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1.- Obxectivos xerais.
Veñen recolllidos no Decreto 126/2008
continuación:

(D.O.G. 23 de xuño de 2008) e se indican a

1.- Utilizar correctamente estartexias de investigación propias das ciencias (formulación de
problemas, emisión de hipóteses, procura de información, elboración d eestratexias de
resolución e de deseños experimentais, realización de experimentos, análise de resultados,
elaboración de conclusións) relacionando os coñecementos aprendidos con outros xa coñecidos.
2.- Comprende-los principais conceptos da física, a súa articulación en leis, teorías e modelos
da Física para poder articulalos en corpos coherentes de coñecemento.
3.- Obter unha formación científica básica que contribúa a serrar interese para desenvolver
estudos posteriores máis específicos.
4.- Recoñecer a importancia do coñecemento científico para a formación integral das persoas,
así como para participar, como integrantes da cidadanía, na necesaria toma de decisións
fundamentadas sobre problemas tanto locais como globais.
5.- Comprender as complexas interaccións actuais da Física coa sociedade, o desenvolvemento
tecnológico e o medio natural (Ciencia-Tecnoloxía-Sociedade-Medio natural), valorando a a
necesidade de traballar para lograr un desenvolvemento sustentable e satisfactorio para o
conxunto da humanidade.
6.- Utilizar correctamente a terminología científica e empregala de xeito habitual ao
expresarse no ámbito da Física, aplicando diferentes modelos de representación: gráficas,
táboas, diagramas, expresións matemáticas, etc.
7.- Empregar as tecnologías da información e comunicación (TIC) na interpretación e
simulación de conceptos, modelos, leis e teorías; na obtención e tratamento de datos; na procura
de información de diferentes fontes; na avaliación do seu contido e na elaboración e
comunicación de conclusións, fomentando no alumnado a formación dunha opinión propia e unha
actitude crítica fronte ao obxecto de estudo.
8.- Comprender e valorar o carácter complexo e dinámico da Física e as súas achegas ao
desenvolvemento do pensamento humano, evitando posicións dogmáticas e considerando unha
visión global da historia desta ciencia que permita identificar e situar no seu contexto os
personaxes máis relevantes.
9.- Deseñar e realizar experimentos físicos, utilizando correctamente o instrumental básico
de laboratorio, respectando as normas de seguridade das instalacións e aplicando un tratamento
de residuos axeitado.
10.- Coñecer os principias retos que ten que abordar a investigación neste campo da ciencia na
actualidade, apreciando as súas perspectivas de desenvolvemento.
11.- Valorar as achegas das mulleres ao desenvolvemento científico e tecnológico, desde unha
perspectiva de xénero ao longo do tempo.
12.- Comprender o carácter fundamental da Física no desenvolvemento doutras ciencias e
tecnologías.
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13.- Valorar o carácter colectivo e cooperativo da ciencia, fomentando actitudes de
creatividade, flexibilidade, iniciativa persoal, autoestima e sentido crítico a través do traballo en
equipo.
2.-SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS: CONCEPTOS, PROCEDEMENTOS, ACTITUDES E
CRITERIOS DE AVALIACIÓN DE CADA TEMA.
TEMA 1 .- CONCEPTOS PREVIOS
Conceptos:
1.

Erros na medida: Erro absoluto e relativo.

2.

Medidas indirectas. Cálculo da medida e do seu erro: suma e resta e multiplicación e división.

3.

Compoñentes dun vector.

4.

Vector unitario.

5.

Produto escalar e vectorial.

6.

Momento dun vector con respecto a un punto.

7.

Movemento: Concepto, velocidade e celeridade, aceleración e compoñentes intrínsecos

8.- Concepto de traballo: traballo dunha forza conservativa, traballo dunha forza conservativa e
enerxía potencial, traballo e enerxía cinética e conservación da enerxía mecánica.

Procedementos:
-

Utilización de instrumentos de medida, identificando a escala e comprobando a precisión, a
sensibilidade e a exactitude.

-

Realización de medidas, toma de datos e a súa tabulación, estudo do erro cometido e expresión
correcta do resultado da medida.

-

Uso das relacións entre as diferentes magnitudes cinemáticas.

-

Observación e clasificación de fenómenos estáticos e dinámicos, identificando as forzas
presentes, a súa natureza, e modelización da situación para cuantificalas experimentalmente.

-

Elaboración de diagramas vectoriais de forzas, realizando o cálculo gráfico e analítico da
resultante comparándoo coa medida experimental.

-

Comprobación experimental da lei de Hooke e construción dun dinamómetro.

-

Obtención de información a partir de táboas de valores, de gráficos e de experiencias.

-

Realización e presentación adecuada, en forma e tempo, das follas de traballo programadas.

-

Aplicación do principio de conservación do momento lineal a sistemas illados.

-

Elaboración dun mapa conceptual.

Actitudes:
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-

Interese na realización correcta das experiencias, na recollida de datos en táboas, nos
cálculos e na confección do informe correspondente de acordo coas normas estabelecidas
previamente na clase.

-

Valoración positiva ante as representacións gráficas que facilitan a interpretación dos datos.

-

Respecto polas normas de utilización de materiais e instrumentos e valoración da importancia
da pulcritude na realización de traballos.

-

Preocupación por coñecer en cada tipo de movemento a causa que o produce.

-

Recoñecemento da importancia da aplicación matemática no estudo do movemento.

-

Apreciación da importancia do tratamento gráfico das medidas tabuladas nunha experiencia
para chegar á expresión que relaciona as magnitudes.

-

Curiosidade pola observación e estudo dos movementos que se producen no noso arredor.

-

Respecto polas normas de seguridade viaria e a importancia de cumprilas para evitar
accidentes.

Criterios de avaliación
-

Expresar o resultado dos cálculos feitos co número correcto de cifras significativas e
utilizar a notación científica.

-

Ter o concepto de vector unitario, saber descompoñer un vector nas direccións dos eixes de
coordenadas cartesianas e expresalo en función dos vectores unitarios.

-

Saber multiplicar escalar e vectorialmente dous vectores.

-

Calcular o momento dun vector respecto a un punto.

-

Ter o concepto de movemento e saber definir velocidade e celeridade media e instantánea,
aceleración media e instantánea e os compoñentes intrínsecos do vector aceleración e
clasificar os movementos.

-

Saber aplicar as leis de Newton na resolución de exercicios.

-

Ter o concepto de traballo e relacionar o traballo dunha forza conservativa coa variación da
enerxía potencial (cambiada de signo) e coa variación da enerxía cinética.

-

Saber aplicar o principio da enerxía mecánica.

TEMA 2.-GRAVITACIÓN
Conceptos
1-Leis de Kepler.
2.- Lei da Gravitación Universal.
• Constante “G”.
• Período de revolución dun planeta.
• Interacción dun conxunto de masas puntuais. Principio de superposición.
3.-Concepto de “ campo”.
• Campos escalares.
• Campos vectoriais.
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• Campos conservativos.
• Forzas conservativas.
4.-Enerxía potencial gravitatoria..
• Enerxía potencial nun punto.
• Traballo e diferencia de enerxía potencial.
• Conservación da enerxía mecánica.
• Intensidade do campo gravitatorio nun punto.
• Potencial gravitatorio.
5.- Aplicacións ó estudio do campo gravitatorio terrestre.
• Intensidade do campo gravitatorio terrestre.
• Variación da “g” coa altura, a profundidade e a latitude.
• Enerxía potencial gravitatoria terrestre.
• Satélites: velocidade orbital e velocidade de escape.
• Determinación expeimental do valor da gravidade no laboratorio.
6.- Visión actual do Universo: buracos negros, separación de galaxias, orixe e evolución do
Universo.
Procedementos
Realización de diagramas de liñas de forza e de superficies equipotenciais para
diferentes situacións-problema gravitacionais, expresando as ecuacións posicionais
oportunas e facendo as súas representacións gráficas.
• Elaboración de representacións esquemáticas parciais do Sistema Solar, calculando
distancias, órbitas, períodos, velocidades e masas planetarias, a partir da consulta de
diversas fontes de información.
• Confección de informes e de maquetas nos que se analice gravitacionalmente a
colocación en órbita de satélites e de estacións espaciais, e as viaxes interplanetarias.

•

Actitudes
Valoración do carácter non dogmático e da provisionalidade de modelos e de teorías.
Interese pola interpretación de observacións da realidade, a través de modelos e pola
súa confrontación coa súa réplica experimental.
• Valoración das repercusións xeradas na Sociedade, a partir da utilización da mecánica
newtoniana na Tecnoloxía.

•
•

Criterios de avaliación
1.- Valora-la importancia histórica de determinados modelos e teorías que supuxeron un cambio

na interpretación da natureza. Poñer de manifesto as razóns que levaron a súa aceptación,
remarcando a concepción da Física como construcción humana.

Preténdese comprobar se o alumnado é capaz de comprende-la evolución dos modelos
astronómicos, e a síntese newtoniana que unificou a mecánica terrestre e a celeste.
2.-Interpretar e analiza-lo concepto de campo gravitatorio.
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Preténdese comprobar se o alumnado e quén de comprende-lo concepto físico de campo
extendendo dito concepto ó estudio do campo gravitatorio, analizando de xeito particular as
características dos campos de forzas conservativos.
3.-Establecer e analiza-las magnitudes básicas relativas ó campo gravitatorio.
Preténdese verificar que os alumnos son capaces de interpretar e analizar diferentes
magnitudes do campo gravitatorio en cuestións e problemas, tales como forza e intensidade de
campo, enerxía potencial e potencial, tanto referidos a campos creados pola Terra como por
outros corpos celestes, incluíndo o estudio gráfico e analítico dos mesmos.
Tamén se inclúe neste apartado ó estudio gráfico e analítico das interaccións entre masas
puntuais.
4.- Enunciar e interpreta-las leis Kepler do movemento planetario e aplicalas para o caso de
órbitas circulares.
O alumnado debe ser quén de interpretar e enuncia-las leis de Kepler, profundizando na súa
utilización para a resolución de cuestións e problemas.
5.- Analizar e avaliar diferentes situacións-problema contemplando aspectos cinemáticos,

dinámicos e enerxéticos relativos ó campo gravitatorio.

Con este criterio preténdese avaliar si o alumnado é capaz de resolver problemas e cuestións
relativos a corpos situados nas proximidades de superficies planetarias, en estado de movemento
ou de repouso, para aplicar e valora-los aspectos cinemáticos, dinámicos e enerxéticos
apropiados. Inclúense neste apartado diferentes situacións relativas á velocidade de escape e a
enerxía total dun corpo en traxectoria orbital.

TEMA 3 ELECTROMAGNETISMO
Conceptos:
1.-Forza electrostática.
• Descrición dos fenómenos electrotáticos. Conductores e illantes.
• Carga eléctrica.
• Forza entre cargas en repouso; lei de Coulomb. Superposición.
2. Campo electrostático.
• Campo dunha carga puntual. Superposición.
3. Enerxía potencial electrostática.
• Traballo de desprazamento dunha carga puntual no campo central creado por outra
carga.
• Definición de enerxía potencial e de potencial electrostático. Xeneralización as
cargas.
• Relación entre campo e potencial electrostático
4. Definición do teorema de Gauss.
• Introducción elemental do concepto de fluxo.
• Aplicación ó cálculo de campo de esferas conductoras (puntos interiores, na
superficie e exteriores), de planos e fíos infinitos cargados.
• Potencial de esferas conductoras. Diferencia de potencial entre 2 planos.
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5. Campo magnético no baleiro.
• As cargas en movemento como orixe do campo magnético: experiencias de Oersted.
• Forza magnética sobre unha carga en movemento no seo dun campo magnético: lei de
Lorentz.
• Definición e unidades de B: movemento de cargas nun campo magnético uniforme.
• Descrición dos imáns naturais como creadores de campo magnético. Correntes
microscópicas.
• Definición de circulación de B arredor dunha liña cerrada. Lei de Ampere ( fío
infinito, bobina ideal, e toroide)
• Forza magnética sobre unha corrente rectilínea.
• Forza magnética entre dúas correntes rectilíneas indefinidas: Definición
internacional de amperio.
• Definición de coeficiente de autoinducción dunha bobina (relación Fluxo/Intensidade)
• Forza electromotriz inducida. Lei de Lenz-Faraday.
6.- Producción de correntes alternas. Descrición dun xenerador elemental.
Procedementos.
• Descrición gráfica e analítica de campos eléctricos sinxelos, producidos por
distribucións discretas de carga.
• Elaboración de diagramas vectoriais e representacións gráficas de liñas de forza e de
superficies equipotenciais, para interaccións sinxelas entre correntes lineais e cargas
eléctricas estáticas ou en movemento.
• Determinación da forza que actúa sobre unha carga en movemento e posterior
movemento da mesma no seo de campos magnéticos.
• Deseño e realización de experiencias relacionadas coa forza que actúa sobre unha
espira pola que circula unha corrente ó colocala dentro dun campo magnético e
descrición das súas aplicacións prácticas.
Actitudes.
• Cooperación no uso axeitado da corrente eléctrica e interese polo coñecemento e polo
cumprimento de normas de seguridade na utilización desta e na selección de materiais
para dispositivos.
• Valoración da transcendencia do coñecemento xerado polo electromagnetismo e das
súas aplicacións tecnolóxicas no progreso da humanidade.
• Sensibilización e compromiso na utilización de recursos naturais e do medio para a
producción, para o tranporte e para o consumo da electricidade, particularmente en
Galicia.
Criterios de avaliación
• Analizar, resolver e representar (se é o caso), as interaccións electrostáticas e campo

electrostático, potencial e a enerxía, xenerados por cargas eléctricas puntuais.
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Trátase de comprobar que o alumno e quen de relacionar e analizar en distribucións sinxelas de
cargas puntuais, conceptos relativos a forzas electrostáticas, campo, potencial e enerxía
potencial.
• Definir e aplica-lo teorema de Gauss ó calculo do campo creado por esferas conductoras.
Preténdese verificar o coñecemento do teorema de Gauss e a súa aplicación a distribucións
continuas de cargas así como establece-la relación entre campo e potencial.
• Analizar, resolver e representar (se é o caso) as interaccións magnéticas entre cargas en

movemento e campos magnéticos entre correntes eléctricas entre si.

Preténdese verifica-lo grao de coñecemento do alumnado sobre o resultado das interaccións
magnéticas entre cargas en movemento e campos magnéticos a través da resolución de cuestións
e problemas.
• Definir e aplica-la lei de Ampere ó cálculo do campo creado por fíos infinitos, espiras e bobinas.
Preténdese que o alumnado enuncie e interprete a lei de Ampere, relacionándoa coa lei de Gauss
do campo eléctrico e analizando a súa aplicación para o cálculo do campo magnético creado por
fíos infinitos, espiras e bobinas; tanto en cuestións como en problemas.

• Analiza-las leis de inducción de Faraday e a lei de Lenz.
Preténdese valora-la capacidade do alumnado para interpreta-lo enunciado das leis de Faraday e
de Lenz, recoñecendo a súa trascendencia para a explicación dos fenómenos electromagnéticos.
• Analiza-la producción de corrente alterna a partir da comprensión dos fundamentos dun

xenerador.

Preténdese que o alumnado sexa quen de analizar e interpreta-lo orixe da corrente alterna a
partir da inducción electromagnética.

TEMA 4 .- MOVEMENTO HARMÓNICO SIMPLE
Conceptos:
1.

Introdución.

2.

Movemento harmónico simple. Relación co movemento circular uniforme.

3.

Cinemática do movemento harmónico simple.
•

Ecuación do movemento.

•

Velocidade.

•

Aceleración.

4.

Dinámica do movemento harmónico simple.

5.

Enerxía no movemento harmónico simple.

6.

•

Enerxía potencial.

•

Enerxía cinética.

•

Enerxía mecánica.

Composición de dous movementos harmónicos simples de igual frecuencia.
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Determinación experimental da aceleración da gravidade co péndulo simple.
•

Estudo do péndulo simple.

•

Medida do período dun péndulo simple.

•

Medida da variación do período dun péndulo simple coa súa lonxitude.

•

Depende g da lonxitude l do péndulo? Cálculo de g.

Determinación experimental da constante elástica dun resorte.
•

Método estático: lei de Hooke.
o

Depende k da natureza do resorte?
Método dinámico.

o

Depende o período de vibración dun resorte da masa vibrante?

o

Depende k da masa vibrante? Cálculo de k.

Procedementos:
-

Realización experimental de medidas, expresando axeitadamente a magnitudes cuantificadas
coas súas unidades e cifras significativas.

-

Comprobación experimental de características estudadas do m.h.s.

-

Realización de cálculos, gráficos e analíticos, facendo estimación da propagación de erros e a
significatividade de resultados.

-

Entrega dos traballos desenvoltos no laboratorio.

-

Resolución de cuestións e exercicios de aplicación.

-

Elaboración dun mapa conceptual.

Actitudes:
-

Interese pola realización correcta de experiencias, recollida de datos e confección de
informes.

-

Adecuado manexo de instrumentos de medida.

-

Actitude respectuosa con relación ás normas de convivencia e o material de laboratorio.

Criterios de avaliación
-

Saber cales son as características do m.h.s. e entender que para o seu estudo se pode
relacionar co m.c.u.

-

Coñecer a ecuación de movemento do oscilador harmónico, dando significado a cada unha das
magnitudes que nela aparece, e sabela aplicar para calcular a variable que se propoña como
incógnita.

-

Expresar a velocidade do m.h.s. en función do tempo e en función da posición, sabendo para que
puntos da traxectoria o seu valor é máximo e mínimo.

-

Escribir a aceleración do m.h.s. en función do tempo e en función da posición, razoando para
que puntos da traxectoria o seu valor é máximo e mínimo.
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-

Coñecer as expresións da enerxía potencial, da enerxía cinética e da enerxía mecánica dun
oscilador harmónico en función da elongación e aplicalas na resolución de exercicios.

-

Representar graficamente as magnitudes estudadas nos apartados anteriores.

-

Relacionar as características do movemento (frecuencia, período etc.) coas propias do
oscilador (lonxitude, constante elástica, masa etc.) sabendo calcular unha das magnitudes cando
temos as outras como datos.

-

Contrastar experimentalmente o cumprimento da lei de Hooke, analizando as características do
movemento oscilatorio dun resorte e determinando a constante elástica polos métodos estático
e dinámico.

-

Avaliar experimentalmente os factores de que depende o período dun péndulo simple e
determinar o valor da gravidade no laboratorio, analizando os resultados obtidos.

-

Aplicar as ecuacións alxebraicas anteriormente estudadas na resolución de exercicios.

TEMA 5.-VIBRACIÓNS E ONDAS.
Conceptos
1.- Ondas harmónicas unidimensionais.
• Propagación de perturbacións en medios materiais elásticos.
• Tipos de ondas: lonxitudinais e transversais; ondas materiais e electromagnéticas.
• Magnitudes características: lonxitude de onda, frecuencia, amplitude e nº de onda.
• Velocidade de propagación. Factores dos que depende.
2.- Ecuación dunha onda harmónica unidimensinal
• Doble periodicidade espacial-temporal.
• Distintas expresións da ecuación de ondas.
3.-Enerxía e intensidade do movemento ondulatorio. Atenuación e absorción polo medio.
4.- Principio de Huygens.
5.-Propiedades das ondas: Reflexión, Refracción, Difracción, Interferencias.
• Principio de superposición. Interferencia constructiva e destructiva: descrición
cualitativa.
• Ondas estacionarias.
• Polarización: descrición cualitativa.
6.- O son.
• Propagación do son. Velocidade de propagación do son.
• Cualidades do son: Tono, intensidade e timbre.
• Percepción do son. Efecto Doppler
7.- Resonancia: concepto e descrición cualitativa mediante exemplificacións.
Procedementos.
• Representación gráfica e cálculo de valores de amplitude, de velocidade, de lonxitude
de onda, de período e de frecuencia, a partir dunha ecuación de onda dada.
• Observación e interpretación da propagación de ondas, en diferentes medios líquidos,
manexando a cubeta de ondas, así como das fenomenoloxías producidas en reflexións, en
difraccións e en interferencias.
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Deseño e realización de experiencias, utilizando axeitadamente materiais e
instrumentos de laboratorio, para a comprobación e cuantificación de fenómenos
sonoros.

Actitudes.
• Interese pola interpretación de fenómenos ondulatorios producidos no contorno, pola
súa confrontación con feitos experimentais e pola análise das súas repercusións
tecnolóxicas.
• Valoración da importancia dos modelos corpuscular e ondulatorio na construcción do
coñecemento científico.
• Actitude reflexiva e cooperante no respecto de normas de convivencia, valorando as
incidencias da producción de sons sobre a polución sonora e sobre a saúde pública.
• Recoñecemento da importancia dos modelos no desenvolvemento e da súa confrontación
cos feitos empíricos.
Criterios de avaliación
• Determinar e avalia-las características xerais do movemento harmónico simple.
Preténdese constatar se o alumnado é capaz de analiza-las consideracións cinemáticas, dinámicas
e enerxéticas que caracterizan un movemento harmónico simple, para aplicalas a resolución de
problemas e cuestións relativos ó resorte elástico e péndulo simple.

• Estima-las características do Movemento Ondulatorio e clasifica-los diferentes tipos de ondas
en función dos distintos criterios.
Trátase de verificar se o alumnado e quén de analiza-los factores que condicionan a existencia
dun movemento ondulatorio, para distinguir entre os diferentes tipos de ondas, valorando o por
qué desa clasificación.
Asimesmo, deberá ser capaz de comparar distintos fenómenos ondulatorios da vida cotiá e
clasificalos dacordo con criterios antes reseñados.
• Analiza-las magnitudes que aparecen na ecuación da onda harmónica, así como as relacións
entre elas.
Este criterio pretende comprobar se o alumnado e capaz de analiza-la ecuación dunha onda
harmónica, identificando as súas magnitudes e as relacións entre elas, para a súa aplicación na
resolución de cuestións teóricas e numéricas (obtención dos valores de amplitude, velocidadE,
lonxitude de onda, e frecuencia, a partires dunha ecuación de onda dada).
• Relaciona-los conceptos de intensidade e enerxía do movemento ondulatorio, e explicar o
amortiguamento das ondas.
Preténdese verificar se os alumnos son capaces de determina-la intensidade e enerxía do
movemento ondulatorio, e de xustificar cómo varían as mesmas en función da distancia e do
medio.
• Xustificar, dun xeito cualitativo, os fenómenos de reflexión, refracción, difracción,
polarización, interferencia de ondas, resonancia.
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Con este criterio pretendemos verificar se o alumnado e quén de discriminar entre os diferentes
tipos de fenómenos ondulatorios, analizando as leis que os regulan, e de xustificar en base as
mesmas a resolución das cuestións plantexadas. O analise destes fenómenos ondulatorios servirá
de base para o achegamento ó estudio das ondas sonoras e das características ondulatorias da
luz.
• Contrastar experimentalmente o cumprimento da lei de Hooke, analizando as características do

movemento oscilatorio dun resorte e determinando a constante elástica polos métodos estático e
dinámico.

Este criterio tenta de verificar si os alumnos son capaces de deseñar e realizar unha montaxe
experimental que permita analiza-las características cinemáticas e dinámicas do movemento
harmónico simple dun resorte elástico, tomando datos, plantexando hipóteses e establecendo
conclusións sobre a realización da experiencia .
• Avaliar experimentalmente os factores de que depende o período dun péndulo simple e

determina-lo valor da gravedade no laboratorio, analizando os resultados obtidos.

Trátase de constatar se o alumnado pode analiza-lo movemento harmónico simple dun péndulo,
xustificando as desviacións experimentais do modelo teórico plantexado, e de aplica los datos
obtidos ó cálculo da aceleración da gravedade.

TEMA 6 .-ÓPTICA.
Conceptos
1. Natureza da luz: Evolución histórica.
2. Aproximación xeométrica da luz.
• Raio e feixe.
• Propagación rectilínea.
• Sombras e penumbra
• Leis da reflexión. Formación de imaxes por espellos.
• Leis da refracción. Índice de refracción. Ángulo límite.
• Dioptrios. Formación de imaxes por lentes delgadas.
• Instrumentos ópticos: ollo, lupa, microscopio e telescopio.
3. Aproximación ondulatoria.
• Fenómenos ondulatorios na luz. Modelo ondulatorio.
• Ondas electromagnéticas. Espectro e color.
• Aplicación das propiedades das ondas ó caso da luz: interferencia, difracción e
polarización
Procedementos.
• Observación, toma de datos, clasificación e explicación de fenómenos ópticos no cambio
de medio.
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Elaboración de diagramas de raios e aplicación das ecuacións do constructor de lentes,
en sistemas ópticos centrados para casos sinxelos.
• Deseño e realización de montaxes e de instrumentos ópticos sinxelos, para a
realización, como dispositivo, dunha acción concreta.

•

Actitudes.
• Actitude inquisitiva diante de fenómenos tidos por obvios e interese pola busca de
modelos explicativos como acción colectiva de construcción do coñecemento científio.
• Interese polo rigor e pola precisión na correcta realización de investigacións e de
traballos de óptica.
• Valoración das aplicacións tecnolóxicas da óptica, como proposta de solucións á
problemática da sociedade actual.
Criterios de avaliación
• Establece-la diferencia entre Óptica Física e Óptica Xeométrica e resumí-las diferentes

teorías que ó longo da Historia se propuxeron para explica-la natureza da luz.

Este criterio pretende verificar se o alumnado é quen de sintetiza-los feitos máis salientables
da Óptica ó longo da Historia e de distinguir entre Óptica Física e Xeométrica; analizando as
diferentes teorías sobre a natureza da Luz como eixe exemplificador da forma de construí-la
ciencia.
• Verifica-las leis da reflexión e refracción, e determina-las imaxes obtidas en espellos e lentes.
Con este criterio valorase a capacidade dos alumnos e alumnas para analiza-las leis da reflexión e
da refracción, inferindo a partir delas o comportamento de feixes de raios na formación de
imaxes en espellos e lentes; determinando graficamente si se trata de imaxes reais ou virtuais,
dereitas ou invertidas e aumentadas ou reducidas.
• Aplica-la ecuación do constructor de lentes para determina-la distancia focal dunha lente a

partir dos radios de curvatura das superficies.

Pretendese comprobar se o alumnado e capaz de situa-la imaxe formada por un espello ou por
unha lente delgada e de aplica-la ecuación de espellos e lentes ó cálculo das magnitudes
correspondentes.
• Comprobar experimentalmente o mecanismo de formación de imaxes cunha lente delgada.

Identifica-los conceptos básicos da óptica xeométrica (lentes, imaxes reais e virtuais, focos,
aumentos, etc), calcula-la distancia focal en lentes converxentes e estudia-la posición, natureza
e tamaño da imaxe en función da distancia entre obxecto e lente.
• Analizar cualitativamente os fenómenos de interferencias, difracción e polarización..
Este criterio intenta avaliar se o alumnado é capaz de explica-lo comportamento dual da luz en
fenómenos tipicamente ondulatorios como as interferencias e a difracción, establecendo de
xeito cualitativo e experimental as características de interferencias, difracción e polarización
de raios luminosos.
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FÍSICA MODERNA.

TEMA 7. MECÁNICA RELATIVISTA.
• Relatividade de Galileo. Sistemas inerciais.
• Transformacións de Lorentz.
• Postulados de Einstein.
• Masa e enerxía relativista.

TEMA .-8. MECÁNICA CUÁNTICA.
• Orixes da Teoría Cuántica: Radiación do corpo negro e Hipótese de Plank.
• Efecto fotoeléctrico.
• Efecto Compton
• Dualidade Onda- Corpúsculo.
• Principio de Heisemberg.
TEMA .-9. FÍSICA NUCLEAR.
• O Núcleo Atómico. Constitución.
• Forzas nucleares. Enerxía de Enlace.
• Radiactividade: desintegracións e transformacións nucleares.
• Fisión e Fusión nuclear.
Procedementos.
• Deseño e formulación de experimentos mentais e manipulación de abstractos,
contrastando as súas prediccións coas conclusións de principios e de teorías.
• Realización de diagramas, de debuxos e de esquemas para a representación e para a
análise de concepcións mecánico-cuánticas sobre as estructuras atómica e nuclear.
• Elaboración de táboas, de gráficas e de ecuacións en desintegracións e en
transformacións nucleares, realizando sinxelos cálculos asociados.
• Confección de informes sobre hipóteses e sobre teorías referidas ós constituíntes
elementais e ás interaccións fundamentais do cosmos.
Actitudes
• Interese pola interpretación da realidade a través de heurísticos, de modelos e de
teorías científicas, así como polos resultados do seu contraste con feitos experimentais.
• Actitude crítica diante das aplicacións tecnolóxicas dos coñecementos da Física,
considerando as súas implicacións e os seus riscos.Valoración das repercusións xeradas
polas diferentes utilizacións de fontes radioactivas e dos impactos producidos sobre as
persoas e sobre o medio.
Criterios de avaliación
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• Enunciar e analiza-los postulados de Einstein da relatividade especial.
Preténdese verifica-lo grao de coñecemento do alumnado sobre a física relativista, valorando a
figura de Einstein no contexto da Física Moderna e as súas aportacións. Será quen de enuncia-los
postulados básicos da teoría da relatividade especial e algunhas das súas implicacións, a través
de cuestións sinxelas. O alumnado será quén de utiliza-los principios da relatividade para explicar
unha serie de fenómenos como: dilatación do tempo, contracción da lonxitude e equivalencia
masa-enerxía.
• Coñece-las bases experimentais e teóricas da Teoría Cuántica.
O alumnado será quén de recoñecer e interpreta-los feitos máis salientables que levaron o
plantexamento da Mecánica Cuántica, como a teoría cuántica de Planck, a teoría fotónica de
Einstein, a dualidade onda-corpúsculo, o principio de indeterminación de Heisemberg.
• Xustifica-la natureza cuántica da luz a partir do análise do efecto fotoeléctrico.
Pretendese coñecer si o alumnado e quén de valora-las implicacións que se derivan do estudio do
efecto fotoeléctrico respecto da natureza dual da luz. Asimesmo, deberá ser capaz de coñecelas características do fotón como partícula constituínte da luz e de aplica-la ecuación fotónica
de Einstein a resolución de problemas e cuestións.
• Recoñece-los aspectos mais salientables no ámbito da Física Nuclear.
Preténdese verificar se o alumnado, a través da resolución de cuestións axeitadas, e quén de
aplica-las ideas das interaccións fundamentais para xustifica-la estabilidade dos núcleos
atómicos, e de identifica-la equivalencia masa-enerxía nos procesos radiactivos das reaccións
nucleares, así como de coñece-los diferentes tipos de desintegracións radiactivas e as leis que as
rixen, aplicando estes coñecementos á resolución de exercicios numéricos e cuestións.
Deberá ser quén de valorar e analiza-las aplicacións tecnolóxicas derivadas da enerxía nuclear.
3.-INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
En cada avaliación realizaránse, un ou dous exames escritos, que constarán, a semellanza dos
exames propostos nas Pruebas de Acceso á Universidade (PAAU) de teoría, cuestións
relacionadas coa teoría, problemas e cuestións relacionadas coas prácticas.
Para a cualificación de cada avaliación valoraránse, ademais das notas dos exames escritos
que constitúen a contribución principal á devandita nota, as tarefas realizadas en clase polo
alumno, os boletíns de problemas e traballos propostos e os informes das prácticas.
4.- ACTIVIDADES DE RECUPERACION.
O alumno terá dereito a unha única recuperación de cada avaliación. O profesor encargárase
de proporcionarlle boletíns e material de apoio para a preparación dos exames de recuperación.
Para aqueles alumnos que realizan recuperación, a nota final da avaliación será unha media
ponderada, na que contribúe cun 70% a nota da recuperación e un 30% a nota da avaliación
suspensa correspondente.
A nota final da materia será a media aritmética das notas das tres avaliacións.
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Haberá asimesmo a posibilidade de facer, antes da avaliación final de Xuño unha proba final
para aqueles alumnos con algunha avaliación con nota inferior a 3 puntos, sempre que a media das
tres avaliacións sexa igual ou superior a 4 puntos.
A proba extraordinaria de setembro, versará sobre a totalidade da materia.

