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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.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Recoñecer que o efecto dunha forza non só depende 
da súa intensidade, senón tamén da superficie sobre a 
que actúa. 

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. 

Interpretar fenómenos naturais e aplicacións 
tecnolóxicas en relación cos principios da hidrostática, 
e resolver problemas aplicando as expresións 
matemáticas destes. 

Xustifica razoadamente fenómenos en que se poña de 
manifesto a relación entre a presión e a profundidade no 
seo da hidrosfera e a atmosfera 
Resolve problemas relacionados coa presión no interior 
dun fluído aplicando o principio fundamental da 
hidrostática. 

Deseñar e presentar experiencias ou dispositivos que 
ilustren o comportamento dos fluídos e que poñan de 
manifesto os coñecementos adquiridos, así como a 
iniciativa e a imaxinación 

Describe o funcionamento básico de barómetros e 
manómetros, e xustifica a súa utilidade en diversas 
aplicacións prácticas. 

Analizar as transformacións entre enerxía cinética e 
enerxía potencial, aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica cando se despreza 
a forza de rozamento, e o principio xeral de 
conservación da enerxía cando existe disipación desta 
por mor do rozamento. 

Resolve problemas de transformacións entre enerxía 
cinética e potencial gravitatoria, aplicando o principio de 
conservación da enerxía mecánica. 
Determina a enerxía disipada en forma de calor en 
situacións onde diminúe a enerxía mecánica. 

Recoñecer que a calor e o traballo son dúas formas de 
transferencia de enerxía, e identificar as situacións en 
que se producen. 

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

Relacionar os conceptos de traballo e potencia na 
resolución de problemas, expresando os resultados en 
unidades do Sistema Internacional ou noutras de uso 
común. 

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. 

Relacionar cualitativa e cuantitativamente a calor cos 
efectos que produce nos corpos: variación de 
temperatura, cambios de estado e dilatación. 

Describe as transformacións que experimenta un corpo ao 
gañar ou perder enerxía, determinar a calor necesaria para 
que se produza unha variación de temperatura dada e para 
un cambio de estado, e representar graficamente estas 
transformacións. 
Calcula a enerxía transferida entre corpos a distinta 
temperatura e o valor da temperatura final aplicando o 
concepto de equilibrio térmico. 

 

  

 
 



 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Todos os contidos avaliables foron visto na aula e polo tanto, dispoñen do material que se 
lles foi dando ao longo do curso. Todo ese material é sobre o que versan os traballo, 
exercicios e exame cos que os alumnos serán avaliados.  
Os contidos da segunda avaliación, que non puideron ser avaliados de forma presencial, 
serán avaliados de xeito telemático (con exames na aula virtual) ao longo do terceiro 
trimestre.  

Instrumentos: 
Entregas de traballos e exercicios 
Exame on-line a través da aula virtual 

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 coa media aritmética das notas 

destas dúas avaliacións.  

Todo o traballo levado a cabo ao longo do terceiro trimestre, de xeito virtual, servirá para 

mellorar, de selo caso, a cualificación do alumnado. 

Aquel alumnado que aínda non teña recuperado a primeira e/ou a segunda avaliación fará 

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

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 
Seguimento do alumnado a través da aula virtual con entregas de traballo e 
exame ON-LINE a través da aula virtual 

Resolución de dúbidas na aula virtual e no correo electrónico. 

Materiais e recursos 

Relación de exercicios sobre os contidos impartidos na aula até o 13 de marzo 

Tras cada entrega de exercicios na data que se acorde, a través de correo 
electrónico, corrección individualizada a todos aqueles alumnos que fixeron a 
entrega, indicando os puntos nos que tiveron maior dificultade á hora de facer 
os problemas.  

Resolución da relación de exercicios na aula virtual, trala entrega dos mesmos. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Correo electrónico e aula virtual. 

 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


