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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.  



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 6 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA 

 

 
 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

2. Avaliación e cualificación. 

 

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

ampliación) 

 

4. Información e publicidade. 

  



 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: 

CURSO: 

MATERIA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Identificar todas as forzas que actúan sobre un 
corpo. 

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

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

Calcula o módulo do momento dunha forza en casos prácticos 
sinxelos. 
Resolve supostos nos que aparezan forzas de rozamento en 
planos horizontais ou inclinados, aplicando as leis de Newton. 

Recoñecer as forzas elásticas en situacións cotiás e 
describir os seus efectos. 

Determina experimentalmente a constante elástica dun 
resorte aplicando a lei de Hooke e calcula a frecuencia coa que 
oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado 
resorte. 
Estima o valor da gravidade facendo un estudo do movemento 
do péndulo simple. 

Xustificar a necesidade de que existan forzas para 
que se produza un movemento circular. 

Aplica o concepto de forza centrípeta para resolver e 
interpretar casos de móbiles en curvas e en traxectorias 
circulares. 

. Determinar e aplicar a lei de gravitación universal 
á estimación do peso dos corpos e á interacción 
entre corpos celestes, tendo en conta o seu 
carácter vectorial. 

Expresa a forza da atracción gravitatoria entre dous corpos 
calquera, coñecidas as variables das que depende, 
establecendo como inciden os cambios nestas sobre aquela. 

Enunciar a lei de Coulomb e caracterizar a 
interacción entre dúas cargas eléctricas puntuais. 

Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de 
Coulomb, e establece diferenzas e semellanzas entre elas. 
Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre 
unha carga problema utilizando a lei de Coulomb. 

Establecer a lei de conservación da enerxía 
mecánica e aplicala á resolución de casos 
prácticos. 

Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver 
problemas mecánicos, determinando valores de velocidade e 
posición, así como de enerxía cinética e potencial. 
Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa 
variación da súa enerxía cinética, e determina algunha das 
magnitudes implicadas. 

Recoñecer sistemas conservativos como aqueles 
para os que é posible asociar unha enerxía 
potencial e representar a relación entre traballo e 
enerxía. 

Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que 
interveñen nun suposto teórico xustificando as 
transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación 
co traballo. 

Vincular a diferenza de potencial eléctrico co 
traballo necesario para transportar unha carga 
entre dous puntos dun campo eléctrico e coñecer 
a súa unidade no Sistema Internacional. 

Asocia o traballo necesario para trasladar unha carga entre 
dous puntos dun campo eléctrico coa diferenza de potencial 
existente entre eles permitindo a determinación da enerxía 
implicada no proceso. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado recibe por correo electrónico, con anterioridade as clases da aplicación Zoom, os 
contidos da materia, xunto ás correspondentes cuestións e problemas, que levan o seu 
resultado. 

Instrumentos: 
Exame no mes de xuño, en data por eles fixada. 

Cualificación final 
de xuño 

Obterase da seguinte maneira: 

Aqueles alumnos que teñen a primeira e a segunda avaliación aprobadas terán aprobada a 

materia. A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase da media aritmética das notas 

destas dúas avaliacións. Esta nota pode ser mellorada co traballo da terceira avaliación e con 

un exame que incluirá aqueles contidos que xa se tiñan impartido ata o trece de marzo e non 

se tiña feito a proba escrita correspondente (*). 

Aquel alumnado que aínda non teña recuperada a primeira avaliación e/ou suspensa a 

segunda fará o/os correspondente/s exame/s no mes de xuño, en data que se fixará.  

(*) A nota da segunda avaliación tense elaborado coa axuda da nota de tres exames, probas 
de clase, que o alumnado xa tiña feito para esta avaliación, cuxos contidos, xunto aos que se 
seguían impartindo, constituirían a materia do exame global da segunda avaliación. Pois ben, 
o exame voluntario desta materia, que xa se tiña desenvolto na clase ata o trece de marzo e 
da que aínda non se tiña feito proba escrita, será a se utilizará para mellorar a nota final. 
Seguirase o criterio de que se a correspondente nota é de sete (ou máis) puntos (sobre dez) 
sumarase un punto na nota final de xuño. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

O alumno que non supere a materia en xuño ten a posibilidade da proba extraordinaria de 
setembro. Esta proba incluirá preguntas sobre os contidos da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 
Resolución de cuestións e problemas. 

Presentación dos mapas conceptuais correspondentes á materia. 

Metodoloxía 
Clases online coa aplicación zoom. 

Resolución de dúbidas. 

Materiais e recursos 

Clases virtuais mediante a aplicación zoom. 

Apuntes, xunto ás cuestións e problemas correspondentes, en pdf, enviados 
por correo electrónico. 

Resolución dos problemas e cuestións que previamente fixo o alumnado, que 
recibe por correo electrónico. 

Corrección dos exercicios e mapas conceptuais. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Correo electrónico e videoclases. 

 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


