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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles da 3ª avaliación
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Competencias clave

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. 

CMCCT

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. 

CMCCT

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. 

CMCCT

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. 

CMCCT

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

FQB4.2.1. Determina, experimentalmente ou a través de 
aplicacións informáticas, a velocidade media dun corpo, 
interpretando o resultado. 

CAA, CD, CMCCT 

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

CMCCT

B4.3. Diferenciar entre velocidade media e instantánea a FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir CMCCT
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partir de gráficas espazo/tempo e velocidade/tempo, e 
deducir o valor da aceleración utilizando estas últimas. 

das representacións gráficas do espazo e da velocidade en 
función do tempo 

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. 

CMCCT

B4.5. Comprender o papel que xoga o rozamento na vida 
cotiá. 

FQB4.4.1. Interpreta o funcionamento de máquinas mecánicas 
simples considerando a forza e a distancia ao eixe de xiro, e 
realiza cálculos sinxelos sobre o efecto multiplicador da forza 
producido por estas máquinas. 

CMCCT

FQB4.5.1. Analiza os efectos das forzas de rozamento e a súa 
influencia no movemento dos seres vivos e os vehículos. 

CMCCT

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. 

CMCCT

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

CMCCT

FQB4.6.3. Recoñece que a forza de gravidade mantén os 
planetas xirando arredor do Sol, e á Lúa arredor do noso 
planeta, e xustifica o motivo polo que esta atracción non leva á 
colisión dos dous corpos. 

CMCCT
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

➢ Os alumnos que aprobaron a primeira e a segunda avaliación terán como 
cualificación da materia, a nota media desas dúas avaliacións. 

➢ Todos estes alumnos teñen a posibilidade de subir a súa nota final nun 
máximo de 1 punto coa realización de tarefas feitas a distancia, as cales se 
entregan semanalmente. 

➢ Serán fundamentalmente actividades sobre contidos vistos durante o 
curso ou contidos novos que se traballarán durante este período. Todos eles 
servirán para a consolidación das competencias clave.

➢ Aqueles alumnos que suspenderan a primeira e/ou a segunda avaliación, 
teñen a posibilidade de recuperar os contidos suspensos mediante un “PLAN DE 
RECUPERACIÓN”, que consiste na realización de actividades de repaso e reforzo 
acordes ás súas necesidades específicas. A información referida a estas 
actividades (bloques, prazos de entrega, etc.) recóllense no apartado 3: 
Metodoloxía e actividades do 3º trimestre.

Con estas actividades, o alumnado poderá subir ata un máximo de 1 punto a 
nota de cada avaliación suspensa. 

Para a cualificación dos traballos feitos a distancia, o alumnado pode obter as 
seguintes cualificacións: 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1 punto, segundo a gradación que se 
recolle na seguinte táboa:

Puntuación Aspecto valorado

1 Entrega a tarefa dentro dos prazos establecidos, realizando as 
actividades na súa totalidade e máis do 90% de maneira clara e 
correcta.

0,75 Entrega a tarefa dentro dos prazos establecidos, realizando as 
actividades na súa totalidade e entre o 70-90%  de maneira clara 
e correcta.

0,5 Entrega a tarefa dentro dos prazos establecidos, pero faltan 
actividades ou, se as entrega na súa totalidade, entre o 50-70%  
son claras e correctas.

0,25 Entrega a tarefa fóra dos prazos establecidos, non a entrega na 
súa totalidade ou, se a entrega na súa totalidade, menos do 50% 
é clara e correcta.

0 Non entrega a tarefa.

Se a pesar de entregar as tarefas dentro de prazo e maneira correcta, o alumno 
non acada unha cualificación positiva, realizarase unha proba telemática, con 
cuestións relacionadas cos estándares imprescindibles das avaliacións non 
superadas.



Cualificación
final

➢ Alumnos que aprobaron a 1ª e 2ª avaliación:

Cualificación
final

=
Media da 1ª e
2ª avaliación +

Puntuación traballos 3ª
avaliación (máximo

1pto)

➢ Aumnos que suspenderan a primeira e/ou a segunda avaliación:

Cualificación
final

= Media da 1ª e 2ª avaliación*

Redondeo da nota que non pode levar decimais: A aproximación dos decimais 
no boletín oficial de notas farase por redondeo. Cando o decimal sexa maior que
5 o redondeo farase cara arriba; mentres que se o decimal é igual ou menor que 
5, o redondeo farase cara abaixo.

Proba
extraordinaria
de setembro 

A proba elaborarase sobre os contidos vistos de maneira presencial durante a 1ª 
e 2ª avaliación e terá en conta os estándares imprescindibles destas dúas 
avaliacións e recollidos no apartado 1.
Esta proba escrita puntuarase sobre 10 puntos e para ter superada esta 
avaliación extraordinaria, o alumno deberá ter un 5 no exame.

Avaliación de
materia

pendentes

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

➢ O alumando que aprobou a primeira e a segunda avaliación realizará 
actividades de ampliación, que se entregarán e corrixirán cunha periodicidade 
semanal.
➢ O alumnado que suspendera a primeira e/ou a segunda avaliación 
realizará unha serie de actividades de repaso e reforzo acordes ás súas 
necesidades específicas (“PLAN DE RECUPERACIÓN”), que consiste na 
realización de actividades de repaso e reforzo acordes ás súas necesidades 
específicas.

As actividades divídense en tres entregas/bloques que se recollen na seguinte
táboa:

Tarefa Data de entrega

1ª Avaliación Bloque 1 19-29 maio

2ª Avaliación Bloque 2 30 maio – 9 xuño

Bloque 1: Temas 1 e 2.

Bloque 2: Temas 3 e 4.

Metodoloxía -
Materiais e

recursos

Xunto con estas actividades, entréganse resumos e vídeos (algúns obtidos de 
Internet e outros elaborados pola profesora).
A entrega destes materiais, así como a recepción das actividades realízase a través da
aula virtual, podendo utilizar o correo electrónico ou whatsapp con aqueles rapaces 
que teñan dificultades na conectividade. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Para a comunicación e información co alumnado e as familias emprégase a 
aula virtual, correo electrónico e whatsapp. Nos casos nos que dita conexión 
sexa máis complicada, recórrese ás chamadas telefónicas.

Publicidade Ademais da publicación na páxina web do centro e na aula virtual, esta 
información enviarase por correo electrónico e informarase vía telefónica á 
familia daqueles alumnos que teñan algunha avaliación non superada.
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