
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 Estandar de aprendizaxe 

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. CMCCT 

FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo 
cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e 
razoa o concepto de velocidade instantánea. CMCCT 

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 movemento rectilíneo uniforme (MRU), 
rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), 
incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e 
negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema 
Internacional. CMCCT 

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. CMCCT, CSC 

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

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do 
movemento partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais 

FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de 
gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 
CMCCT 
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interactivas e relacionar os resultados obtidos coas ecuacións matemáticas 
que vinculan estas variables.  

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

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. CMCCT 

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. CMCCT 

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. 
CMCCT 

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

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

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. 

FQB4.9.2. 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. 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 20% 
traballos (pola realización e seguimento dos mesmos), 80% 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 procede. 

Criterios de cualificación: 

Non procede. 

Procedementos e instrumentos de avaliación.  

Non procede. 
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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. 

Repaso de contidos dados en 3º- Formulación. Actividade de ampliación 

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 

 


