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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º ESO  

  

▪ B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. ▪ MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados. (CCL, CMCCT) 

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

▪ MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). (CMCCT) 

▪ B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as 
súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información 
e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. (CMCCT) 

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. (CMCCT) 

▪ B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e 
dos tipos de números. 

▪ MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución de 
problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. (CMCCT) 

▪ MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos 
números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados. (CMCCT) 

▪ MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis 
números naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados. (CMCCT) 

▪ MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas 
das operacións con potencias. (CMCCT) 

▪ MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro, 
comprendendo o seu significado e contextualizándoo en problemas da vida real.  (CMCCT) 

▪ MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de 
aproximación, e aplícao a casos concretos. (CMCCT) 

▪ MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. (CMCCT) 

▪ MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar 
números moi grandes. (CMCCT) 

▪ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como 
síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións ou estratexias de cálculo mental. 

▪ MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións. (CMCCT) 
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▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de 
proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema a partir 
doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes 
directamente proporcionais. 

▪ MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo 
de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. (CMCCT) 

▪ B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis xerais que os rexen, 
utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu 
comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 

▪ MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. (CMCCT) 

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de 
ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e 
contrastar os resultados obtidos. 
 

▪ MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. (CMCCT) 

▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea 
e interpreta o resultado obtido. (CMCCT) 

▪ B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas propiedades 
características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e abordar 
problemas da vida cotiá. 

▪ MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a 
propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos seus 
ángulos. (CMCCT) 

▪ MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os seus lados 
opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais. (CMCCT) 

▪ MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o 
círculo. (CMCCT) 

▪ B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría analítica plana para 
a resolución de problemas de perímetros, áreas e ángulos de figuras planas, utilizando a linguaxe 
matemática axeitada, e expresar o procedemento seguido na resolución. 

▪ MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, 
en contextos da vida real, utilizando as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 
(CMCCT) 

▪ MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector 
circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos. (CMCCT) 

▪ B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. ▪ MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas 
coordenadas. (CMCCT) 

▪ B4.3. Comprender o concepto de función. ▪ MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. (CMCCT) 

  

2º ESO  

  
B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema MAB1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. (CCL, CMCCT) 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). (CMCCT) 

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
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(CMCCT) 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de situacións 
problemáticas da realidade. 

MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando 
o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos 
necesarios. (CMCCT, CSIEE) 

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. (CMCCT) 

 
 
B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as 
súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e 
resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. (CMCCT) 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. (CMCCT) 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas 
cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa 
necesario, os resultados obtidos. (CMCCT) 

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e 
dos tipos de números. 

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras 
básicas das operacións con potencias. (CMCCT) 

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. (CMCCT) 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como 
síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións ou estratexias de cálculo mental. 

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións. (CMCCT) 

B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de 
proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema 
a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e 
magnitudes directa ou inversamente proporcionais. 

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás. 
(CMCCT) 

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais. (CMCCT) 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais que os 
rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o 
seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas. 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas. (CMCCT) 

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións. (CMCCT) 

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar 

expresións alxébricas. (CMCCT) 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación 
de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa 
resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastando os resultados obtidos. 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son 
solución desta. (CMCCT) 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e 

segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado 

obtido. (CMCCT) 
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B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras (cadrados de números e 
ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre os lados), e 
empregalo para resolver problemas xeométricos. 

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de 

triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en contextos reais. (CMCCT) 

B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de semellanza e a 
razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e 
volumes de figuras semellantes. (CMCCT) 

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos 

de semellanza. (CMCCT) 

B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e 
esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada. (CMCCT) 

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e 

reciprocamente. (CMCCT) 

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros. 

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. (CMCCT) 

  

3º ESO ACADÉMICAS  

  

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema. MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados. (CCL, CMCCT) 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). (CMCCT) 

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
(CMCCT) 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas 
en situacións problemáticas da realidade. 

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. (CMCCT) 
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B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para 
operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas 
da vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio 
utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. (CMCCT) 

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e 
decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman 
período. (CMCCT) 

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. (CMCCT) 

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e 
sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. (CMCCT) 

MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de 
número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a precisión que se requiran, de 
acordo coa natureza dos datos. (CMCCT) 

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións. (CMCCT) 

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia 
da solución. (CMCCT) 

 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada mediante un 
enunciado, extraendo a información salientable e transformándoa. 

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. (CMCCT) 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha 
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. (CMCCT) 

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de 
Ruffini, identidades notables e extracción do factor común. (CMCCT) 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, 
valorando e contrastando os resultados obtidos. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de 
ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. (CMCCT) 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das figuras planas, e 
os corpos xeométricos elementais. 

MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os 
corpos de revolución principais. (CMCCT) 

 

B3.2. Utilizar  as fórmulas usuais para  obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos 
corpos elementais. 

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. (CMCCT) 

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. (CMCCT) 
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B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos mediante táboas e 
gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando se as conclusións son representativas 
para a poboación estudada. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 
(CMCCT) 

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 
exemplos. (CMCCT) 

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da 
táboa elaborada. (CMCCT) 

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición dunha variable estatística. MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha 
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. (CMCCT) 

 

B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace 
ou os diagramas de árbore, e identificando os elementos asociados ao experimento. 

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. (CMCCT) 

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, 
ou outras estratexias persoais. (CMCCT) 

  

4º ESO ACADÉMICAS  

  

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema. MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados. (CCL, CMCCT) 

 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema. (CMCCT) 

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
(CMCCT) 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da realidade 

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. (CMCCT) 

 

B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das súas propiedades 
máis características (divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade, etc.). 

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 
(CMCCT) 

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de 
problemas. (CMCCT) 
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B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e 
con outras materias do ámbito educativo. 

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou 
programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada. (CMCCT) 

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades 
necesarias e resolve problemas contextualizados. (CMCCT) 

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas 
propiedades, e resolve problemas sinxelos. (CMCCT) 

 

B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, 
as súas operacións e as súas propiedades. 

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. (CMCCT) 

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método 
máis axeitado. (CMCCT) 

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 
(CMCCT) 

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a 
dous. (CMCCT) 

B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando ecuacións para 
resolver problemas matemáticos e de contextos reais. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e 
resolve, mediante  ecuacións e interpreta os resultados obtidos. (CMCCT) 

 

B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de 
probabilidades e técnicas de reconto axeitadas. 

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a 
terminoloxía axeitada para describir sucesos. (CMCCT) 

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da 
vida cotiá. (CMCCT) 

 

 

B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os diagramas 
de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias. 

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias. 
(CMCCT) 

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. (CMCCT) 

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. (CMCCT) 

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e 
calculando as probabilidades adecuadas. (CMCCT) 

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos 
máis usuais, en distribucións unidimensionais utilizando os medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou computador), e valorando cualitativamente a representatividade das 
mostras utilizadas. 

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os 
medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador. (CMCCT) 

 

Observación: As partes sombreadas corresponden a unha posible ampliación, sempre e cando se adapte ao nivel académico do curso ou grupo de alumnos.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Nas avaliacións trimestrais e presenciais (1ª e 2ª) seguen este esquema:  

• As notas das probas escritas suporán o 80% da cualificación final.  

• O traballo diario na casa e na clase, orde e limpeza, suporán o 10% da cualificación final. 
Tres días cos exercicios sen facer suporán un cero neste apartado.  

• O interese pola materia e a actitude suporán o 10% da cualificación final.  

    Na 3ª avaliación (non presencial): Valoración   das    actividades   ou  traballos    de    
     recuperación, repaso,  reforzo e se procede, ampliación, realizadas e entregadas polo  
      alumnado.  Proba telemática no caso de que non se dispoña de información obxectiva para  
      avaliar ao alumnado  e a situación sanitaria non permita  probas presenciais.        
    

Instrumentos: 
     Nas avaliacións trimestrais e presenciais (1ª e 2ª):  
      Poden ser variados, entre os que cabe incluír:  
       1. Preguntas orais na clase.  
       2. Probas  escritas, mínimo de  dúas por  trimestre, nas  que tamén  se terán  en  conta a    
              presentación e pulcritude. 

 3.    Realización, entrega e exposición de exercicios e problemas, así como doutros traballos  
que se propoñan. 

       4. Realización, entrega e exposición de traballos en grupo.  
    Na 3ª avaliación (non presencial):  Entrega  de  actividades  ou  traballos   de  recuperación,     
repaso, reforzo e, se procede, ampliación de aprendizaxes realizadas dende a  declaración do 
estado   de alarma. Proba telemática no caso de que non se dispoña de información obxectiva 
para   avaliar ao alumnado  e a situación sanitaria non permita  probas presenciais.              
 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
      Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante  os  dous  primeiros trimestres do  
curso,  así   como   sobre as    actividades ou    traballos     de  reforzo, repaso, recuperación   e, 
 se procede, ampliación de  aprendizaxes  realizadas dende a  declaración  do  estado  de 
 alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e cando beneficie ao alumnado. 
      Así, pois, se o alumnado tivese: 

• As dúas primeiras avaliacións aprobadas, farase a media aritmética de ambas as 
dúas  e   valoraranse os  traballos  ou  actividades  feitos  e entregados na  terceira  
avaliación,  sumándolle ata un máximo de 1 punto a esa media. 

• Unha ou ambas as dúas primeiras avaliacións suspensas, proporánselle  actividades 
adecuadas ata obter unha cualificación positiva.  

 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

          Se a situación sanitaria o permite intentarase facer proba presencial de setembro adaptada 
aos contidos mínimos das dúas primeiras avaliacións, e se non será substituída por un traballo ou 
proba telemática tamén adaptados aos contidos mínimos da materia impartida nas dúas 
primeiras avaliacións. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
1. Co obxectivo de facilitar a recuperación da materia pendente do curso anterior, 

entregaránselles ós alumnos boletíns de exercicios para a súa realización e posterior 
entrega. 
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2. Se o alumno entrega os traballos propostos e aproba a materia de Matemáticas no curso 
actual, recupera as Matemáticas pendentes do curso anterior. 

3. Se o alumno entrega os traballos pero non supera os obxectivos de Matemáticas do 
presente curso, o profesor valorará se os traballos realizados e os coñecementos 
adquiridos son suficientes para aprobar as Matemáticas pendentes, aínda que non as do 
curso actual. 

4. Se o alumno entrega os traballos pero os coñecementos adquiridos ó longo do curso actual 
non son suficientes para aprobar as Matemáticas pendentes do curso anterior, o alumno 
poderá presentarse a unha proba final presencial a finais de maio ( se a situación sanitaria 
o permite) para a recuperación da materia pendente. En caso de non superar a proba en 
maio, poderá presentarse a outra proba final presencial en setembro (se a situación 
sanitaria o permite). En caso contrario, ditas probas substituiranse por probas telemáticas. 

5. Se o alumno non entrega os traballos propostos, deberá superar o exame final en maio ou 
setembro (se a situación sanitaria o permite) para recuperar a materia pendente.  

Observación: A data máxima para a entrega dos derradeiros traballos do curso será o 27 de 
maio.           

Criterios de cualificación: 
      A nota final será a media aritmética que resulte da avaliación dos traballos específicos 
entregados ao alumnado, tanto nas dúas primeiras avaliacións (presenciais) como na 3ª (non 
presencial). 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O plan de traballo consistirá en boletíns de exercicios de repaso dos contidos mínimos das 

Matemáticas pendentes. A cada alumno faráselle entrega dun boletín cada dúas semanas do curso 

actual, que terán que entregar resolto no prazo indicado ao Departamento de Matemáticas para o 

seu seguimento; este seguimento incluirá reunións frecuentes cos alumnos para valorar o seu nivel 

de asimilación dos contidos dos boletíns. Se o boletín estivese resolto de forma non satisfactoria, 

ou se as explicacións do alumno amosasen un nivel insuficiente de asimilación dos conceptos, 

daríanselle ao alumno as indicacións pedagóxicas e metodolóxicas pertinentes para a súa 

corrección ou mellora, non dándose por finalizado o ciclo ata a correcta realización e asimilación 

do traballo por parte do alumno. 

Nas probas finais de maio e setembro (presenciais ou non), examinarase dos contidos 

mínimos para cada curso segundo aparecen especificados na Programación de Matemáticas 

2019/20. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Actividades de ampliación: 
 
1º ESO 
     Teorema de Pitágoras. Áreas e perímetros de figuras planas. Aplicación en problemas.  

2º ESO 
       Aplicación do teorema de Tales. 
        Escalas 
        Problemas de áreas  e volumes de corpos xeométricos 

3º ESO ACADÉMICAS 
          Figuras planas e corpos xeométricos elementais. Aplicación en problemas. 

4º ESO ACADÉMICAS 
      Fraccións alxébricas sinxelas. Operacións combinadas. 
       Ecuacións de grao superior a dous. 
 

Actividades de recuperación (comúns a todos os cursos):  
 

Boletíns de exercicios, fichas de repaso en formato PDF, actividades interactivas 
(aulaPlaneta), cos contidos mínimos a recuperar para cada alumno, a resolver no 
caderno de clase e enviar telemáticamente ou por calquera outro medio ao profesor, 
cunha periodicidade semanal. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

      Todo o alumnado desta materia ten unha conectividade mínima, polo que non é necesario 
diferenciar entre alumnado con conectividade e alumnado sen conectividade.  

Enviaranse as tarefas semanalmente a través de correo electrónico e da páxina web do 
centro. Igualmente todas as semanas terán unha sesión de videoconferencia co fin de 
aclarar dúbidas e explicar contidos de ampliación a través da plataforma Webex. 

Materiais e recursos 

     Empregarase como material básico o libro de texto do alumno, ben en formato papel, 
ben en formato dixital (enviáronse credenciais  a tódolos alumnos), a plataforma educativa 
aulaPlaneta, complementado con vídeos de acceso libre para certas explicacións.  

Sesións de videoconferencia mediante Webex para explicacións e aclaracións de dúbidas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

     Informarase ao alumnado a través dos canais de comunicación empregados para o 
traballo telemático da publicación na páxina web do centro deste documento guía. 
     Ademais, explicaráselles o documento nunha videoconferencia a través de Webex. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro para as familias. 


