
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B6.1. Valorar a motivación que levou a Michelson e Morley a realizar o seu experimento e 
discutir as implicacións que del se derivaron.  

FSB6.1.1. Explica o papel do éter no desenvolvemento da teoría especial da relatividade.  

 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. 

B6.2. 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. 

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 
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. 

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.  

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.  

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. 

B6.6. Coñecer a hipótese de Planck e relacionar a enerxía dun fotón coa súa frecuencia e a súa 
lonxitude de onda. 

FSB6.6.1. Relaciona a lonxitude de onda e a frecuencia da radiación absorbida ou emitida por un átomo 
coa enerxía dos niveis atómicos involucrados.  

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. 

B6.8. Aplicar a cuantización da enerxía ao estudo dos espectros atómicos e inferir a necesidade 
do modelo atómico de Bohr. 

FSB6.8.1. Interpreta espectros sinxelos, relacionándoos coa composición da materia. 

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. 

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. 

B6.11. Describir as características fundamentais da radiación láser, os principais tipos de 
láseres, o seu funcionamento básico e as súas principais aplicacións. 

FSB6.11.1. Describe as principais características da radiación láser en comparación coa radiación 
térmica. 

 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. 

B6.12. Distinguir os tipos de radiacións e o seu efecto sobre os seres vivos.  FSB6.12.1. Describe os principais tipos de radioactividade incidindo nos seus efectos sobre o ser 
humano, así como as súas aplicacións médicas. 

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. 

 FSB6.13.2. Realiza cálculos sinxelos relacionados coas magnitudes que interveñen nas desintegracións 
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radioactivas. 
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. 

 FSB6.14.2. Describe as aplicacións máis frecuentes da enerxía nuclear: produción de enerxía eléctrica, 
datación en arqueoloxía, radiacións ionizantes en medicina e fabricación de armas. 

B6.15. Xustificar as vantaxes, as desvantaxes e as limitacións da fisión e a fusión nuclear. FSB6.15.1. Analiza as vantaxes e os inconvenientes da fisión e a fusión nuclear, e xustifica a 
conveniencia do seu uso. 

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.  

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. 

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. 

 FSB6.18.2. Xustifica a necesidade da existencia de novas partículas elementais no marco da unificación 
das interaccións. 

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.  

 FSB6.19.2. Caracteriza algunhas partículas fundamentais de especial interese, como os neutrinos e o 
bosón de Higgs, a partir dos procesos en que se presentan. 

B6.20. Describir a composición do universo ao longo da súa historia en termos das partículas 
que o constitúen e establecer unha cronoloxía deste a partir do Big Bang. 

FSB6.20.1. Relaciona as propiedades da materia e da antimateria coa teoría do Big Bang.  

 FSB6.20.2. Explica a teoría do Big Bang e discute as evidencias experimentais en que se apoia, como 
son a radiación de fondo e o efecto Doppler relativista. 

 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. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: O procedemento será mediante unha lista de cotexo 
onde se valorará o seu traballo nas diversas actividades, previamente 
entregadas ao alumnado, vía telemática. 

Instrumentos:  Resumos teóricos e Boletíns de exercicios diversos, 
relacionados cos criterios de avaliación e estándares de aprendizaxes 
imprescindibles, recollidos no seu caderno. 

Cualificación final 

A nota final será feita mediante a media ponderada das dúas primeiras avaliacións: 
a 1º avaliación terá un peso do 60% e a 2ª avaliación, o 40 % restante. 
O traballo da 3ª avaliación sumará a nota obtida previamente con 1.5 puntos como 
máximo. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será un exame con dez exercicios (cada exercicio vale un punto) e entrará 
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe recollidos na 
programación de Química de 2º de bacharelato do curso 2019/20. 
O criterio de cualificación será o recollido na Programación do curso 
2019/20 de Física de 2º de bacharelato. 

Alumnado de 
materia 

pendente 
Non hai alumnado coa materia pendente 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Apuntamentos e boletíns de exercicios (recuperación, repaso e reforzo) 
onde se traballaran todas as competencias claves tal e como están recollidos 
na programación do curso 2019/20 de físicade 2º de bacharelato. 
Os boletíns de repaso serviran de boletíns de recuperación para o alumnado 
que non teña superado algunha o ou as dúas avaliacións usadas para obter a 
nota final do curso. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Utilizarase unha metodoloxía adecuada a unha educación telemática, onde o 

alumnado é o actor principal da súa aprendizaxe. O Profesor dará as 

instrucións necesarias para a realización das actividades propostas coa 

finalidade de axudalos a adquirir devanditas habilidades e construír o seu 

coñecemento. 

Terase que prestar especial atención a diversidade do alumnado  mediante un 

seguimento exhaustivo do seu traballo e modificando o material de traballo se 

fose necesario. 

Como algúns do noso alumnado ten problemas coa conectividade,  se lle 

entregará e recollerá , de forma semanal, as mesmas actividades propostas 

para o resto do alumnado, nun lapis electrónico ou memoria USB , a través de 

protección Civil de Marín.  

Materiais e recursos 

Entrega por parte do profesor dunha serie de documentos TIC onde se 
explican os estándares de avaliación imprescindibles, acompañados por un 
conxunto de boletíns de exercicios relacionados cos aspectos teóricos 
anteriores 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao alumnado e ás familias informarase a través das vías propostas 
pola Consellaría  de Educación e ordenación universitaria : espazo 
abalar, videoconferencias a través da aplicación webex meeting e , 
ademais, crei un grupo de whatsapp e  unha conta de correo 
electrónico propia para este curso para que o alumnado entregue o 
seu traballo que previamente fóiselle entregado a través do mesmo 
medio:   fisica.bachillerato.iescdm@gmail.com 
A través deste medio, entregarase a corrección das mesmas. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

mailto:fisica.bachillerato.iescdm@gmail.com

