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1.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

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). 
MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e leis matemáticas, 
en contextos numéricos valorando a súa utilidade para facer predicións. 

 MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos. 

 MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc. 

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas 
as importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 
MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e 
establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da realidade. 

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
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. 
MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema 
ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 
MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao 
nivel educativo e á dificultade da situación. 
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 
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MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 
preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización 
ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso para situacións similares futuras. MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a 
sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos 
cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou noutras 
fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos 
en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, 
e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso 
educativo e establecendo pautas de mellora. 
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

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

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. 
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. 
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 
MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 
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. 
MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de 
aproximación, e aplícao a casos concretos. 
MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. 
MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
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equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.. 

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. 

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias 
que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e 
estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando 
a precisión esixida na operación ou no problema. 
MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis 
axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

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. 
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1.2 Avaliación e cualificación 

 
Avaliación 

Procedementos: 
 Interese e traballo diario. 
 Tarefas, traballos e probas escritas. 
 Participación nas clases/clases online naqueles grupos onde se impartan. 
 Participación nos foros naqueles grupos onde estean establecidos 
 Participacións nos chats naqueles grupos onde estean establecidos 
 Consulta de dúbidas por outras canles (email, google classroom, mensaxería dixital, EVA, etc) 
 Realización persoal das tarefas semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de terceiros, sexan estes 

solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros. 
 Observación e cualificación das tarefas semanais. 
 Presentación dos traballos en tempo e forma. 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor. 
 Realización, si así se considerara, de probas por videoconferencia 

Instrumentos: 
Para avaliar ao alumnado terase en conta a participación e o interese (tanto ao longo do curso coma dende a 
suspensión das clases polos distintos medios), o comportamento, o caderno de traballo (limpeza, orde e corrección 
dos exercicios), os traballos escritos (dende a suspensión da clase enviados ao profesor polo medio que indique)  e 
orais (dende a suspensión polo medio que indique o profesor), as probas escritas e as probas online mediante 
videoconferencias. 

Cualificación final 

A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións.  
A esta cualificación engadiráselle a valoración do traballo durante a suspensión, sempre que esta valoración sexa 
positiva. 
O alumnado con algunha avaliación suspensa, recibirá cada semana un traballo que deberá entregar correctamente 
resolto no prazo sinalado polo medio que lle indique cada profesor. No caso de que o alumno teña algún problema 
para cumprir con estas tarefas debe comunicalo ao profesor correspondente para buscar unha solución adecuada. A 
valoración de este traballo permitiralle recuperar a avaliación suspensa. 
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Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita e presencial se as Autoridades Sanitarias o permite, ou proba telemática   polos canles utilizados 
durante o confinamento. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
En 1 ESO non temos alumnado con materias pendentes. 

Criterios de cualificación: 
En 1 ESO non temos alumnado con materias pendentes. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
En 1 ESO non temos alumnado con materias pendentes. 
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1.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Repaso e reforzo das dúas primeiras avaliacións mediante exercicios, exercicios resoltos,  resumos de 
teoría, probas escritas (enviadas ao profesor de maneira telemática), chat para dúbitas, vídeos,  
videoconferencias para dúbidas e probas individuais por videoconferencia. Todo isto está dispoñible para o 
alumnado en Edixgal. 

 Recuperación das dúas primeiras avaliacións valorando as actividades anteriores feitas polo/a alumno/a. 
 Ampliación da materia mediante esquemas das novas unidades, resumo da teoría, vídeos explicativos, 

exercicios, solucionario dos exercicios, chat de dúbidas, videoconferencia para dúbidas e entregas 
semanais por vía telemática do traballo feito durante a semana. Todo isto está dispoñible para o alumnado 
en Edixgal. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Alumnado con  conectividade: 
o Diversidade de tarefas. 
o Potenciaremos as metodoloxías activas e participativas. 
o Uso habitual das TIC (videoconferencias, correo, vídeos...) 
o Elaboración de resumos. 
o Resolución de problemas. 
o Actividades variadas. 
o Estableceremos  canles de comunicación  (Edixgal, titor, Abalar, correo electrónico, 

videoconferencias, Concello para alumnos con diversas problemáticas,...) 
 No caso do alumnado sen conectividade informarase ao Centro para que tome as medidas pertinentes 

co fin de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha unhas medidas nas que fan chegar as 
tarefas fotocopiadas ás súas casas. 
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Materiais e recursos 

 Ordenador personal e webam. 
 Móbil. 
 Diferente softwares informáticos. 
 Edixgal (todos os recursos que están na plataforma dispoñibles)  
 Cisco Webex Meetings  (videoconferencias) 
 Correo electrónico. 
 Abalar. 

1.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Na páxina web e no blog do centro. 
 Correo electrónico. 
 Titorías virtuais por webex, meet e similares. 
 Espazo Abalar. 
 Edixgal. 
 Titores. 
 Telefonicamente. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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2.Matemáticas 2º ESO 

2.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 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. 

 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). 

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

 MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

 MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

 B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
valorando a súa utilidade para facer predicións. 

 MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

 MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

 B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 
outros contextos, etc. 

 MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as 
ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

 MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

 B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 

 MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 
linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística). 

 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. 

 MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

 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. 

 MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

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

 MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 
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 B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

 MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 

 B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.  MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

 MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

 MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

 MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución 
de problemas. 

 MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

 B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.  MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

 B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares futuras.  MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e 
sinxeleza das ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares. 

 B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

 MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

 MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresiónsalxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

 MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

 MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

 

 B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou noutras 
fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

 MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

 MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu 
proceso educativoe establecendo pautas de mellora. 

 MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 
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Bloque 2. Números e álxebra 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

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

 MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números 
moi grandes. 

 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. 

 B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando estratexias que 
permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e 
estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos. 

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, 
valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 

 MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma 
máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

 

Bloque 3. Xeometría 

 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. 

 MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a 
procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os 
lados do triángulo rectángulo. 

 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 

 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. 

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

 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. 

 MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, 
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mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados. 

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

 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. 

 
 

2.2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Interese e traballo do alumno na materia. 
 Tarefas, traballos e probas escritas 
 Participación nas clases/clases on line naqueles  
 Participación nos foros, chats.. 
 Consulta de dúbidas por outras canles (email, google classroom, mensaxería dixital, EVA etc) 
 Realización persoal das tarefas diarias ou semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de terceiros, 
sexan estes solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros 
   Observación e cualificación das tarefas diarias ou semanais 
 Presentación dos traballos en tempo e forma 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor 
 Realización, se así se considera, de probas por videoconferencia 

 

Instrumentos: 
Para avaliar ao alumnado terase en conta a participación e o interese (Tanto ao longo do curso coma dende a 
suspensión das clases) polos distintos medios, o caderno de traballo (limpeza, orde e corrección dos exercicios), os 
traballos escritos e orais, fichas optativas (dende a suspensión das clases enviados ao profesor polo canle que se 
indique), as probas escritas e as probas on line mediante video conferencias. 
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Cualificación final 

A nota será a media entre a primeira e a segunda avaliacións. A puntuación obtida nas diferentes tarefas feitas 
dende  suspensión das clases permitirá tanto recuperar algunha avaliación suspensa coma mellorar  a nota media 
anterior. 
O alumnado con algunha avaliación suspensa, recibirá cada semana un traballo que deberá entregar correctamente 
resolto no prazo sinalado polo medio que lle indique cada profesor. No caso de que o alumno teña algún problema 
para cumprir con estas tarefas debe comunicalo ao profesor correspondente para buscar unha solución adecuada. 
A valoración de este traballo permitiralle recuperar avaliación suspensa. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita o presencial se as Autoridades sanitarias o permite. No caso de que non fose posible, se realizará unha 
proba telemática polos canles utilizados durante o confinamento. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os establecidos na programación para a materia de matemáticas de 1º ESO. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final obterase mediante a media ponderada entre a proba presencial xa realizada do primeiro parcial 
e a cualificación obtida nos exercicios de repaso propostos para o segundo parcial, do seguinte xeito: 
80% proba presencial do primeiro parcial máis o 20% da cualificación obtida nos exercicios. 
É obrigatorio entregar os exercicios do segundo parcial para acadar unha avaliación positiva.  
O alumnado que non acade unha avaliación positiva deberá realizar unha proba telemática o 2 de xuño, se a 
Administración non autoriza a proba presencial, da parte da materia que precise recuperar. 
No caso  de non superar a materia, haberá unha proba no mes de setembro que deberá facer na súa totalidade. 
Esta proba será telemática, se a Administración non autoriza a proba presencial. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os exercicios de repaso do segundo parcial deben entregarse no Instituto os días 27 e 28 de maio.  
Corrección e valoración das actividades de recuperación exercicios ou traballos propostos. 
Corrección e valoración da proba presencial se as autoridades sanitarias o permiten ou a proba telemática. 
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2.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Tarefas semanais de reforzo e recuperación das dúas primeiras avaliacións para o alumnado que 
non as tivera superadas ou que así o precisara 

 Exercicios e tarefas de ampliación de novas unidades didácticas para o alumnado que tivera unha 
cualificación positiva nas dúas avaliacións anteriores 

 Participación en foros, chats, clases online ou por outros medios de consulta de dúbidas 

 Entrega diaria/semanal  dos traballos propostos polo canle que indique o profesor  

Probas periódicas online 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 

 Uso da plataforma Edixgal (soporte telemático usado diariamente polos alumnos deste curso) para 
proporcionar todo o material necesario: Unidade didática do libro dixital (Edebé), vídeos explicativos, 
boletíns de exercicios, ficheiros con esquemas resumo das unidades e outros contidos multimedia 

 Emprego de chats, foros, videoconferencias ou calquera otra ferramenta semellante de reunión virtual  
para a resolución de dúbidas que o alumnado presentara 

 Entrega, vía telemática que indique o profesor, do traballo diario/semanal proposto 
 Corrección das tarefas polos mesmos canles usados 
 Comunicación periódica ao titor e aos pais da evolución no proceso de aprendizaxe do alumno  

Alumnado sen conectividade: 

Informarase ao titor e ao Centro para que se tomen as medidas pertinentes co fin de arranxar dita situación e 
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facer chegar os boletíns de tarefas ao dito alumnado. (correo electrónico dos país, préstamo de ordenadores 
e kit de conectividade,  servicio de fotocopiadora do Concello…). 

 

Materiais e recursos 

 Ordenador persoal ou prestado polo centro, móvil  

 Plataforma Edixgal e todos os recusos multimedia que permite (Libros dixitais, vídeos e outros 
contidos multimedia..) 

 Videoconferencias a través de distintas plataformas de reunión virtuais (Webex, meet…) 

 Correo electrónico 

 Abalar 

webex, meet e outras ferramentas semellantes de reunións virtuais 

2.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

• Comunicación na páxina web do centro (a corporativa edu.xunta.gal) e no blog do centro 
• Por correo electrónico aos pais nos enderezos que facilitaron na folla de matrícula. 
• Titorías virtuais por webex, meet e similares 
• Espazo Abalar 
• Telefónicamente cando sexa necesario 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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3.Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 
3.1Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación 
 

Estándar de aprendizaxe 

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. 

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). 
MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e 
leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 
estatísticos e probabilísticos. 
MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa 
eficacia e a súa idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc.  

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución, e os pasos e as ideas importantes, 
analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 
MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros 
problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a 
realidade. 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas 
nos procesos de investigación. 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica e estatístico-
probabilística. 

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

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
MACB1.6.2. 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. 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns problemas 
dentro do campo das matemáticas. 
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 
MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón 
melloras que aumenten a súa eficacia 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas 
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 
MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar 
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respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, 
valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións 
similares futuras. 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, 
e aprende para situacións futuras similares. 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións 
gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos 
matemáticos ou á resolución de problemas. 
 

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou 
estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar 
conclusións. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual 
no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora. 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

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. 
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. 
MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 
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 
MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número en problemas 
contextualizados, e xustifica os seus procedementos 
MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os erros de 
aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis adecuado. 
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. 
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. 
MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución. 
MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando os resultados. 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, 
observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos. 

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores. 
MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios 
MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e 
emprégaas para resolver problemas. 
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MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a estas. 

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

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, aplicando técnicas de 
manipulación alxébricas, , valorando e contrastando os resultados obtidos. 

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

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. 
MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 
MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 
MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada 
MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá 

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha variable 
estatística para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas. 

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar 
un resumo dos datos. 
MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable 
estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a representatividade da media e describir os datos. 

B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de 
comunicación, valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade. 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá.  
MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de 
tendencia central e dispersión. 

MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada 

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. 
MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.  
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. 
MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións de incerteza. 
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3.2 Avaliación e cualificación 

 
Avaliación 

Procedementos: 
 Observación e o rexistro sistemático do interese pola materia, a participación nas actividades propostas, 

comprensión dos conceptos, destrezas adquiridas, creatividade na resolución de problemas, nivel  de 
participación nos traballos individuais ou en equipo, actitudes manifestadas nas actividades realizadas,... 

 Corrección e valoración de probas, actividades propostas e traballos 

 Análise dos datos recollidos para guiar o proceso de ensino-aprendizaxe así como  valorar o rendemento do 
alumno e ver a súa evolución global.   

Instrumentos: 
Rúbricas 
Revisión e análise dos traballos escritos. 
Videoconferencias individuais ou en pequenos grupos 
Tests de autoavaliación 
Formularios 
Chats, Quizz , kahoot, 
Probas telemáticas 

Cualificación final 

A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións.  

A esta cualificación engadiráselle a valoración do traballo realizado durante a suspensión, sempre que esta 
valoración sexa positiva. 

O alumnado con algunha avaliación suspensa, poderá recuperala coa valoración do traballo durante a suspensión. 

O alumnado con algunha avaliación suspensa, recibirá cada semana un traballo que deberá entregar correctamente 
resolto no prazo sinalado polo medio que lle indique cada profesor. No caso de que o alumno teña algún problema 
para cumprir con estas tarefas debe comunicalo ao profesor correspondente para buscar unha solución adecuada. 
A valoración de este traballo permitiralle recuperar a avaliación suspensa. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN                                                           CENTRO: IES AFONSO X O SABIO                                    
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020                                                                             Páxina 27                                             

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita e presencial se as Autoridades Sanitarias o permite, ou proba telemática polas canles utilizadas 
durante o confinamento. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
Os establecidos na programación para materia de matemáticas de 2ºESO 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final obterase mediante a media ponderada entre a proba presencial xa realizada do primeiro parcial 
e a cualificación obtida nos exercicios de repaso propostos para o segundo parcial do seguinte xeito: 

80% proba presencial do primeiro parcial 

20% cualificación obtida nos exercicios  

É obrigatorio entregar os exercicios do segundo parcial para acadar unha avaliación positiva. 

O alumnado que non acadase unha avaliación positiva, deberá realizar unha proba presencial (se as autoridades 
sanitarias o permiten) ou  telemática o 2 de xuño, da parte da materia que precise recuperar ou de toda a materia. 

No caso de non superar a materia en xuño, haberá unha proba escrita  presencial (se as autoridades sanitarias o 
permiten) ou telemática na convocatoria extraordinaria de setembro. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Os exercicios de repaso do segundo parcial deben entregarse os días 27 ou 28 de maio.  
Corrección e valoración das actividades  de recuperación e exercicios ou traballos propostos. 

Corrección e valoración da proba escrita presencial se as autoridades sanitarias o permiten ou da proba telemática. 
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3.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Actividades de repaso, reforzo dos contidos dados durante os dous primeiros trimestres destinadas á 
atender á diversidade, ás distintas capacidades, intereses e ritmos de aprendizaxes do alumnado: 
exercicios, resolución de problemas, exercicios resoltos, videos, videoconferencias, chats de dúbidas...  

 Actividades de consolidación dos contidos para acadar os obxectivos didácticos: tarefas, interacción grupal, 
elaboración de esquemas, test, probas, cuestionarios,... 

 Actividades de ampliación que permitan ao alumnado continuar construíndo coñecementos. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Alumnado con  conectividade: 

Metodoloxía activa e participativa de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e 
que favoreza a adquisición das competencias clave. 

Adoptarase un enfoque plurimetodolóxico e globalizador para poder atender á diversidade, integrando 
nas actividades referencias á vida cotián e a os intereses e motivacións do alumnado. 

Realizaranse videoconferencias para a explicación de contidos de reforzo ou de ampliación en pequenos 
grupos segundo as súas necesidades e proporanse actividades variadas. 

Manterase continua comunicación co alumnado por todas as canles dispoñibles. 

 No caso do alumnado sen conectividade informarase ao Centro para que tome as medidas pertinentes 
co fin de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha unhas medidas nas que fan chegar as 
tarefas fotocopiadas ás súas casas. 
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Materiais e recursos 

 Libro de texto 
 Ordenador persoal e webcam. 
 Teléfono Móbil ou tablet 
 Diferentes software informáticos. 
 Aplicacións: Cisco Webex Meetings, Google meet, Google classroom 
 Correo electrónico. 
 Recursos educativos do espazo Abalar, Procomún, recursos do proxecto EDAD,... 

3.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Na páxina web e no blog do centro. 
 Na aulas virtuais de Google Classroom 
 Titorías virtuais por webex, Google meet. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS 
ENSINANZAS APLICADAS 3ºESO
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4. Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3ºESO 

4.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

B1.1. MAPB1.1.1. 

B1.2. 
MAPB1.2.1 
MAPB1.2.2 
MAPB1.2.3 
MAPB1.2.4 

B1.4.  MAPB1.4.1.  

MAPB1.4.2. 

B1.6. MAPB1.6.1. 

MAPB1.6.2. 

MAPB1.6.4.  

B1.7.  MAPB1.7.1.  

B1.8.  MAPB1.8.1.  

MAPB1.8.2. 

MAPB1.8.3. 

Bloque 2. Números e álxebra 

B2.1. MAPB2.1.1.  

MAPB2.1.2. 

MAPB2.1.3. 

MAPB2.1.4. 

MAPB2.1.5. 

MAPB2.1.6. 

MAPB2.1.7. 

MAPB2.1.8. 

B2.2.  MAPB2.2.1. 

MAPB2.2.2. 

MAPB2.2.3.  

B2.3.  MAPB2.3.1.  
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MAPB2.3.2.  

B2.4.  MAPB2.4.1.  

MAPB2.4.2.  

MAPB2.4.3.  

Segundo o modelo da programación didáctica do departamento publicada na web do centro. 
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4.2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Interese e traballo diario. 
 Tarefas, traballos e probas escritas. 
 Participación nas clases/clases online naqueles grupos onde se impartan. 
 Participación nos foros naqueles grupos onde estean establecidos 
 Participacións nos chats naqueles grupos onde estean establecidos 
 Consulta de dúbidas por outras canles (email, google classroom, mensaxería dixital, EVA, etc) 
 Realización persoal das tarefas semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de terceiros, sexan estes 

solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros. 
 Observación e cualificación das tarefas semanais. 
 Presentación dos traballos en tempo e forma. 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor. 

 

Instrumentos: 
Para avaliar ao alumnado terase en conta a participación e o interese (tanto ao longo do curso coma dende a 
suspensión das clases polos distintos medios), o comportamento, o caderno de traballo (limpeza, orde e corrección 
dos exercicios), os traballos escritos (desde a suspensión da clase enviados ao profesor polo medio que indique) e 
orais (dende a suspensión polo medio que indique o profesor), as probas escritas e as probas online mediante 
videoconferencias. 

 

Cualificación final 

A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións.  
A esta cualificación engadiráselle a valoración do traballo durante a suspensión, sempre que esta valoración sexa 
positiva. 
O alumnado con algunha avaliación suspensa, poderá recuperar coa valoración do traballo durante a suspensión.  
O alumnado con algunha avaliación suspensa, recibirá cada semana un traballo que deberá entregar correctamente 
resolto no prazo sinalado polo medio que lle indique cada profesor. No caso de que o alumno teña algún problema 
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para cumprir con estas tarefas debe comunicalo ao profesor correspondente para buscar unha solución adecuada. 
A valoración de este traballo permitiralle recuperar a avaliación suspensa. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba presencial se a administración Sanitaria o permite, ou proba telemática polas canles utilizadas durante a 
suspensión. 

Alumnado de materia 
pendente 

 
 

Criterios de avaliación: 
Os establecidos na programación para materia de matemáticas de 2ºESO 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final obterase mediante a media ponderada entre a proba presencial xa realizada do primeiro 
parcial e a cualificación obtida nos exercicios de repaso propostos para o segundo parcial, do seguinte xeito: 
80% da proba presencial do primeiro parcial máis o 20% da cualificación obtida nos exercicios. 
É obrigatorio entregar os exercicios do segundo parcial para acadar unha avaliación positiva.  
O alumnado que non acadase unha avaliación positiva deberá realizar unha proba telemática o 2 de xuño, se a 
Administración non autoriza a proba presencial, da parte da materia que precise recuperar. 
No caso  de non superar a materia, haberá unha proba no mes de setembro que deberá facer na súa 
totalidade. Esta proba será telemática, se a Administración non autoriza a proba presencial. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Entrega de exercicios por vía telemática. 
 Os exercicios de repaso do segundo parcial deben entregarse os días 27 ou 28 de maio 
 Corrección e valoración das actividades de recuperación e exercicios ou traballos propostos. 
 Videoconferencias regulares para resolver dúbidas. 
 Corrección e valoración da proba escrita presencial se as autoridades sanitarias o permiten ou da proba 

telemática. 
 Videoconferencias de proba, en vista á proba telemática. 
 Proba telemática. 
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4.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Tarefas semanais de reforzo e ampliación. 
 Participación en foros, chats, clases online ou por outros medios de consulta de dúbidas. 
 Probas diagnósticas periódicas online 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado sen conectividade ou con dificultades de aceso ás TIC´s: 
No caso do alumnado sen conectividade informarase ao Centro e ao titor/a para que tome as medidas 
pertinentes co fin de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha unhas medidas nas que fan 
chegar as tarefas fotocopiadas ás súas casas. 
Alumnado con conectividade e sen grandes dificultades de aceso ás TIC´s: 

Farase un seguimento periódico das actividades indicadas no parágrafo anterior. 

Materiais e recursos 

 Libros dixitais, vídeos e outros contidos multimedia. 
 Aula Virtual do centro, grupos de google classroom, blogs educativos 
 webex, meet e outras ferramentas semellantes de reunións virtuais. 
 Correo electrónico. 

 

4.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Comunicación na páxina web do centro (a corporativa edu.xunta.gal) e no blog do centro 
 Correo electrónico. 
 Titorías virtuais por webex, meet e similares. 
 Espazo Abalar 
 Telefónicamente cando sexa necesario. 
 Titores. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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5. Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4ºESO 

5.1Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1 Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema. 
 

MAB1.1.1 Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados. 

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). 
 
MAB1.2.2 Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos e funcionais, valorando a súa utilidade para facer predicións. 
 

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais. 
 
MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras preguntas, outros 
contextos, etc. 
 

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 
 
MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de 
investigación. 
 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

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

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 
 
MACB1.6.2. 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. 
 
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou 
duns problemas dentro do campo das matemáticas. 
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MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 
 
MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 
 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 
 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada). 
 
MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 
 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 
 
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 
preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 
 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
 

MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, e valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares futuras. 
 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza 
das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 
 
 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos 
ou alxébricos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións 
ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos 
ou á resolución de problemas. 
 

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos ou 
alxébricos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 
 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 
 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 
 
 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
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aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou noutras 
fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos 
en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 
 

do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 
 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
 
MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e 
establecendo pautas de mellora. 
 
MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

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. 
 
MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas. 

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. 
 
MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
 
MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve 
problemas contextualizados. 
 
MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios 
tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 
 
MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando 
diversas escalas. 
 
MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 
 
MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 
 
MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 
 
MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 
 
MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 

B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e 
sistemas 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 inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 
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B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode 
representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de datos 
numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 
 

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación 
funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. 
 
MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser 
preciso. 
 
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 
 
MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos 
valores dunha táboa. 
 
MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada a 
partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 
 
MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais 
asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu comportamento, a evolución e os posibles 
resultados finais. 
 

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
 
MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 
 
MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais 
ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos. 
 
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN                                                           CENTRO: IES AFONSO X O SABIO                                    
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020                                                                             Páxina 41                                             

5.2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Interese e traballo diario. 
 Tarefas, traballos e probas escritas. 
 Participación nas clases/clases online naqueles grupos onde se impartan. 
 Participación nos foros naqueles grupos onde estean establecidos 
 Participacións nos chats naqueles grupos onde estean establecidos 
 Consulta de dúbidas por outras canles (email, google classroom, mensaxería dixital, EVA, etc) 
 Realización persoal das tarefas semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de terceiros, sexan estes 

solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros. 
 Observación e cualificación das tarefas semanais. 
 Presentación dos traballos en tempo e forma. 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor. 
 Realización, si así se considerará, de probas por videoconferencia. 

Instrumentos: 
Para avaliar ao alumnado terase en conta a participación e o interese (tanto ao longo do curso coma dende a 
suspensión das clases polos distintos medios), o comportamento, o caderno de traballo (limpeza, orde e corrección 
dos exercicios), os traballos escritos (dende a suspensión da clase enviados ao profesor polo medio que indique) e 
orais (dende a suspensión polo medio que indique o profesor), as probas escritas e as probas online mediante 
videoconferencias. 

 

Cualificación final 

A nota final será a media das dúas primeiras avaliacións.  
A esta cualificación engadiráselle a valoración do traballo durante a suspensión, sempre que esta valoración sexa 
positiva. 
O alumnado con algunha avaliación suspensa, recibirá cada semana un traballo que deberá entregar correctamente 
resolto no prazo sinalado polo medio que lle indique cada profesor. No caso de que o alumno teña algún problema 
para cumprir con estas tarefas debe comunicalo ao profesor correspondente para buscar unha solución adecuada. 
A valoración de este traballo permitiralle recuperar a avaliación suspensa. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN                                                           CENTRO: IES AFONSO X O SABIO                                    
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020                                                                             Páxina 42                                             

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba presencial se a administración Sanitaria o permite, ou proba telemática polas canles utilizadas no 
confinamento. 

 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os establecidos na programación para a materia de matemáticas de 3ºESO académicas. 
 

Criterios de cualificación:  
A cualificación final obterase mediante a media ponderada entre a proba presencial xa realizada do primeiro 
parcial e a cualificación obtida nos exercicios de repaso propostos para o segundo parcial, do seguinte xeito: 80% 
da proba presencial do primeiro parcial máis o 20% da cualificación obtida nos exercicios. 
É obrigatorio entregar os exercicios do segundo parcial para acadar unha avaliación positiva.  
O alumnado que non acadase unha avaliación positiva deberá realizar unha proba telemática o 2 de xuño, se a 
Administración non autoriza a proba presencial, da parte da materia que precise recuperar. 
No caso  de non superar a materia, haberá unha proba no mes de setembro que deberá facer na súa totalidade. 
Esta proba será telemática, se a Administración non autoriza a proba presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Entrega de exercicios por vía telemática. 
 Os exercicios de repaso do segundo parcial deben entregarse os días 27 ou 28 de maio 
 Corrección e valoración das actividades de recuperación e exercicios ou traballos propostos. 
 Videoconferencias regulares para resolver dúbidas. 
 Corrección e valoración da proba escrita presencial se as autoridades sanitarias o permiten ou da proba 

telemática. 
 Videoconferencias de proba, en vista á proba telemática. 
 Proba telemática. 
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5.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  
 Tarefas semanais de reforzo e ampliación. 
 Participación en foros, chats, clases online ou por outros medios de consulta de dúbidas. 
 Probas periódicas online 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado sen conectividade ou con dificultades de aceso ás TIC´s: 
No caso do alumnado sen conectividade informarase ao Centro para que tome as medidas pertinentes co fin 
de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha unhas medidas nas que fan chegar as tarefas 
fotocopiadas ás súas casas. 
Alumnado con conectividade e sen grandes dificultades de aceso ás TIC´s: 
Farase un seguimento periódico das actividades indicadas no parágrafo anterior. 

Materiais e recursos 

 Libros dixitais, vídeos e outros contidos multimedia. 
 Aula Virtual do centro, grupos de google classroom, blogs educativos 
 webex, meet e outras ferramentas semellantes de reunións virtuais. 
 Correo electrónico. 

5.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Comunicación na páxina web do centro (a corporativa edu.xunta.gal) e no blog do centro 
 Correo electrónico. 
 Titorías virtuais por webex, meet e similares. 
 Espazo Abalar 
 Telefónicamente cando sexa necesario. 
 Titores. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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6. Matemáticas orientadas ás ensinanzas Aplicadas 4ºESO 

6.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

B1.1. . MAPB1.1.1.  

B1.2.  MAPB1.2.1.  

MAPB1.2.2. 

MAPB1.2.3.  

MAPB1.2.4.  

B1.3. MAPB1.3.1.  

MAPB1.3.2. 

B1.4. MAPB1.4.1.  

B1.7.  MAPB1.7.1.  

B1.8. MAPB1.8.1.  

MAPB1.8.2. 

MAPB1.8.3. 

MAPB1.8.4.  

MAPB1.8.5. 

 

B1.9.  MAPB1.9.1.  

B1.10. MAPB1.10.1.  

B1.12.  MAPB1.12.1.  

MAPB1.12.2.  

MAPB1.12.3.  

MAPB1.12.4.  

Bloque 2. Números e álxebra 

B2.1. MAPB2.1.1.  
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MAPB2.1.2.  

MAPB2.1.3.  

MAPB2.1.4.  

MAPB2.1.5.  

MAPB2.1.6.  

MAPB2.1.7.  

B2.2.  MAPB2.2.1.  

MAPB2.2.2. . 

MAPB2.2.3.  

B2.3. MAPB2.3.1.  

 

Segundo o modelo da programación didáctica do departamento publicada na web do centro
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6.2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 
 
 Interese e traballo do alumno na materia 
 Seguimento das tarefas, traballos, probas escritas. 
 Observación e cualificación das tarefas propostas. 

 
 
 

 
Instrumentos: 
 
 Participación nas clases ao longo do curso e durante a suspensión mediante clases online, individuais ou en 

grupo, segundo as necesidades e posibilidades do alumnado. 
 Consulta de dúbidas por distintas canles (email, google classroom). 
 Realización persoal das tarefas semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de terceiros, sexan estes 

solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros. 
 Presentación dos traballos en tempo e forma. 
 Cuestionarios de repaso e reforzo: quizizz e formularios. 
 Videoconferencias de repaso e reforzo, individuais e en pequenos grupos. 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor. 
 Realizaciónde probas por videoconferencia. 

 

Cualificación final 

 
A cualificación final do curso obterase mediante a media das dúas primeiras avaliacións.  
A esta cualificación engadiráselle a valoración do traballo durante a suspensión, sempre que esta valoración sexa 
positiva. 
O alumnado con algunha avaliación suspensa, recibirá cada semana un traballo que deberá entregar correctamente 
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resolto no prazo sinalado polo medio que lle indique cada profesor. No caso de que o alumno teña algún problema 
para cumprir con estas tarefas debe comunicalo ao profesor correspondente para buscar unha solución adecuada. 
A valoración de este traballo permitiralle recuperar a avaliación suspensa. 

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

 
Proba presencial se a administración Sanitaria o permite, ou proba telemática polas canles utilizadas durante a 
suspensión. 

 

 
 

Alumnado de materia 
pendente 

 Criterios de avaliación: 
Os establecidos na programación para a materia de matemáticas de 3ºESO. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final obterase mediante a media ponderada entre a proba presencial xa realizada do primeiro 
parcial e a cualificación obtida nos exercicios de repaso propostos para o segundo parcial, do seguinte xeito: 
80% proba presencial do primeiro parcial máis o 20% da cualificación obtida nos exercicios. 
É obrigatorio entregar os exercicios do segundo parcial para acadar unha avaliación positiva.  
O alumnado que non acadase unha avaliación positiva deberá realizar unha proba telemática o 2 de xuño, se a 
Administración non autoriza a proba presencial. 
No caso  de non superar a materia, haberá unha proba no mes de setembro que deberá facer na súa 
totalidade. Esta proba será telemática, se a Administración non autoriza a proba presencial. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Os exercicios de repaso do segundo parcial deben entregarse no Instituto os días 27 e 28 de maio.  
 Corrección e valoración das actividades de recuperación e exercicios ou traballos propostos.  
 Entrega de exercicios por vía telemática. 
 Videoconferencias regulares para apuntalar coñecementos e resolver dúbidas. 
 Videoconferencias de proba, en vista á proba telemática. 
 Proba telemática o 2 de xuño, se as autoridades no permiten a proba presencial. 
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6.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Actividades de repaso e reforzo das dúas primeiras avaliacións mediante:  exercicios de repaso 
tema a tema, exercicios resoltos, explicacións utilizando vídeos, correccións de exercicios a través de 
videoconferencias, exercicios de consolidación. Estas actividades deben axudar a adquirir as 
aprendizaxes e competencias imprescindibles.  

  Actividades de ampliación que permitan ao alumnado continuar co seu itinerario formativo. 
 Tarefas relacionadas coa divulgación matemática, que incentiven o gusto pola materia e susciten 

o seu interese por aprender de xeito non presencial. 
 Todas estas actividades están dispoñibles para o alumnado a través de google classroom. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Alumnado con conectividade 
Metodoloxía activa e participativa de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e 
que favoreza a adquisición das competencias clave. 
Realizaranse videoconferencias periódicas, que permitan a comunicación continua co alumnado. 

 Alumnado sen conectividade 
No caso do alumnado sen conectividade infórmase ao Centro e ao titor para que tome as medidas 
pertinentes co fin de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha medidas que permiten 
chegar as tarefas fotocopiadas ao seu domicilio. 

 

Materiais e recursos 

 Libros de texto, dixitais, vídeos e outros contidos multimedia. 
 Ordenador persoal e webcan 
 Aula Virtual do centro, grupos de google classroom, blogs educativos 
 Google meet e outras ferramentas semellantes de reunións virtuais. 
 Correo electrónico. 
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6.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Comunicación na páxina web do centro e no blog do centro 
 Correo electrónico. 
 Titorías virtuais por meet. 
 Telefónicamente cando sexa necesario. 
 Titores. 

 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 



 
 
  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN                                                           CENTRO: IES AFONSO X O SABIO                                    
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020                                                                             Páxina 51                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS I
BACHARELATO
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7. Matemáticas I. 1º de bacharelato 
7.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
B1.1. MA1B1.1.1.  

B1.2.  

MA1B1.2.1. 

MA1B1.2.2. 

MA1B1.2.3. 

MA1B1.2.4. 

MA1B1.2.5. 

B1.3. MA1B1.3.1. 

B1.4. 

MA1B1.4.1. 

MA1B1.4.2. 

MA1B1.4.3. 

B1.5. 

MA1B1.5.1. 

MA1B1.5.2. 

MA1B1.5.3. 

B1.6. 
MA1B1.6.1. 

MA1B1.6.2. 

B1.7. 

MA1B1.7.1. 

MA1B1.7.2. 

MA1B1.7.3. 

MA1B1.7.4. 

MA1B1.7.5. 

MA1B1.7.6. 

B1.8. 

MA1B1.8.1. 

MA1B1.8.2. 

MA1B1.8.3. 

MA1B1.8.4. 

MA1B1.8.5. 
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B1.9. MA1B1.9.1. 

B1.10. 

MA1B1.10.1. 

MA1B1.10.2. 

MA1B1.10.3. 

MA1B1.10.4. 

B1.11. MA1B1.11.1. 

B1.12. MA1B1.12.1. 

B1.13. 

MA1B1.13.1. 

MA1B1.13.2. 

MA1B1.13.3. 

MA1B1.13.4. 

MA1B1.13.5. 

B1.14. 

MA1B1.14.1. 

MA1B1.14.2. 

MA1B1.14.3. 

MA1B1.14.4. 

Bloque 2. Números e álxebra 

B2.1. 

MA1B2.1.1. 

MA1B2.1.2. 

MA1B2.1.3. 

MA1B2.1.4. 

MA1B2.1.5. 

MA1B2.1.6. 

B2.3. 
MA1B2.3.1. 

MA1B2.3.2. 

B2.4. 
MA1B2.4.1. 

MA1B2.4.2. 
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Bloque 3. Análise 

B3.1. 

MA1B3.1.1. 

MA1B3.1.2. 

MA1B3.1.3. 

MA1B3.1.4. 

B3.2. 

MA1B3.2.1. 

MA1B3.2.2. 

MA1B3.2.3. 

B3.3. 

MA1B3.3.1. 

MA1B3.3.2. 

MA1B3.3.3. 

B3.4. 
MA1B3.4.1. 

MA1B3.4.2. 

Bloque 4. Xeometría 

B4.1. MA1B4.1.1. 

B4.2. MA1B4.2.1. 

 

Segundo o modelo da programación didáctica do departamento publicada na web do centro. 
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7.2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Interese e traballo do alumno na materia 

Instrumentos: 

Participación nas clases online naqueles cursos/grupos onde se impartan 

Participación nos foros naqueles cursos/grupos onde estean establecidos 

Participacións nos chats naqueles cursos/grupos onde estean establecidos 

Consulta de dúbidas por outras canles (email, google classroom, mensaxería dixital, EVA etc) 

Realización persoal das tarefas semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de 
terceiros, sexan estes solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros 

Observación e cualificación das tarefas semanais 
Presentación dos traballos en tempo e forma 

Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor 

Cualificación final 

Para o alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas a cualificación final será a media 
ponderada das dúas avaliacións: 40% da 1ª máis o 60 % da 2ª. 

Poderá sumarse ata un máximo de 2 puntos coa valoración da entrega de tarefas desde o día 
13 de marzo ata final de curso, sempre que cumpran as especificacións sinaladas nos 
instrumentos e procedementos de avaliación.  

Para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa pode recuperar a materia antes da 
cualificación final, realizando unhas actividades específicas que lles permitan acadar as 
competencias imprescindibles. 

Proba extraordinaria de setembro 
Proba presencial se a administración sanitaria o permite, ou proba telemática polas canles 
utilizadas no confinamento. 
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7.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás familias 

Comunicación na páxina web do centro (a corporativa edu.xunta.gal) e no blog do 
centro 

Por correo electrónico aos pais nos enderezos que facilitaron na folla de matrícula. 
 
Titorías virtuais por webex, meet e similares 
Espazo Abalar 
Telefónicamente cando sexa necesario 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 
 

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

Actividades  

Tarefas semanais de reforzo e ampliación 
Participación en foros, chats, clases online ou por outros medios de consulta de 

dúbidas 
Probas periódicas online 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen 
conectividade) 

Alumnado con conectividade e sen grandes dificultades de aceso ás TIC´s: 

Farase un seguimento periódico das actividades indicadas no parágrafo anterior 

Alumnado sen conectividade ou con dificultades de aceso ás TIC´s: 

Establecer individualmente para cada alumno/a, xunto coas familias, unha canle de 
comunicación para facer chegar os boletíns de tarefas semanais aos alumnos (por 
correo electrónico aos pais, correo ordinario, a través do Concello...) 

Materiais e recursos 

Libros dixitais, vídeos e outros contidos multimedia 
Aula Virtual do centro, EVA de Edixgal, grupos de google classroom, blogs 

educativos 

webex, meet e outras ferramentas semellantes de reunións virtuais 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 
ÁS CIENCIAS SOCIAIS I
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8.1Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

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

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o 
rigor adecuados. 

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

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia. 

MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre o 
proceso seguido. 

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación que cumpra resolver ou á 
propiedade ou o teorema que se vaia demostrar. 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de 
investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.  

MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o 
problema de investigación formulado. 

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a 
partir da resolución dun problema e o afondamento posterior; da xeralización 
de propiedades e leis matemáticas; e do afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeralizando a situación ou os 
resultados, etc. 

MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a 
historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 
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8.1Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de investigación. 

MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na procura de 
solucións coma para mellorar a eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de investigación. 

MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do problema 
de investigación e de consecución de obxectivos, formula posibles continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e 
débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia. 

B1.7. 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. 

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

 

MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou 
os problemas matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 

MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos 
problemas dentro do campo das matemáticas. 

MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e 
propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver 
problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións. 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 
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8.1Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo 
e á dificultade da situación. 

MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse preguntas e 
procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados, etc. 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou de 
modelización), valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia, e 
aprender diso para situacións similares futuras. 

MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, 
a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso para situacións futuras. 

B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

 

MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar 
conclusións. 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 

MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do 
proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para 
a súa discusión ou difusión. 
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8.1Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados, para facilitar a interacción. 

 

MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo 
pautas de mellora. 

B2.1. Utilizar os números reais e as súas operacións para presentar e 
intercambiar información, controlando e axustando a marxe de erro esixible en 
cada situación, en contextos da vida real. 

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

 

MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante intervalos de números reais. 

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. 

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou programas informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima. 

B2.2. Resolver problemas de capitalización e amortización simple e composta 
utilizando parámetros de aritmética mercantil, empregando métodos de cálculo 
ou os recursos tecnolóxicos máis axeitados. 

MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil para resolver problemas do 
ámbito da matemática financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de cálculo ou 
recursos tecnolóxicos apropiados. 

B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias 
sociais, e utilizar técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas apropiadas 
para resolver problemas reais, dando unha interpretación das solucións obtidas 
en contextos particulares. 

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar situacións formuladas en contextos reais. 

 

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos e exponos con claridade. 

B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas 
características e a súa relación con fenómenos sociais. 

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con 
fenómenos cotiáns, económicos, sociais e científicos, extraendo e replicando modelos. 

 

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros 
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8.1Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

de interpretación derivados dunha mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións. 

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función, comprobando os resultados coa axuda de 
medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 

B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir de táboas, e coñecer a 
utilidade en casos reais. 

MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou datos, e 
interprétaos nun contexto. 

B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito, 
para estimar as tendencias. 

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha 
función. 

MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. 

B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a continuidade nun punto 
en funcións polinómicas, racionais, logarítmicas e exponenciais. 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións en situacións 
reais. 
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8.2.Avaliación e cualificación 

 
Avaliación 

Procedementos: 
 Interese e traballo diario. 
 Tarefas, traballos e probas escritas. 
 Consulta de dúbidas por a través de google classroom e google meet. 
 Realización persoal das tarefas semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de terceiros, sexan estes 

solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros. 
 Observación e cualificación das tarefas semanais. 
 Presentación dos traballos en tempo e forma. 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor. 
 Realización, si así se considerará, de probas por videoconferencia. 

Instrumentos: 
Para avaliar ao alumnado terase en conta a participación e o interese (tanto ao longo do curso coma dende a 
suspensión das clases polos distintos medios),  os traballos escritos (dende a suspensión da clase enviados ao 
profesor polo medio que indique) e orais (dende a suspensión polo medio que indique o profesor), as probas 
escritas e as probas online mediante videoconferencias. 

Cualificación final 

Para o alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas a cualificación final será a media ponderada das dúas 
avaliacións: 40% da 1ª máis o 60 % da 2ª. 

Poderá sumarse ata un máximo de 2 puntos coa valoración da entrega de tarefas desde o día 13 de marzo ata final 
de curso, sempre que cumpran as especificacións sinaladas nos instrumentos e procedementos de avaliación.  

Para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa pode recuperar a materia antes da cualificación final, 
realizando unhas actividades específicas que lles permitan acadar as competencias imprescindibles. 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita e presencial se as Autoridades Sanitarias o permite, ou proba telemática   polos canles utilizados 
durante o confinamento. 
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Alumnado de materia  
pendente 

Criterios de avaliación:  
En 1 BAC non temos alumnado con materias pendentes. 

Criterios de cualificación: 
En 1 BAC non temos alumnado con materias pendentes. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
En 1 BAC non temos alumnado con materias pendentes. 
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8.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Repaso e reforzo das dúas primeiras avaliacións mediante exercicios, exercicios resoltos,  resumos de 
teoría, probas escritas (enviadas ao profesor de maneira telemática), videoconferencias para dúbitas, vídeos 
e probaspor videoconferencia. Todo isto está dispoñible para o alumnado a través de google classroom. 

 Recuperación das dúas primeiras avaliacións valorando as actividades anteriores feitas polo/a alumno/a. 
 Ampliación da materia mediante esquemas das novas unidades, resumo da teoría, vídeos explicativos, 

exercicios, solucionario dos exercicios,  videoconferencia para dúbidas e entregas por vía telemática do 
traballo feito durante a semana. Todo isto está dispoñible para o alumnado a través de google classroom. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Alumnado con  conectividade: 
o Diversidade de tarefas. 
o Potenciaremos as metodoloxías activas e participativas. 
o Uso habitual das TIC (videoconferencias, correo, vídeos...) 
o Elaboración de resumos. 
o Resolución de problemas. 
o Actividades variadas. 
o Estableceremos  canles de comunicación  (titor, google classroom, videoconferencias, Concello para 

alumnos con diversas problemáticas,...) 
 No caso do alumnado sen conectividade informarase ao Centro para que tome as medidas pertinentes 

co fin de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha unhas medidas nas que fan chegar as 
tarefas fotocopiadas ás súas casas. 

Materiais e recursos 

 Ordenador personal e webcam. 
 Móvil. 
 Diferentes softwares informáticos. 
 Google meet (videoconferencias) 
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 Correo electrónico. 
 

8.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Na páxina web e no blog do centro. 
 Correo electrónico. 
 Titorías virtuais por google classroom, google meet. 
 Información aos titores. 
 Telefónicamente. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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MATEMÁTICAS II
BACHARELATO
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9.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

B1.1 MA2B1.1.1. 

B1.2.  MA2B1.2.1. 

MA2B1.2.2. 

MA2B1.2.3.  

MA2B1.2.4.  

MA2B1.2.5.  

B1.3.  MA2B1.3.1.  

MA2B1.3.2.  

B1.4.  MA2B1.4.1. 

MA2B1.4.2.  

B1.8.  MA2B1.8.1. 

MA2B1.8.2. 

MA2B1.8.3.  

MA2B1.8.4.  

B1.9.  MA2B1.9.1.  

B1.10.  MA2B1.10.1. D 

MA2B1.10.2.  

MA2B1.10.3. D 

B1.11. . MA2B1.11.1. T 

B1.12.  MA2B1.12.1.  

Bloque 2. Números e álxebra 

B2.1.  MA2B2.1.1.  

MA2B2.1.2.  

B2.2.  MA2B2.2.1.  

MA2B2.2.2.  

MA2B2.2.3.  
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Bloque 3. Análise 

B3.1.  MA2B3.1.1.  

MA2B3.1.2. 

B3.2.  MA2B3.2.1.  

MA2B3.2.2. 

B3.3.  MA2B3.3.1. 

B3.4. MA2B3.4.1. 

MA2B3.4.2.  

Bloque 4. Xeometría 

B4.1.  MA2B4.1.1.  

B4.2.  MA2B4.2.1.  

MA2B4.2.2.  

MA2B4.2.3.  

MA2B4.2.4.  

B4.3.  MA2B4.3.1.  

MA2B4.3.2. 

MA2B4.3.3. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

B5.1.  MA2B5.1.1. 

MA2B5.1.2. 

MA2B5.1.3.  

B5.2.  MA2B5.2.1. Modificado, reducido só a identificar. 

MA2B5.2.2. Modificado, reducido a: Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa 
función de probabilidade. 

MA2B5.2.3. 

MA2B5.2.4. Modificado, reducido a: Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución 

 MA2B5.2.5.  

Segundo o modelo da programación didáctica do departamento publicada na web do centro.
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9.2 Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Interese e traballo do alumnado na materia na aula, medidos mediante a participación activa nas 

clases presenciais e nas conferencias, durante a suspensión. 

 Seguimento das actividades propostas. 

 Observación e cualificación das tarefas propostas. 

 

 

Instrumentos: 
 Participación nas clases/clases online. 
 Consulta de dúbidas por distintas canles (e-mail, google classroom). 
 Realización persoal das tarefas semanais, seguindo as indicacións dadas polo profesorado. 
 Presentación dos traballos en tempo e forma. 
 Corrección individualizada das actividades entregadas telematicamente. 
 Videoconferencias de repaso e reforzo, individuais e en pequenos grupos. 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor. 
 Realizaciónde probas por videoconferencia. 
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Cualificación final 

A cualificación final do alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas será a media ponderada das dúas 
avaliacións: 40% da 1ª avaliación máis o 60 % da 2ª avaliación. 

A esta cualificación poderá sumárselle ata un máximo de 2 puntos coa valoración da entrega de tarefas desde o 
día 13 de marzo ata final de curso, sempre que cumpran as especificacións sinaladas nos instrumentos e 
procedementos de avaliación.  

Para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa pode recuperar a materia antes da cualificación final, 
realizando  actividades específicas que lle permita acadar as aprendizaxes e competencias imprescindibles. 
 

Proba extraordinaria de setembro 
Proba presencial se a administración Sanitaria o permite, ou proba telemática polas canles utilizadas 
durante a suspensión. 

 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Os establecidos na programación 

Criterios de cualificación: 
60% da proba presencial 
40 % do traballo. 
O alumnado que non acade unha avaliación positiva deberá realizar unha proba telemática o 2 de xuño, se a 
Administración non autoriza a proba presencial.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Valoración do traballo realizado. 
O alumnado debe realizar a entrega do traballo proposto antes do 27 de maio 
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9.3Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Tarefas semanais de reforzo e ampliación. 
 Tarefas de consolidación de cada bloque. 
 Tarefas de repaso dos distintos bloques seguindo os modelos de ABAU, das páxina da CIUG. 

 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Alumnado con conectividade 
Metodoloxía activa e participativa de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como colectiva e 
que favoreza a adquisición das competencias clave. 
Realizaranse videoconferencias periódicas, que permitan a comunicación continua co alumnado. 

 Alumnado sen conectividade 
No caso do alumnado sen conectividade infórmase ao Centro e ao titor para que tome as medidas 
pertinentes co fin de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha medidas que permiten 
chegar as tarefas fotocopiadas ao seu domicilio. 

 

Materiais e recursos 

 Libros de texto, dixitais, vídeos e outros contidos multimedia. 
 Ordenador persoal e webcan 
 Grupos de google classroom, blogs educativos 
 Google meet como ferramenta para  reunións virtuais. 
 Correo electrónico. 
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9.4 Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Comunicación na páxina web do centro e no blog do centro 
 Correo electrónico. 
 Titorías virtuais por meet. 
 Telefónicamente cando sexa necesario. 
 Titores. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS 
ÁS CIENCIAS SOCIAIS II
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10.1 Matemáticas  Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

10.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema. 

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

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

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

 

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou 
propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto 
en que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema 
de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir dea 
resolución dun problema e o afondamento posterior, da xeralización de propiedades e 
leis matemáticas, e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (historia da 
humanidade e historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.) 
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10.1 Matemáticas  Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

10.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

estatísticos ou probabilísticos. 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 

 

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados ao contexto do problema de 
investigación. 

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto na 
procura de solucións coma para mellorar a eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do 
problema de investigación e de consecución de obxectivos, formula posibles continuacións da investigación, analiza 
os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia. 

B1.7. 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. 

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

 

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 

MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das matemáticas. 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
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10.1 Matemáticas  Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

10.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, 
impresións persoais do proceso, etc., e valorando outras opinións. 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.).  

 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontrados; etc. 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación, de matematización ou 
de modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender diso 
para situacións similares futuras. 

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a 
potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodosutilizados, e aprender diso para situacións futuras. 

B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido 
crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, 
alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

 

MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
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10.1 Matemáticas  Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

10.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

mediante a utilización de medios tecnolóxicos 

MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, buscando, analizando e seleccionando información salientable 
en internet ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a 
interacción. 

MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

 

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e 
establecendo pautas de mellora. 

B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o 
tratamento da devandita información. 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver problemas 
con maior eficacia. 

 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar 
sistemas de ecuacións lineais. 

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito 
manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, 
inecuacións e programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o 

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real e o sistema de 
ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible 
e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 
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10.1 Matemáticas  Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

10.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

significado das solucións obtidas. MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional para resolver problemas de 
optimización de funcións lineais que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do 
problema. 

B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito obxectivo 
traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o estudo 
cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis características. 

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos mediante o 
estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o 
concepto de límite. 

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento 
dunha función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de 
carácter económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas propiedades 
locais ou globais, e extrae conclusións en problemas derivados de situacións reais. 

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por unha ou 
dúas curvas. 

B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 
utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto 
persoais, diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade 
e o teorema da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a 
probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da información obtida 
mediante a experimentación (probabilidade final), empregando os resultados numéricos 
obtidos na toma de decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

 

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 
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10.1 Matemáticas  Aplicadas ás Ciencias Sociais II 

10.1 Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función da 
probabilidade das distintas opcións. 

B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o 
tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha 
poboación normal con desviación típica coñecida e para a media e proporción 
poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente grande. 

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

 

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, e 
aplícao a problemas reais. 

MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción mostral, 
aproximándoas pola distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de 
situacións reais. 

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución 
normal con desviación típica coñecida. 

MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a proporción 
no caso de mostras grandes. 

 

MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula cada un destes 
tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais. 

B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes 
estatísticos presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, 
prestando especial atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e 
manipulacións na súa presentación e conclusións. 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e 
presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

 

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de comunicación 
e noutros ámbitos da vida cotiá. 
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10.2 Avaliación e cualificación 

 
Avaliación 

Procedementos: 
 Interese e traballo diario. 
 Tarefas, traballos e probas escritas. 
 Consulta de dúbidas por a través de google classroom e google meet. 
 Realización persoal das tarefas semanais, non sendo admisibles tarefas copiadas de terceiros, sexan estes 

solucionarios, páxinas web ou exercicios doutros compañeiros. 
 Observación e cualificación das tarefas semanais. 
 Presentación dos traballos en tempo e forma. 
 Controles periódicos dos contidos das unidades pola canle establecida por cada profesor. 
 Realización, se así se considerara, de probas por videoconferencia. 

Instrumentos: 
Para avaliar ao alumnado terase en conta a participación e o interese (tanto ao longo do curso coma dende a 
suspensión das clases polos distintos medios),  os traballos escritos (dende a suspensión da clase enviados ao 
profesor polo medio que indique) e orais (dende a suspensión polo medio que indique o profesor), as probas 
escritas e as probas online mediante videoconferencias. 

Cualificación final 

Para o alumnado que teña as dúas avaliacións aprobadas:a cualificación final será a media ponderada das dúas 
avaliacións: 40% da 1ª máis o 60 % da 2ª. 

Poderá sumarse ata un máximo de 2 puntos coa valoración da entrega de tarefas desde o día 13 de marzo ata final 
de curso, sempre que cumpran as especificacións sinaladas nos instrumentos e procedementos de avaliación.  

Para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa pode recuperar a materia antes da cualificación final, 
realizando unhas actividades específicas que lles permitan acadar as competencias imprescindibles. 
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Proba extraordinaria de 
setembro 

Proba escrita e presencial se as Autoridades Sanitarias o permite, ou proba telemática   polos canles utilizados 
durante o confinamento. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación:  
Os establecidos na programación correspondente. 

Criterios de cualificación: 
60% da proba presencial xa realizada. 
40% do traballo entregado. 
O alumnado que non acade unha avaliación positiva deberá realizar unha proba telemática o 2 de xuño, se a 
Administración non autoriza a proba presencial. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumnado debe entregar o traballo proposto antes do 27 de maio. 
Valoración do traballo realizado. 
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 10.3 Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 Repaso e reforzo das dúas primeiras avaliacións mediante exercicios, exercicios resoltos,  resumos de 
teoría, probas escritas (enviadas ao profesor de maneira telemática), videoconferencias para dúbitas, 
vídeos e probas por videoconferencia. Todo isto está dispoñible para o alumnado a través de google 
classroom. 

 Recuperación das dúas primeiras avaliacións valorando as actividades anteriores feitas polo/a alumno/a. 
 Ampliación da materia mediante esquemas das novas unidades, resumo da teoría, vídeos explicativos, 

exercicios, solucionario dos exercicios,  videoconferencia para dúbidas e entregas por vía telemática do 
traballo feito durante a semana. Todo isto está dispoñible para o alumnado a través de google classroom. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 

 Alumnado con  conectividade: 
o Diversidade de tarefas. 
o Potenciaremos as metodoloxías activas e participativas. 
o Uso habitual das TIC (videoconferencias, correo, vídeos...) 
o Elaboración de resumos. 
o Resolución de problemas. 
o Actividades variadas. 
o Estableceremos  canles de comunicación  (titor, google classroom, videoconferencias, Concello 

para alumnos con diversas problemáticas,...) 
 No caso do alumnado sen conectividade informarase ao Centro para que tome as medidas pertinentes 

co fin de arranxar dita situación. Dende o Concello hai en marcha unhas medidas nas que fan chegar as 
tarefas fotocopiadas ás súas casas. 
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Materiais e recursos 

 Ordenador personal e webcam. 
 Móvil. 
 Diferentes softwares informáticos. 
 Google meet (videoconferencias) 
 Correo electrónico. 
 

10.4 Información e publicidade 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

Información ao alumnado e ás 
familias 

 Na páxina web e no blog do centro. 
 Correo electrónico. 
 Titorías virtuais por google classroom, google meet. 
 Información aso titores. 
 Telefónicamente. 


