
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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. ESTANDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B2.1. Recoñecer as propiedades xerais e as características específicas da 
materia, e relacionalas coa súa natureza e as súas aplicacións. 

FQB2.1.1. Distingue entre propiedades xerais e propiedades características 
da materia, e utiliza estas últimas para a caracterización de substancias. 
CMCCT 

FQB2.1.3. Describe a determinación experimental do volume e da masa dun 
sólido, realiza as medidas correspondentes e calcula a súa densidade. 
CMCCT. 

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 

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

 

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. CMCCT 
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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. 

FQB4.3.1. Deduce a velocidade media e instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo e da velocidade en función do tempo. 
CMCCT 

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. FQB4.5.1. 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 Procedementos: Corrección de probas, exercicios e traballos propostos na aula virtual. 

Instrumentos: Ficha de alumno, táboas de valoración, rúbricas. 

Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso. 

Superadas a 1ª e 2ª avaliación a nota final será a media de estas dúas avaliacións. 

A esta media sumarase ata un punto, pola realización e seguimento de todos os traballos 
propostos na terceira avaliación (facendo as correccións propostas nas correccións.) 

Recuperación das avaliacións: 

Os que non teñan algunha ou todas as avaliacións superadas a este momento, contarán con 
actividades de reforzo e repaso e exames telemáticos. Tendo en conta para a nota final 40% 
actividades (a non presentación das actividades de reforzo non permitirá aprobar), 60% nota 
da probas telemática.  

Unha vez superadas estas avaliacións procederase ó calculo da nota final como se indica no 
punto anterior. 

Proba 
extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita, presencial ou telemática. 

Alumnado de 
materia 
pendente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de avaliación:  

Non existen alumnos con esta materia pendente. 

Criterios de cualificación: 

Non existen alumnos con esta materia pendente. 

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Non existen alumnos con esta materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre( recuperación, repasos, reforzo e no seu caso, ampliación) 

Actividades. Actividades de reforzo da segunda e primeira avaliación para alumnos coa avaliación 
pendente. Boletíns con diferentes exercicios de repaso. 

Actividades de ampliación dos contidos da primeira e segunda avaliación para 
alumnos coa avaliación aprobada. 

Metodoloxía 
(Alumnado con 
conectividade e sen 
conectividade) 

Todos teñen conectividade polo tanto as actividades colgaranse na aula virtual da 
clase (Classroom). 

Materiais e recursos Boletíns, fichas de traballo, vídeos, xogos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Na aula virtual da materia. Classroom 

Publicidade Páxina web do centro 

 


