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1. Estándares de aprendizaxe 
 

Unidade 6. Cinemática 

CONTIDOS CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAXE 

GRAO MÍNIMO COMPETENCIA 
CLAVE 

B6.1. Sistemas de 
referencia 
inerciais. 
Principio de 
relatividade de 
Galileo. 
 

B6.1. Distinguir entre 
sistemas de 
referencia inerciais 
e non inerciais. 
 

FQB6.1.1. Analiza o 
movemento dun 
corpo en situacións 
cotiás razoando se o 
sistema de referencia 
elixido é inercial ou 
non inercial. 

Sabe analizar o 
movemento dun 
corpo en situacións 
cotiás razoando se 
o sistema de 
referencia elixido é 
inercial ou non 
inercial. 

CMCCT 

FQB6.1.2. Xustifica a 
viabilidade dun 
experimento que 
distinga se un 
sistema de referencia 
se acha en repouso 
ou se move con 
velocidade 
constante. 

É capaz de xustificar 
a viabilidade dun 
experimento que 
distinga se un 
sistema de 
referencia se acha 
en repouso ou se 
move con 
velocidade 
constante. 

CMCCT 
 

B6.1. Sistemas de 
referencia 
inerciais. 
Principio de 
relatividade de 
Galileo. 
 

B6.2. Representar 
graficamente as 
magnitudes 
vectoriais que 
describen o 
movementos nun 
sistema de 
referencia 
adecuado.  

FQB6.2.1. Describe o 
movemento dun 
corpo a partir dos 
seus vectores de 
posición, velocidade 
e aceleración nun 
sistema de referencia 
dado.  

Sabe describir o 
movemento dun 
corpo a partir dos 
seus vectores de 
posición, 
velocidade e 
aceleración nun 
sistema de 
referencia dado. 

CMCCT 

B6.2. Movementos 
rectilíneo e 
circular. 

B6.3. Recoñecer as 
ecuacións dos 
movementos 
rectilíneo e circular, 
e aplicalas a 
situacións 
concretas. 

FQB6.3.1. Obtén as 
ecuacións que 
describen a 
velocidade e a 
aceleración dun 
corpo a partir da 
expresión do vector 
de posición en 
función do tempo.  

Sabe obter as 
ecuacións da 
velocidade e da 
aceleración dun 
corpo a partir da 
expresión do 
vector de posición 
en función do 
tempo. 

CMCCT 
 

FQB6.3.2. Resolve 
exercicios prácticos 
de cinemática en 
dúas dimensións 

É capaz de resolver 
exercicios prácticos 
de cinemática en 
dúas dimensións 

CMCCT 
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(movemento dun 
corpo nun plano) 
aplicando as 
ecuacións dos 
movementos 
rectilíneo uniforme 
(MRU) e movemento 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado (MRUA). 

(movemento dun 
corpo nun plano) 
aplicando as 
ecuacións dos 
movementos 
rectilíneo uniforme 
(MRU) e 
movemento 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado (MRUA). 

FQB6.3.3. Realiza e 
describe experiencias 
que permitan 
analizar os 
movementos 
rectilíneo ou circular, 
e determina as 
magnitudes 
involucradas. 

Pode realizar e 
describir 
experiencias que 
permitan analizar 
os movementos 
rectilíneo ou 
circular, e sabe 
determinar as 
magnitudes 
involucradas. 

 CMCCT 

B6.2. Movementos 
rectilíneo e 
circular. 

B6.4. Interpretar 
representacións 
gráficas dos 
movementos 
rectilíneo e circular. 

FQB6.4.1. Interpreta as 
gráficas que 
relacionan as 
variables implicadas 
nos movementos 
MRU, MRUA e 
circular uniforme 
(MCU) aplicando as 
ecuacións adecuadas 
para obter os valores 
do espazo 
percorrido, a 
velocidade e a 
aceleración. 

É capaz de 
interpretar as 
gráficas que 
relacionan as 
variables 
implicadas nos 
movementos MRU, 
MRUA e circular 
uniforme (MCU) 
aplicando as 
ecuacións 
adecuadas para 
obter os valores do 
espazo percorrido, 
a velocidade e a 
aceleración. 

 CMCCT 

B6.2. Movementos 
rectilíneo e 
circular. 

B6.5. Determinar 
velocidades e 
aceleracións 
instantáneas a 
partir da expresión 
do vector de 
posición en función 
do tempo. 

FQB6.5.1. Formulado 
un suposto, identifica 
o tipo ou os tipos de 
movementos 
implicados, e aplica 
as ecuacións da 
cinemática para 
realizar predicións 
acerca da posición e 
a velocidade do 

Sabe identificar o 
tipo ou os tipos de 
movementos 
implicados nun 
problema 
concreto, e aplicar 
as ecuacións da 
cinemática para 
realizar predicións 
acerca da posición 

CMCCT 
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móbil. e a velocidade do 
móbil. 

B6.3. Movemento 
circular 
uniformemente 
acelerado.  
 

B6.6. Describir o 
movemento circular 
uniformemente 
acelerado e 
expresar a 
aceleración en 
función das súas 
compoñentes 
intrínsecas.  

FQB6.6.1. Identifica as 
compoñentes 
intrínsecas da 
aceleración en casos 
prácticos e aplica as 
ecuacións que 
permiten determinar 
o seu valor. 

Consegue identificar 
as compoñentes 
intrínsecas da 
aceleración en 
problemas 
concretos e aplicar 
as ecuacións que 
permiten 
determinar o seu 
valor. 

CMCCT 

B6.3. Movemento 
circular 
uniformemente 
acelerado.  
 

B6.7. Relacionar nun 
movemento circular 
as magnitudes 
angulares coas 
lineais.  

FQB6.7.1. Relaciona as 
magnitudes lineais e 
angulares para un 
móbil que describe 
unha traxectoria 
circular, 
establecendo as 
ecuacións 
correspondentes. 

Logra relacionar as 
magnitudes lineais 
e angulares para 
un móbil que 
describe unha 
traxectoria circular, 
establecendo as 
ecuacións 
correspondentes. 

CMCCT 

B6.4. Composición 
dos movementos 
rectilíneo 
uniforme e 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado. 
 

B6.8. Identificar o 
movemento non 
circular dun móbil 
nun plano como a 
composición de 
dous movementos 
unidimensionais 
rectilíneo uniforme 
(MRU) e/ou 
rectilíneo 
uniformemente 
acelerado (MRUA). 

FQB6.8.1. Recoñece 
movementos 
compostos, 
establece as 
ecuacións que os 
describen, e calcula o 
valor de magnitudes 
tales como alcance e 
altura máxima, así 
como valores 
instantáneos de 
posición, velocidade 
e aceleración. 

É capaz de recoñecer 
movementos 
compostos en 
situacións 
concretas, 
establecer as 
ecuacións que os 
describen, e 
calcular o valor de 
magnitudes tales 
como alcance e 
altura máxima, así 
como valores 
instantáneos de 
posición, 
velocidade e 
aceleración. 

CMCCT 

FQB6.8.2. Resolve 
problemas relativos á 
composición de 
movementos 
descompoñéndoos 
en dous 
movementos 
rectilíneos. 

Acada a resolver 
problemas 
relativos á 
composición de 
movementos 
descompoñéndoos 
en dous 
movementos 

CMCCT 
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rectilíneos. 

FQB6.8.3. Emprega 
simulacións virtuais 
interactivas para 
resolver supostos 
prácticos reais, 
determinando 
condicións iniciais, 
traxectorias e puntos 
de encontro dos 
corpos implicados. 

Logra empregar 
simulacións 
virtuais 
interactivas para 
resolver supostos 
prácticos reais, 
determinando 
condicións iniciais, 
traxectorias e 
puntos de 
encontro dos 
corpos implicados. 

CD 
CMCCT 
 

B7.1. A forza como 
interacción. 

B7.2. Leis de 
Newton. 
 

B7.1. Identificar todas 
as forzas que 
actúan sobre un 
corpo. 
 

FQB7.1.1. Representa 
todas as forzas que 
actúan sobre un 
corpo, obtendo a 
resultante e 
extraendo 
consecuencias sobre 
o seu estado de 
movemento. 

É quen de 
representar todas 
as forzas que 
actúan sobre un 
corpo, obtendo a 
resultante e 
extraendo 
consecuencias 
sobre o seu estado 
de movemento. 

CMCCT 

FQB7.1.2. Debuxa o 
diagrama de forzas 
dun corpo situado no 
interior dun ascensor 
en diferentes 
situacións de 
movemento, 
calculando a súa 
aceleración a partir 
das leis da dinámica. 

Acada a debuxar o 
diagrama de forzas 
dun corpo situado 
no interior dun 
ascensor en 
diferentes 
situacións de 
movemento, 
calculando a súa 
aceleración a partir 
das leis da 
dinámica. 

CMCCT 

B7.2. Leis de 
Newton. 

B7.3. Forzas de 
contacto. 
Dinámica de 
corpos ligados. 

B7.2. Resolver 
situacións desde un 
punto de vista 
dinámico que 
involucran planos 
inclinados e/ou 
poleas. 

FQB7.2.1. Calcula o 
módulo do momento 
dunha forza en casos 
prácticos sinxelos. 

Pode calcular o 
módulo do 
momento dunha 
forza en situacións 
prácticas sinxelos. 

CMCCT 

FQB7.2.2. Resolve 
supostos nos que 
aparezan forzas de 
rozamento en planos 
horizontais ou 
inclinados, aplicando 

Sabe resolver 
problemas nos que 
aparezan forzas de 
rozamento en 
planos horizontais 
ou inclinados, 

CMCCT 
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as leis de Newton. aplicando as leis de 
Newton. 
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 2.Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Teremos  en conta os resultados acadados no 1º e 2ºtrimestre e 
diferenciaremos os seguintes casos 

a) O alumnado ten superadas os dous primeiros trimestres: 
 Daránselle boletíns de repaso do primeiro e segundo trimestre e de 

ampliación do terceiro trimestre para mellorar a súa cualificación. 
b) O alumnado non ten superados un ou os dous primeiros: 

 Daránselle boletíns para poder superar ditos trimestres. 
Tamén se lle dará a posibilidade de realizar boletíns e probas do material 
de ampliación para subir a nota se o desexan. 

Instrumentos:  
Levaranse a cabo mediante unha lista de cotexo a comprobación da 
realización ou non dos traballos propostos. 
Contemplase a posibilidade en xuño de levar a cabo unha proba 
telemática de recuperación para os que non superen a materia. 

Cualificación final 

A cualificación final do curso obterase atendendo as seguintes opcións: 
 Media aritmética das cualificacións da primeira e segunda 

avaliación.  
 Media ponderada: 

1º Avaliación 40%, 2º Avaliación 40% e 3º trimestre 20% 
Para o alumnado con trimestres suspensos, a nota destes para aplicar as 
medias anteriores será a obtida mediante os traballos de recuperación. 

 

Proba 
extraordinaria de 

xuño 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha proba no mes 
de xuño nunha modalidade de exame similar aos realizados no curso a 
través da aula virtual. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións contemplados na programación de inicio de curso, cun peso 
establecido no apartado anterior e considerarase aprobado unha nota 
final superior ou igual a 5. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

De non superar a materia os alumnos terán dereito a unha convocatoria 
extraordinaria no mes de Setembro nunha modalidade de exame similar 
aos realizados no curso. 
Os criterios e estándares desta proba serán os referidos ás dúas primeiras 
avaliacións. 
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3.Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades    Están recollidas na aula virtual no curso correspondente 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Para o primeiro e segundo trimestre os recollidos na programación. 
No terceiro trimestre non tivemos alumnos sen conectividade aínda que non 
todos empregaron os medios dos que dispoñían para manter o contacto coa 
profesora. 
Para manter a comunicación empregáronse os seguintes métodos: 
Videoconferencias por webex 
Aula virtual 
Correo electrónico 

Materiais e recursos 

Aula virtual 
Cisco Webex 
Outros: páxinas web, libros dixitais... 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Aula virtual do centro. 
Titorias  

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro. 
Aula virtual do centro. Curso de 4º Educación Secundaria Obrigatoria. 
Física e Química 


