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1. RELACIÓN ENTRE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN IMPRESCINDIBLES. 

 

CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B4.2 Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade. 

B4.4 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. 

B4.5  Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo e 
velocidade-tempo en movementos rectilíneos. 

B4.6 Identifica as forzas implicadas en fenómenos cotiáns nos que hai cambios na velocidade 
dun corpo. 

B4.6 Representa vectorialmente o peso, a forza normal, a forza de rozamento e a forza 
centrípeta en casos de movementos rectilíneos e circulares. 

B4.7 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. 

B4.8 Representa e interpreta as forzas de acción e reacción en situacións de interacción 
entre obxectos. 

B4.12 Calcula a presión exercida polo peso dun obxecto regular en distintas situacións nas que 
varía a superficie en que se apoia; compara os resultados e extrae conclusións. 

B4.13 Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de manifesto a relación entre a 
presión e a profundidade no seo da hidrosfera e a atmosfera. 

B4.13 Resolve problemas relacionados coa presión no interior dun fluído aplicando o principio 
fundamental da hidrostática. 
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B4.13 Analiza aplicacións prácticas baseadas no principio de Pascal, como a prensa hidráulica, 
o elevador, ou a dirección e os freos hidráulicos, aplicando a expresión matemática deste 
principio á resolución de problemas en contextos prácticos. 

B5.1 Resolve problemas de transformacións entre enerxía cinética e potencial gravitatoria, 
aplicando o principio de conservación da enerxía mecánica. 

B5.2 Identifica a calor e o traballo como formas de intercambio de enerxía, distinguindo as 
acepcións coloquiais destes termos do seu significado científico. 

B5.3 Acha o traballo e a potencia asociados a unha forza, incluíndo situacións en que a forza 
forma un ángulo distinto de cero co desprazamento, e expresar o resultado nas unidades 
do Sistema Internacional ou 
noutras de uso común, como a caloría, o kWh e o CV. 

B5.4 Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta temperatura e o valor da temperatura 
final aplicando o concepto de equilibrio térmico. 

 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Por mor da situación sanitaria na que nos atopamos, vémonos obrigados a modificar os instrumentos de 
avaliación, que estarán en consonancia cos instrumentos de ensinanza-aprendizaxe levados a cabo durante este 
trimestre. Utilizaremos cuestionarios, test, probas e exames on line; e valorando as tarefas realizadas polo 
alumnado vía telemática; a través da aula virtual e correo electrónico. 

Do mesmo modo realizaranse as diferentes probas de recuperación das avaliacións anteriores, vía telemática, 
ante a imposibilidade de realizalas de maneira presencial. Se foran posibles levalas a cabo de  maneira 
presencial, adoptaríamos esa posibilidade. 
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2. Avaliación e cualificación 

 

Avaliación 

Procedementos: 

A avaliación e cualificación realizarase sempre sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

dous primeiros trimestres do curso, e sobre as actividades de reforzo ou ampliación realizadas 

dende a declaración do estado de alarma. Esta avaliación terá un mero carácter diagnóstico e 

formativo para valorar os avances realizados e os atrasos que se tivesen producido, e así poder 

planificar as medidas de recuperación necesarias para programar o vindeiro curso. 

Instrumentos:  As actividades realizadas durante o período de suspensión da actividade lectiva 

presencial, constarán de diferentes traballos, exercicios, cuestionarios e exames on-line (ou 

exames presenciais se fose posible). 

Cualificación 

final 

A cualificación final da materia calcularase coa media aritmética das cualificacións acadadas polo 

alumnado na 1ª e 2ª avaliación, sempre que ningunha delas sexa inferior a 4. Ao resultado desa 

media, poderáselle sumar ata un máximo de 1 punto en función do traballo desenvolvido no 3º 

trimestre. 

O alumnado que teña as dúas primeiras avaliacións suspensas, ou unha suspensa, deberá realizar 

a proba extraordinaria de setembro. 

Proba 

extraordinaria 

de setembro 

A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todos os contidos do curso traballados 
antes da suspensión das clases (venres 13 de marzo). Haberá preguntas correspondentes aos 
contidos de tódalas unidades, procurando que a puntuación sexa equilibrada entre as dúas 
avaliacións.  
Para dar por superada a avaliación extraordinaria a puntuación acadada na proba deberá ser como 
mínimo de 5 puntos sobre 10. 
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3.  METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO TERCEIRO TRIMESTRE 

1. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

 

Actividades 

Para o alumnado que non foi quen de adquirir as aprendizaxes e competencias 

imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle actividades de 

recuperación e reforzo, que lles axuden a adquirir esas competencias, superar a materia e 

continuar co seu proceso formativo. Ditas actividades serán, principalmente, problemas e 

cuestionarios de diagnóstico, a través do aula virtual. 

O alumnado que acadou un resultado satisfactorio na primeira e segunda avaliación 

continuará, na medida do posible,a traballar os contidos correspondentes ao terceiro trimestre, 

facendo fincapé naqueles estándares e competencias imprescindibles que lles permitan 

continuar co seu proceso formativo. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e 

sen 

conectividade) 

Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través da aula virtual e correo electrónico, e, na medida do posible, por 
videoconferencia a través da plataforma Webex. 

 

Materiais e 

recursos 

    Libro de tecto 
    Recursos dixitais 
    Webs dinámicas 
    Laboratorios virtuais 
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4. AVALIACIÓN DE ALUMNOS/AS COA MATERIA SUSPENSA DE CURSOS ANTERIORES. 

Non se da o caso. 
 
 

5. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

1. Información e publicidade 

 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

O alumnado será informado a través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico e a 

través das titorías, que manteñen unha comunicación constante coas familias. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


