que se apoia, 

como son a radiación de fondo e o efecto Doppler 

relativista. 

CCL 

CMCCT 

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. 

CCL 

CMCCT 

h 

ilm 
B6.20. Fronteiras da física. 

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. 

CCECC

MCCTC

SCCSIE

E 

 
 
 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 

 Realización de boletíns de problemas e cuestións.  

 Participación nas clases por videoconferencia por medio da 
aplicación Cisco Webex. 

Instrumentos: 

 Imaxes das actividades realizadas no caderno e enviadas ao profesor 
por correo electrónico ao longo da terceira avaliación. 

 Documentos de texto elaborados e enviados ao profesor por correo 
electrónico ao longo da terceira avaliación. 

 Observación e rexistro da participación do alumnado nas clases por 
videoconferencia dando resposta a diferentes cuestións e situacións 
formuladas polo profesor. 

 Observación e rexistro da participación do alumnado na plataforma 
educativa edmodo. 

 

Cualificación final 

A cualificación final do curso determinarase a partir da media aritmética das 
cualificacións obtidas na primeira e na segunda avaliación. A esta 
cualificación media sumaráselle un máximo de ata 1.5 puntos 
correspondentes ao traballo realizado durante a terceira avaliación. Para a 
valoración deste traballo terase en conta a participación do alumnado e a 
calidade de tódalas actividades entregadas. Polo tanto, a cualificación final 
do curso obterase da seguinte forma: 

 50 % da cualificación da primeira avaliación. 

 50 % da cualificación da segunda avaliación. 

 Sobre esta cualificación engadirase un máximo de ata 1.5 puntos 
correspondentes ao traballo realizado durante a terceira avaliación.  
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de necesidade de proba de setembro, os contidos a avaliar serán os 
impartidos na primeira e na segunda avaliación (Unidades 1 á 7).  

 
 
 

 
Alumnado de 

materia 
pendente 

No presente curso non existen alumnos/as en 2º de Bacharelato coa materia 
de Física e Química pendente do curso anterior. 

 

 

 
 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  Por medio de clases por videoconferencia coa aplicación Cisco 
Webex levarase a cabo a explicación dos contidos 
correspondentes ás seguintes unidades: 
o UNIDADE 8: Óptica física. 

o UNIDADE 9: Óptica xeométrica. 

o UNIDADE 10: Elementos da Física relativista. 

o UNIDADE 11: Introdución á Física cuántica. 

o UNIDADE 12: Introdución á Física nuclear 

 Resolución de problemas e cuestións en relación cos contidos 

tratados en cada unidade durante as clases por medio da 

aplicación Cisco Webex, visualizando presentacións en Power 

Point, imaxes, vídeos e simulacións referentes aos fenómenos 

físicos tratados. 

 Proposta de problemas e cuestións para que o alumnado resolva 

e envíe ao profesor a través da plataforma educativa edmodo ou 

o correo electrónico. 

 Proposta de resolución de problemas e cuestións tipo ABAU, 

promovendo a participación activa do alumnado na plataforma 

edmodo, onde é posible subir imaxes ou vídeos das actividades 

resoltas establecendo diálogos con preguntas, respostas e 
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comentarios de todos os alumnos e alumnas e do profesor. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Clases por videoconferencia empregando a aplicación Cisco 
Webex seguindo o horario establecido polo centro no que se trata 
de respectar, na medida do posible, o horario habitual de clases 
presencias.  

 Utilización da plataforma educativa edmodo. O alumnado dispón 
dunha clase virtual (Física 2º Bacharelato Curso 2019/2020) onde 
pode atopar diversos materias relacionados coas unidades 
estudadas durante a terceira avaliación (documentos PDF, 
imaxes, enlaces a diferentes páxinas web con diversos materias 
audiovisuais ou propostas de problemas e cuestións tipo ABAU 
coas correspondentes solucións).  

Materiais e recursos  Aplicación Cisco Webex para as clases por videoconferencia. 

 Plataforma educativa edmodo. Clase virtual Física 2º de 
Bacharelato Curso 2019/2020. 

 Documentos PDF nos que se inclúe un resumo dos contidos 
fundamentais coas ecuacións aplicables na resolución dos 
problemas e cuestións para cada unidade. 

 Documentos PDF coa solución dos problemas propostos con 
indicacións específicas naqueles aspectos de maior dificultade. 

 Boletíns de problemas e cuestións para cada unidade. 

 Grupo de Whatsapp “FÍSICA” para a comunicación co alumnado. 
 
 
 

 
 

4. Información e publicidade 
 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 
Información directa ao alumnado por medio do correo electrónico, 
das clases por videoconferencia e tamén por medio da titora do grupo 
e a aula virtual do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


