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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
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. 

MAB 2.1.3. 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. 

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

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

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

 

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares 
(ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.). 

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

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

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

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

B 

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

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun ar- 
co e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas xeométricos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación e valoración da participación e da realización das tarefas 
encomendadas. 

Instrumentos: 
Cuestionarios e probas propostas online. 

Cualificación 
final 

A valoración dos resultados de participación e realización  das tarefas 
propostas, servirá para mellorar, ou manter, a nota media obtida nas dúas 
primeiras avaliacións. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria 
realizará unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente os 
contidos que se traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre nas 
sesións presenciais, é dicir, aqueles que se desenvolveron ata a data na 
que comezou o estado de alarma. Polo tanto quedan excluídos aqueles 
contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron impartir ou 
impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas circunstancias 
excepcionais. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado con materia pendente de cursos anteriores 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Envío de apuntamentos a través de correo electrónico que os alumnos 
deben estudar, complementando co libro de texto e con diversos 
recursos online.  
Envío de cuestionarios e probas que os alumnos deberán remitir por 
correo electrónico. 
No caso de alumnos con ACI, realizaranse actividades de repaso e 
reforzo traballando en colaboración co departamento de orientación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Correo electrónico, aula virtual e consultas telefónicas. 

Materiais e recursos Apuntamentos, libro de texto e recursos online. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula Virtual, onde está matriculado todo o alumnado do 
grupo.  
Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 días sobre 
o seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado.  
Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia é 
AbalarMóbil  

Publicidade  
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por 
niveles e materias.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UNIDADE 0. 
SISTEMAS DE 
NUMERACIÓN 
 

UNIDADE 1. 
NÚMEROS 
ENTEIROS 

 

UNIDADE 2. 
FRACCIÓNS 

 

UNIDADE 3. 

POTENCIAS               
E RAÍZ CADRADA 

 

UNIDADE 4. 
NÚMEROS 
DECIMAIS 

 B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e 
decimais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 
notación adecuada, para resolver problemas, e presentando os 
resultados coa precisión requirida. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. 
CMMT 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UNIDADE 5. 
EXPRESIÓNS 
ALXÉBRICAS 
 

 

 B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 

propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 

extraendo a información relevante e transformándoa. 

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

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

 

UNIDADE 6. 
ECUACIÓNS DE 
PRIMEIRO E 
SEGUNDO GRAO 

 

UNIDADE 7: 
SISTEMAS DE 
ECUACIÓNS 

 B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a 

formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e segundo 

grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 

recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados 

obtidos. 

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

 MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e 
interpreta o resultado obtido. CMCCT. 

 

UNIDADE 8: 
PROPORCIONALIDA
DE NUMÉRICA 

 

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

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

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

 

UNIDADE 9: 
PROPORCIONALIDA
DE XEOMÉTRICA 

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

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

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

Avaliación 

A avaliación deste terceiro trimestre realizarase ao través das tarefas 
que vaia realizando o alumnado mediante de diversas plataformas  
que permiten a máxima conexión posible (Aula Virtual, Correo 
electrónico, vídeo conferencia, Telegram) que reflectirá o traballo 
realizado diariamente polo alumnado en canto ao seguimento da 
materia e o seu estudo e repaso de contidos. 

      Sendo conscientes da dificultade que expresa un correcto 
seguimento a distancia do alumnado, na cualificación deste terceiro 
trimestre valorarase sobre todo  o esforzo, interese e empeño 
mostrado polo alumnado para seguir adiante co curso e realizar as 
tarefas indicadas. 

Cualificación 

 final 

A cualificación final obterase tendo en conta sobre todo o traballo 
realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso, e 
dita avaliación final nunca se verá prexudicada polos resultados 
obtidos nun terceiro trimestre que se está desenvolvendo baixo 
unhas circunstancias extraordinarias. 
Para aquel alumnado que non teña superada a materia no primeiro 
e segundo trimestre, activaranse  actividades de reforzo e 
recuperación e probas online  para que poidan superar os contidos 
pendentes. No caso de superar estas probas de recuperación online 
o alumnado obterá unha cualificación de 5 no trimestre 
correspondente. Se é posible o regreso do alumnado ao centro, pode 
que algunha de estas probas sexa de xeito presencial. 
Por tanto obterase para cada alumno/a dúas posibles notas: 
       Nota1: Media das notas dos dous primeiros trimestres 

     Nota2: Media das notas dos tres trimestres (tendo en conta que 
as actividades de recuperación servirán para recuperar os contidos 
pendentes) 

 
De este xeito a Nota Final será a mellor das dúas notas anteriores. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final 
ordinaria realizará unha proba extraordinaria de setembro que 
incluirá soamente os contidos que se traballaron ao longo do 
primeiro e segundo trimestre nas sesións presenciais, é dicir, aqueles 
que se desenvolveron ata a data na que comezou o estado de 
alarma. Polo tanto quedan excluídos aqueles contidos que, a pesar 
de estar programados, non se puideron impartir ou impartíronse 
nun terceiro trimestre baixo unhas circunstancias excepcionais. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

O departamento de  matemáticas  ven avaliando ao alumnado con 
materias pendentes a través de fichas de repaso, do traballo e 
actitude mostrada polo alumno/a no presente curso e tamén a 
través de probas escritas que se soen realizar en xaneiro, abril e 
maio. Debido a suspensión das clases presenciais e as circunstancias 
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nas que se desenvolveu toda esta situación, foi imposible levar a 
cabo a proba de abril. Por tanto procederemos do seguinte xeito 
para a avaliación deste alumnado. 
 
- O alumnado que superou a primeira avaliación de pendentes 

en xaneiro (tendo en conta ademais  da proba escrita, o seu 
traballo diario e a entrega das fichas de repaso) ten a materia 
recuperada. 
 

- Para  o resto do alumnado coa materia pendente, creamos na 
Aula Virtual un curso específico para eles, onde se lles amosarán 
probas de recuperación de anos anteriores (para o seu repaso) 
e será a través de este curso onde o alumnado realizará unha 
proba online  nunha data que fixará a xefatura de estudos. En 
caso de superar dita proba, terá recuperada a materia pendente 
con unha nota de 5. Esta nota poderá ser mellorada unha vez 
valorado o traballo do alumno/a ao longo do primeiro e segundo 
trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre 
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

No terceiro trimestre levaremos a cabo certas actividades de 
ampliación de aqueles contidos que se consideran imprescindibles 
de cara ao vindeiro curso. 
Así  traballaremos os contidos relativos as Unidades 6 (a ecuación 
de 2º grao) 7, 8 e 9. Abordaremos a resolución de ecuacións de 2º 
grao, dos sistemas de ecuacións  lineais con dúas incógnitas. 
Posteriormente trataremos a proporcionalidade numérica e 
xeométrica. 
Adicaremos  tamén unha boa parte do trimestre a realizar tarefas 
de repaso e recuperación dos trimestres anteriores. 
As actividades consistirán sobre todo en: 
- Guías de traballo semanal 
- Realización de exercicios dos apuntamentos utilizados ao longo 

do curso 
- Realización de fichas de exercicios de Repaso e Recuperación 
- Realización de tarefas de autocorreción 
- Realización de Probas Online 
- Videochamadas. 
- Mensaxería de Telegram para consultas e intercambio de 

tarefas e dúbidas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a que non todo o alumnado ten conexión a internet mediante 
cable ou adsl, decidimos buscar unha forma polo que todos e todas 
poidan estar conectados ao través do móbil (propio ou familiar). Para 
iso utilizamos Telegram facendo usos das oportunidades: 

 Ao través da canle do curso presento os contidos, tarefas e 
correccións. 

 Vinculado á canle creamos un grupo que recibe toda a 
información da canle. Neste grupo o alumnado pode 
participar con mensaxe, preguntando dúbidas, 
intercambiando opinións, remitindo arquivos para entregar as 
tarefas marcadas. 

 A mensaxería persoal tamén se utiliza para cuestións 
persoalizadas, e para a remisión de traballos. 

Deste xeito as familias poden ter acceso e control do intercambio e do 
cumprimento das tarefas. 
Semanalmente remítense contidos, tarefas e corrección das mesmas. 
O alumnado ten que remitir os arquivos do seu traballo desa semana. 
Esporadicamente temos vídeo chamada a través de skype para a 
resolución de dúbidas. 
Esta Metodoloxía fomentará no alumnado uns aprendizaxes mais 
autónomos, nos que terá que manexar todo tipo de ferramentas 
tecnolóxicas e recursos, dando así lugar a uns aprendizaxes mais 
construtivistas e significativos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao través de SMS ás familias 

Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 
días sobre o seguimento das tarefas que vai facendo o 
alumnado. 
Ao través de Telegram 

Publicidade 
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas 
por niveles e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
UNIDADE 1: 

NÚMEROS NATURAIS, 

ENTEIROS E 

RACIONAIS 

 

UNIDADE 2: 

POTENCIAS 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais 

para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación 

adecuada, para resolver problemas, e presentando os resultados 

coa precisión requirida. 

 MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos 

numeradores e denominadores son produtos de potencias. CMCCT. 

 MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos 
e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou 

forman período. CMCCT. 

 MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por 
redondeo  dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 

CMCCT. 

 MAPB2.1.6. 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 precisión 

requiridas, de acordo coa natureza dos datos. CMCCT. 

 MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais e 

expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. CMCCT. 

 MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e 
analiza a coherencia da solución. CMCCT. 

 

UNIDADE 4: A 

LINGUAXE 

ALXÉBRICA 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 

propiedade ou relación dada mediante un enunciado, extraendo a 

información relevante e transformándoa. 

 MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio 

ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá. CMCCT. 

 MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio 
e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. CMCCT. 

 

UNIDADE 5: 

ECUACIÓNS 

UNIDADE 6: 

SISTEMAS DE 

ECUACIÓNS 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a 

formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e segundo 

grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 

recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados 

obtidos. 

 MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos. CMCCT. 

 MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante 
procedementos alxébricos ou gráficos. CMCCT. 

 MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta criticamente o resultado obtido. CMCCT. 
 

UNIDADE 11: 

FUNCIÓNS E 

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das 

funcións e a súa representación gráfica. 
 MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, e asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. CMCCT. 



IES Agra de Raíces                        Departamento de Matemáticas Curso 2019-2020 

P á g i n a  18 | 103 

 

GRÁFICAS 

 
 MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro 

do seu contexto. CMCCT. 

 MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o 
fenómeno exposto. CMCCT. 

 MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas 

graficamente. CMCCT. 
 

UNIDADE 12: 

FUNCIÓNS LINEAIS E 

CUADRÁTICAS 

 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que 

poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a 

utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, para 

describir o fenómeno analizado. 

 MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada 
(ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e 

pendente, e represéntaas graficamente. CMCCT. 

 MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa. CMCCT. 

 

B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan 

ser descritas mediante funcións cuadráticas, calculando os seus 

parámetros e as súas características 

 MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as súas 
características. CMCCT. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos  e Instrumentos de cualificación 
A avaliación deste terceiro trimestre realizarase a través das tarefas 
que vaia realizando o alumnado na  Aula Virtual (Tarefas Online de 
Autocorreción, Probas Online, Participación nos Foros de Dúbidas, 
etc) e que reflexará o traballo realizado diariamente polo alumnado 
en canto ao seguimento da materia e o seu estudo e repaso de 
contidos.  

      Sendo conscientes da dificultade que plantexa un correcto 
seguimento a distancia do alumnado, na cualificación deste 
terceiro trimestre valorarase sobre todo  o esforzo, interese e 
empeño mostrado polo alumnado para seguir adiante co curso e 
realizar as tarefas indicadas 

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta sobre todo o traballo 
realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso, e 
dita avaliación final nunca se verá prexudicada polos resultados 
obtidos nun terceiro trimestre que se está desenvolvendo baixo 
unhas circunstancias extraordinarias. 
Para aquel alumnado que non teña superada a materia no primeiro 
e segundo trimestre, activaranse  actividades de reforzo e 
recuperación e probas online (a través da aula virtual) para que 
poidan superar os contidos pendentes. En casa de superar estas 
probas de recuperación online o alumnado obterá unha 
cualificación de 5 no trimestre correspondente. Se é posible o 
regreso do alumnado ao centro, pode que algunha de estas probas 
sexa de xeito presencial. 
Por tanto obterase para cada alumno/a dúas posibles notas: 
     Nota1: Media das notas dos dous primeiros trimestres 
     Nota2: Media das notas dos tres trimestres (tendo en conta que 
as actividades de recuperación servirán para recuperar os contidos 
pendentes) 
 
De este xeito a Nota Final será a mellor das dúas notas anteriores. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final 
ordinaria realizará unha proba extraordinaria de setembro que 
incluirá soamente os contidos que se traballaron ao longo do 
primeiro e segundo trimestre nas sesións presenciais, é dicir, 
aqueles que se desenvolveron ata a data na que comezou o estado 
de alarma. Polo tanto quedan excluídos aqueles contidos que, a 
pesar de estar programados, non se puideron impartir ou 
impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas circunstancias 
excepcionais. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

O departamento de  matemáticas  ven avaliando ao alumnado 
con materias pendentes a través de fichas de repaso, do traballo e 
actitude mostrada polo alumno/a no presente curso e tamén a 
través de probas escritas que se soen realizar en xaneiro, abril e 
maio. Debido a suspensión das clases presenciais e as 
circunstancias nas que se desenvolveu toda esta situación, foi 
imposible levar a cabo a proba de abril. Por tanto procederemos 
do seguinte xeito para a avaliación deste alumnado. 
- O alumnado que superou a primeira avaliación de pendentes 

en xaneiro (tendo en conta ademais  da proba escrita, o seu 
traballo diario e a entrega das fichas de repaso) ten a materia 
recuperada. 
 

- Para  o resto do alumnado coa materia pendente, creamos na 
Aula Virtual un curso específico para eles, onde se lles 
amosarán probas de recuperación de anos anteriores (para o 
seu repaso) e será a través de este curso onde o alumnado 
realizará unha proba online  nunha data que fixará a xefatura 
de estudos. En caso de superar dita proba, terá recuperada a 
materia pendente con unha nota de 5. Esta nota poderá ser 
mellorada unha vez valorado o traballo do alumno/a ao longo 
do primeiro e segundo trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No terceiro trimestre levaremos a cabo certas actividades de 
ampliación de aqueles contidos que se consideran imprescindibles 
de cara ao vindeiro curso. 
Así  traballaremos os contidos relativos as Unidades 11 e 12 como 
introdución ao estudo do concepto e características dunha 
función. Posteriormente analizaremos as funcións lineais, afíns e 
cuadráticas. 
Adicaremos  tamén unha boa parte do trimestre a realizar tarefas 
de repaso e recuperación dos trimestres anteriores. 
As actividades consistirán sobre todo en: 
- Guías de traballo semanal 
- Realización de exercicios dos apuntamentos utilizados ao longo 

do curso 
- Realización de fichas de exercicios de Repaso e Recuperación 
- Realización de tarefas de autocorreción a través da Aula Virtual 
- Realización de Probas Online a través da Aula Virtual 
- Foros de participación para o alumnado onde diariamente se 

subían as correccións dos exercicios marcados para ese día e 
se resolvían as dúbidas que iban xurdindo 

- Videochamadas (Cisco Webex) un par de veces por semana 
para a resolución de dúbidas. 

Finalmente, no caso do alumnado que presente unha adaptación 
curricular individualizada(ACI), realizaranse tamén actividades de 
repaso e reforzo dos contidos xa traballados durante os dous 
primeiros trimestres, e sempre en estreita colaboración co 
departamento de Orientación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a que durante todo o curso se fixo uso da Aula Virtual como 
un lugar onde o alumnado podía acceder a todo tipo de recursos 
(apuntamentos, exames de cursos anteriores, fichas de repaso, vídeos 
explicativos, etc,.) o uso da mesma viña sendo algo habitual para todo 
o alumnado desta materia. 
E por iso que durante o confinamento seguimos facendo uso da Aula 
Virtual como a nosa canle principal de comunicación. 
Semanalmente se publicará en dita Aula Virtual unha guía de traballo 
que o alumnado debe facer ao longo da semana. Tamén se activou 
“Un Foro de Dúbidas” onde se mostrarán as solucións dos exercicios 
e se poida comentar as dúbidas xurdidas. Ao final de cada semana 
activarase na Aula Virtual unha Proba de Autocorreción, onde o 
alumnado podía autoavaliarse e o profesor podía ver as súas 
respostas (erros e acertos). 
Semanalmente haberá dúas sesións de videochamadas(Cisco Webex) 
para a resolución de dúbidas que a través do foro non puideron ser 
aclaradas. No que levamos de confinamento esta é a ferramenta que 
prefire o alumnado para a resolución de ditas dúbidas. 
Cada certo tempo, estableceranse tamén Probas Online cun tempo 
limitado e nunha data prefixada para avaliar ao alumnado. En caso de 
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que o alumnado poida regresar de novo ao centro, algunhas de estas 
probas poderán ser presenciais. 
Esta Metodoloxía fomentará no alumnado uns aprendizaxes mais 
autónomos, nos que terá que manexar todo tipo de ferramentas 
tecnolóxicas e recursos, dando así lugar a uns aprendizaxes mais 
construtivistas e significativos. 
A elección dos contidos de ampliación, ademais de ser fundamentais 
de cara ao vindeiro curso, foron escollidos para facilitar ao alumnado 
a súa comprensión xa que non era preciso ter grandes 
coñecementos iniciais sobre os mesmos, deixando aqueles contidos 
que poden resultar mais complicados para traballar de xeito 
presencial no inicio do vindeiro curso 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos  da materia de matemáticas aplicadas de 
3ºESO 

- Guía de traballo semanal 
- Aula Virtual  
- VideoChamadas (Cisco Webex) 
- Correo electrónico 
- Fichas de exercicios 
- Enlaces a webs e vídeos explicativos da rede 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula Virtual, onde está matriculado todo o 
alumnado do grupo.  
Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 
días sobre o seguimento das tarefas que vai facendo o 
alumnado. 
Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a 
familia é AbalarMóbil 

Publicidade  
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas 
por niveles e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Unidade 1. 1. Coñecer os números fraccionarios, a relación entre fraccións e decimais e 

representalos sobre a recta. 

 

2. Realizar operacións con números racionais. 

 

  3.  Resolver problemas con números enteiros, decimais e  fraccionarios. 

  1.1.  Representa aproximadamente fraccións sobre a recta e descompón 

unha fracción impropia en parte enteira máis unha fracción propia. 

  1.2.  Simplifica e compara fraccións.  

   

  1.3.  Calcula a fracción dunha cantidade. Calcula a cantidade coñecendo a 

fracción correspondente.  

  2.1.  Realiza operacións combinadas con números racionais. 

  2.2.  Compara números decimais e realiza operacións combinadas con 

decimais. 

 2.3.  Pasa unha fracción a número decimal e un número decimal a fracción. 

  3.1  Resolve problemas para os que se necesitan a comprensión e o  manexo 

da operatoria con números fraccionarios e decimais 

Unidade 2. 1. Coñecer as potencias de expoñente enteiro e aplicar as súas propiedades 
nas operacións con números racionais. 

  

2. Coñecer o concepto de raíz enésima de un número racional e calcular 
raíces exactas de números racionais. 

 

3. Coñecer algunhas propiedades dos radicais e aplicalas na simplificación 
en casos sinxelos. 

 

 

5. Recoñecer números racionais e irracionais. 

1.1. Calcula potencias de expoñente enteiro e expresa un número como 

potencia de expoñente enteiro. 

  1.2.  Calcula e simplifica expresións aritméticas aplicando as propiedades 

das potencias de expoñente enteiro.  

  1.3.  Resolve operacións combinadas nas que aparecen expresións con 

potencias de expoñente enteiro. 

  2.1.  Calcula raíces exactas de números racionais xustificando o resultado 

mediante o concepto de raíz enésima. 

  3.1.  Simplifica radicais en casos sinxelos. 

   

  5.1.  Clasifica números de distintos tipos identificando, entre eles, os 

Unidade 3. 1. Coñecer e manexar os conceptos e  a terminoloxía propia da álxebra. 

 

2. Operar con expresións alxébrica. 

 

3. Traducir situacións da linguaxe natural á alxébrica. 

1.1. Coñece os conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grado, 

monomios semellantes, identidade  e ecuación e os identifica. 

  2.1.  Opera con monomios e polinomios. 

  2.2.  Aplica as identidades notables para desenvolver  e simplificar unha 

expresión alxébrica. 
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  2.3.  Recoñece o desenvolvemento das identidades notables e exprésao  

como cadrado dun binomio ou produto de dous factores. 

  2.4.  Calcula o cociente e o resto da división de polinomios. 

  2.5.  Opera con fraccións alxébricas sinxelas. 

  2.6.  Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 

  3.1.  Expresa na linguaxe alxébrica unha relación dada por un enunciado 

Unidade 4. 1. Coñecer os conceptos propios das ecuacións.  

 

2. Resolver ecuacións de diversos tipos.  

 

3. Formular e resolver problemas mediante ecuacións. 

1.1.  Coñece os conceptos de ecuación, incógnita, solución, membro, 

equivalencia de ecuacións, etc., e os identifica. 

  2.1.  Resolve ecuacións de primeiro grao. 

  2.2.  Resolve ecuacións de segundo grao completas (sinxelas). 

  2.3.  Resolve ecuacións de segundo grado incompletas (sinxelas). 

  2.4.  Resolve ecuacións de segundo grao (complexas). 

  3.1.  Resolve problemas numéricos mediante ecuacións. 

  3.2.  Resolve problemas xeométricos mediante ecuacións. 

  3.3.  Resolve problemas de proporcionalidade mediante ecuacións. 

Unidade 5. 1. Coñecer os conceptos de ecuación lineal con dúas incógnitas, as súas 
solucións; sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas, así como as 
súas interpretacións gráficas. 

 

2. Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

 

3. Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións. 

1.1.  Asocia unha ecuación con dúas incógnitas e as súas soluciones a unha 

recta e a os puntos de esta. 

  1.2.  Resolve graficamente sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas  
sinxelos e relaciona el tipo de solución coa posición relativa das rectas. 

  2.1.  Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas 

mediante un método determinado (substitución, redución ou 

igualación). 

  2.2.  Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas por 

calquera dos métodos. 

  2.3.  Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas que 

requira transformacións previas.  

  3.1.  Resolve problemas numéricos mediante sistemas de ecuacións. 

  3.2.  Resolve problemas xeométricos mediante sistemas de ecuacións. 

  3.3.  Resolve problemas de proporcionalidade mediante sistemas de 

ecuacións. 

 

Unidade 6. 1. Coñecer e manexar a nomenclatura propia das sucesións e familiarizarse 
coa busca de regularidades numéricas. 

  1.1.  Escribe un termo concreto de unha sucesión dada mediante o seu 

termo xeral, ou de forma recorrente. 
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2. Coñecer e manexar con soltura as progresións aritméticas. 

3. Coñecer e manexar con soltura as progresións xeométricas. 

4. Aplica as progresións aritméticas e xeométricas á resolución de 

problemas. 

  1.2.  Obtén o  termo xeral dunha sucesión dada polos seus primeiros termos 

(casos sinxelos). 

  2.1.  Recoñece as progresións aritméticas e calcula a súa diferenza, o seu 

termo xeral e obtén un termo calquera. 

  2.2.  Calcula a suma dos primeiros termos dunha progresión aritmética. 

  3.1.  Recoñece as progresións xeométricas, calcula a súa razón, o seu termo 

xeral e obtén un termo calquera.  

  3.2.  Calcula a suma dos primeiros termos dunha progresión xeométrica. 

  3.3.  Calcula a suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica 

cunha razón tal que | r | < 1. 

  4.1.  Resolve problemas, con enunciado, de progresións aritméticas. 

  4.2.  Resolve problemas, con enunciado, de progresións xeométricas 

Unidade 7. 1. Interpretar e construír gráficas que correspondan a contextos coñecidos 
polo alumnado ou a táboas de datos, e manexar os conceptos e a 
terminoloxía propios das funciones. 

 

2. Indicar a expresión analítica dunha función sinxela a partir dun 

enunciado 

1.1. Responde a preguntas sobre o comportamento dunha función 

observando a  súa gráfica e identifica aspectos relevantes da mesma 

(dominio, crecemento, máximos, etc.). 

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas de funcións. 

  1.3.  Constrúe a gráfica dunha función a partir dun enunciado. 

  1.4.  Constrúe a gráfica dunha función a partir de unha táboa de valores. 

  2.1.  Indica a expresión analítica de unha función sinxela a partir dun 

enunciado. 

Unidade 8. 1. Manexar con soltura as funciones lineais, representándoas, interpretándoas 

e aplicándoas en diversos contextos. 

 

2. Representar funciones cuadráticas. 

  1.1.  Representa funciones lineais a partir da súa ecuación. 

  1.2.  Halla a ecuación dunha recta coñecendo un punto e a súa pendente ou 

dous puntos da mesma. 

  1.3.  Halla a ecuación dunha recta observando a súa gráfica. 

  1.4.  Obtén a función lineal asociada a un enunciado, analízaa e represéntaa. 

  1.5.  Resolve problemas de enunciado mediante o estudo conxunto de dúas 

funciones lineais. 

  2.1.  Representa funcións cuadráticas facendo un estudio completo delas 

(vértice, cortes cos eixes…). 

  2.2.  Calcula, analiticamente e graficamente, os puntos de corte entre unha 

parábola e unha recta. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos  e Instrumentos de cualificación 
A avaliación deste terceiro trimestre realizarase a través das tarefas que 
vaia realizando o alumnado na  Aula Virtual (Tarefas Online de 
Autocorreción, Probas Online, Participación nos Foros de Dúbidas, etc) e 
que reflexará o traballo realizado diariamente polo alumnado en canto 
ao seguimento da materia e o seu estudo e repaso de contidos.  

      Sendo conscientes da dificultade que plantexa un correcto seguimento a 
distancia do alumnado, na cualificación deste terceiro trimestre 
valorarase sobre todo  o esforzo, interese e empeño mostrado polo 
alumnado para seguir adiante co curso e realizar as tarefas indicadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta sobre todo o traballo 
realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso, e dita 
avaliación final nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun 
terceiro trimestre que se está desenvolvendo baixo unhas circunstancias 
extraordinarias. 
Para aquel alumnado que non teña superada a materia no primeiro e 
segundo trimestre, activaranse  actividades de reforzo e recuperación e 
probas online (a través da aula virtual) para que poidan superar os 
contidos pendentes. En casa de superar estas probas de recuperación 
online o alumnado obterá unha cualificación de 5 no trimestre 
correspondente. Se é posible o regreso do alumnado ao centro, pode que 
algunha de estas probas sexa de xeito presencial. 
Por tanto obterase para cada alumno/a dúas posibles notas: 
     Nota1: Media das notas dos dous primeiros trimestres 
     Nota2: Media das notas dos tres trimestres (tendo en conta que as 
actividades de recuperación servirán para recuperar os contidos 
pendentes) 
 
De este xeito a Nota Final será a mellor das dúas notas anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria 
realizará unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente 
os contidos que se traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre 
nas sesións presenciais, é dicir, aqueles que se desenvolveron ata a data 
na que comezou o estado de alarma. Polo tanto quedan excluídos 
aqueles contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron 
impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas 
circunstancias excepcionais. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

O departamento de  matemáticas  ven avaliando ao alumnado con 
materias pendentes a través de fichas de repaso, do traballo e actitude 
mostrada polo alumno/a no presente curso e tamén a través de probas 
escritas que se soen realizar en xaneiro, abril e maio. Debido a suspensión 
das clases presenciais e as circunstancias nas que se desenvolveu toda 
esta situación, foi imposible levar a cabo a proba de abril. Por tanto 
procederemos do seguinte xeito para a avaliación deste alumnado. 
- O alumnado que superou a primeira avaliación de pendentes en 

xaneiro (tendo en conta ademais  da proba escrita, o seu traballo 
diario e a entrega das fichas de repaso) ten a materia recuperada. 
 

- Para  o resto do alumnado coa materia pendente, creamos na Aula 
Virtual un curso específico para eles, onde se lles amosarán probas 
de recuperación de anos anteriores (para o seu repaso) e será a 
través de este curso onde o alumnado realizará unha proba online  
nunha data que fixará a xefatura de estudos. En caso de superar dita 
proba, terá recuperada a materia pendente con unha nota de 5. Esta 
nota poderá ser mellorada unha vez valorado o traballo do alumno/a 
ao longo do primeiro e segundo trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No terceiro trimestre levaremos a cabo certas actividades de ampliación 
de aqueles contidos que se consideran imprescindibles de cara ao 
vindeiro curso. 
Así  traballaremos os contidos relativos as Unidades 7 e 8 como 
introdución ao estudo do concepto e características dunha función. 
Posteriormente analizaremos as funcións lineais, afíns e cuadráticas. 
Adicaremos  tamén unha boa parte do trimestre a realizar tarefas de 
repaso e recuperación dos trimestres anteriores. 
As actividades consistirán sobre todo en: 
- Guías de traballo semanal 
- Realización de exercicios dos apuntamentos utilizados ao longo do 

curso 
- Realización de fichas de exercicios de Repaso e Recuperación 
- Realización de tarefas de autocorreción a través da Aula Virtual 
- Realización de Probas Online a través da Aula Virtual 
- Foros de participación para o alumnado onde diariamente se subían 

as correccións dos exercicios marcados para ese día e se resolvían 
as dúbidas que iban xurdindo 

- Videochamadas (Cisco Webex) un par de veces por semana para a 
resolución de dúbidas. 

Metodoloxía  

Debido a que durante todo o curso se fixo uso da Aula Virtual como un lugar 
onde o alumnado podía acceder a todo tipo de recursos (apuntamentos, 
exames de cursos anteriores, fichas de repaso, vídeos explicativos, etc,.) o 
uso da mesma viña sendo algo habitual para todo o alumnado desta 
materia. 
E por iso que durante o confinamento seguimos facendo uso da Aula Virtual 
como a nosa canle principal de comunicación. 
Semanalmente se publicará en dita Aula Virtual unha guía de traballo que 
o alumnado debe facer ao longo da semana. Tamén se activou “Un Foro de 
Dúbidas” onde se mostrarán as solucións dos exercicios e se poida 
comentar as dúbidas xurdidas. Ao final de cada semana activarase na Aula 
Virtual unha Proba de Autocorreción, onde o alumnado podía autoavaliarse 
e o profesor podía ver as súas respostas (erros e acertos). 
Semanalmente haberá dúas sesións de videochamadas(Cisco Webex) para 
a resolución de dúbidas que a través do foro non puideron ser aclaradas. 
No que levamos de confinamento esta é a ferramenta que prefire o 
alumnado para a resolución de ditas dúbidas. 
Cada certo tempo, estableceranse tamén Probas Online cun tempo 
limitado e nunha data prefixada para avaliar ao alumnado. En caso de que 
o alumnado poida regresar de novo ao centro, algunhas de estas probas 
poderán ser presenciais. 
Esta Metodoloxía fomentará no alumnado uns aprendizaxes mais 
autónomos, nos que terá que manexar todo tipo de ferramentas 
tecnolóxicas e recursos, dando así lugar a uns aprendizaxes mais 
construtivistas e significativos. 
A elección dos contidos de ampliación, ademais de ser fundamentais de 
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cara ao vindeiro curso, foron escollidos para facilitar ao alumnado a súa 
comprensión xa que non era preciso ter grandes coñecementos iniciais 
sobre os mesmos, deixando aqueles contidos que poden resultar mais 
complicados para traballar de xeito presencial no inicio do vindeiro curso 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos  da materia de matemáticas  Académicas de 3ºESO 
- Guía de traballo semanal 
- Aula Virtual  
- VideoChamadas (Cisco Webex) 
- Correo electrónico 
- Fichas de exercicios 
- Enlaces a webs e vídeos explicativos da rede 
- Vídeos elaborados polo profesorado do departamento 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula Virtual, onde está matriculado todo o alumnado do 
grupo.  
Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo alomenos cada 
15 días sobre o seguimento das tarefas que vai facendo o 
alumnado. 
Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia 
é AbalarMóbil. 

Publicidade  
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por 
niveles e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Unidade 1 

Unidade 2 

Unidade 3 

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto 

coas súas propiedades e aproximacións, para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e outras materias do ámbito 

educativo, recollendo, transformando e intercambiando 

información 

 MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), 
indicando o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

 MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis 
axeitada para as operacións de suma , resta, produto, división e potenciación. 

 MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados son razoables. 

 MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar con números moi 
grandes ou moi pequenos 

 MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, 
intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica 

 MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieiros, e 
valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

 MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e 
inversamente proporcionais 

Unidade 4 

Unidade 5 

B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións 

e as súas propiedades. 
 MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 

 MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e 
utiliza identidades notables 

 MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorizao, mediante a aplicación da regra 
de Ruffini. 

Uunidade 5 B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, 

utilizando ecuacións de distintos tipos para resolver problemas. 
 MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións 

de primeiro e segundo grado e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 
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Unidade 8 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. 

 MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas 
mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas. 

 MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, 
exponencial. 

 MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións 
elementais.(cortes cos eixos, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e 
mínimos, continuidade, simetría e periodicidade). 

 MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do 
comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa. 

 MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, e exponenciais. 

Unidade 8 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. 

 MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas 
situacións reais. 

 MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades 
axeitadas. 

 MAPB4.2.3. 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos  e Instrumentos de cualificación 
A avaliación deste terceiro trimestre realizarase a través das tarefas que 
vaia realizando o alumnado na  Aula Virtual (Tarefas Online de 
Autocorreción, Probas Online, Participación nos Foros de Dúbidas, etc) e 
que reflexará o traballo realizado diariamente polo alumnado en canto 
ao seguimento da materia e o seu estudo e repaso de contidos.  
      Sendo conscientes da dificultade que plantexa un correcto 

seguimento a distancia do alumnado, na cualificación deste terceiro 
trimestre valorarase sobre todo  o esforzo, interese e empeño mostrado 
polo alumnado para seguir adiante co curso e realizar as tarefas 
indicadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta sobre todo o traballo 
realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso, e dita 
avaliación final nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun 
terceiro trimestre que se está desenvolvendo baixo unhas circunstancias 
extraordinarias. 
Para aquel alumnado que non teña superada a materia no primeiro e 
segundo trimestre, activaranse  actividades de reforzo e recuperación e 
probas online (a través da aula virtual) para que poidan superar os 
contidos pendentes. En caso de superar estas probas de recuperación 
online, o alumnado obterá unha nota de 5 no trimestre correspondente. 
Se é posible o regreso do alumnado ao centro, pode que algunha de estas 
probas sexa de xeito presencial. 
Por tanto obterase para cada alumno/a dúas posibles notas: 
     Nota1: Media das notas dos dous primeiros trimestres 
     Nota2: Media das notas dos tres trimestres (tendo en conta que as 
actividades de recuperación servirán para recuperar os contidos 
pendentes) 
De este xeito a Nota Final será a mellor das dúas notas anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria 
realizará unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente 
os contidos que se traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre 
nas sesións presenciais, é dicir, aqueles que se desenvolveron ata a data 
na que comezou o estado de alarma. Polo tanto quedan excluídos 
aqueles contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron 
impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas 
circunstancias excepcionais. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

O departamento de  matemáticas  ven avaliando ao alumnado con 
materias pendentes a través de fichas de repaso, do traballo e actitude 
mostrada polo alumno/a no presente curso e tamén a través de probas 
escritas que se soen realizar en xaneiro, abril e maio. Debido a suspensión 
das clases presenciais e as circunstancias nas que se desenvolveu toda 
esta situación, foi imposible levar a cabo a proba de abril. Por tanto 
procederemos do seguinte xeito para a avaliación deste alumnado. 
- O alumnado que superou a primeira avaliación de pendentes en 

xaneiro (tendo en conta ademais  da proba escrita, o seu traballo 
diario e a entrega das fichas de repaso) ten a materia recuperada. 
 

Para  o resto do alumnado coa materia pendente, creamos na Aula 
Virtual un curso específico para eles, onde se lles amosarán probas de 
recuperación de anos anteriores (para o seu repaso) e será a través de 
este curso onde o alumnado realizará unha proba online  nunha data que 
fixará a xefatura de estudos. En caso de superar dita proba, terá 
recuperada a materia pendente con unha nota de 5. Esta nota poderá ser 
mellorada unha vez valorado o traballo do alumno/a ao longo do 
primeiro e segundo trimestre. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No terceiro trimestre levaremos a cabo certas actividades de ampliación 
de aqueles contidos que se consideran imprescindibles de cara ao 
vindeiro curso. 
Así  traballaremos os contidos relativos a Unidade 8 como introdución 
ao estudo do concepto e características dunha función. Posteriormente 
analizaremos as funcións lineais, afíns e cuadráticas. 
Adicaremos  tamén unha boa parte do trimestre a realizar tarefas de 
repaso e recuperación dos trimestres anteriores. 
As actividades consistirán sobre todo en: 
- Guías de traballo semanal 
- Realización de exercicios dos apuntamentos utilizados ao longo do 

curso 
- Realización de fichas de exercicios de Repaso e Recuperación 
- Realización de tarefas de autocorreción a través da Aula Virtual 
- Realización de Probas Online a través da Aula Virtual 
- Foros de participación para o alumnado onde diariamente se subían 

as correccións dos exercicios marcados para ese día e se resolvían 
as dúbidas que iban xurdindo 

- Videochamadas (Cisco Webex) un par de veces por semana para a 
resolución de dúbidas. 

Metodoloxía  

Debido a que durante todo o curso se fixo uso da Aula Virtual como un lugar 
onde o alumnado podía acceder a todo tipo de recursos (apuntamentos, 
exames de cursos anteriores, fichas de repaso, vídeos explicativos, etc,.) o 
uso da mesma viña sendo algo habitual para todo o alumnado desta 
materia. 
E por iso que durante o confinamento seguimos facendo uso da Aula Virtual 
como a nosa canle principal de comunicación. 
Semanalmente se publicará en dita Aula Virtual unha guía de traballo que 
o alumnado debe facer ao longo da semana. Tamén se activou “Un Foro de 
Dúbidas” onde se mostrarán as solucións dos exercicios e se poida 
comentar as dúbidas xurdidas. Ao final de cada semana activarase na Aula 
Virtual unha Proba de Autocorreción, onde o alumnado podía autoavaliarse 
e o profesor podía ver as súas respostas (erros e acertos). 
Semanalmente haberá dúas sesións de videochamadas(Cisco Webex) para 
a resolución de dúbidas que a través do foro non puideron ser aclaradas. 
No que levamos de confinamento esta é a ferramenta que prefire o 
alumnado para a resolución de ditas dúbidas. 
Cada certo tempo, estableceranse tamén Probas Online cun tempo 
limitado e nunha data prefixada para avaliar ao alumnado. En caso de que 
o alumnado poida regresar de novo ao centro, algunhas de estas probas 
poderán ser presenciais. 
Esta Metodoloxía fomentará no alumnado uns aprendizaxes mais 
autónomos, nos que terá que manexar todo tipo de ferramentas 
tecnolóxicas e recursos, dando así lugar a uns aprendizaxes mais 
construtivistas e significativos. 
A elección dos contidos de ampliación, ademais de ser fundamentais de 
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cara ao vindeiro curso, foron escollidos para facilitar ao alumnado a súa 
comprensión xa que non era preciso ter grandes coñecementos iniciais 
sobre os mesmos, deixando aqueles contidos que poden resultar mais 
complicados para traballar de xeito presencial no inicio do vindeiro curso 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos  da materia. 
- Guía de traballo semanal 
- Aula Virtual  
- VideoChamadas (Cisco Webex) 
- Correo electrónico 
- Fichas de exercicios 
- Enlaces a webs e vídeos explicativos da rede 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula Virtual, onde está matriculado todo o alumnado do 
grupo.  
Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 días 
sobre o seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado. 
Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia 
é AbalarMóbil. 

Publicidade  
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por 
niveles e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Unidade didáctica Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 1: Números reais. 

Unidade 2: Potencias e raíces. 

Unidade 3: Expresións e fraccións 
alxébricas. 

Unidade 4: Ecuacións. 

Unidade 5: Sistemas de ecuacións. 

Unidade 6: Inecuacións. 

Unidade 7 :Trigonometría. 

Unidade 9: Funcións. 

Unidade 10: Modelos de funcións. 

 B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando e representando os 
resultados en contextos de resolución de problemas. 

 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. 

Unidade 1: Números reais. 

Unidade 2: Potencias e raíces. 

Unidade 3: Expresións e fraccións 
alxébricas. 

Unidade 4: Ecuacións. 

Unidade 5: Sistemas de ecuacións. 

Unidade 6: Inecuacións. 

Unidade 7 :Trigonometría. 

Unidade 9: Funcións. 

Unidade 10: Modelos de funcións. 

 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. 

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

 MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de 
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números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas. 

 MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos 
específicos dos números. 

Unidade 3: Expresións e fraccións 
alxébricas. 

Unidade 4: Ecuacións. 

Unidade 5: Sistemas de ecuacións. 

Unidade 6: Inecuacións. 

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

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 

 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. 

Unidade 4: Ecuacións. 

Unidade 5: Sistemas de ecuacións. 

Unidade 6: Inecuacións. 

 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. 

Unidade 7 :Trigonometría.  B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico 
sesaxesimal e internacional, así como as relacións e as razóns 
da trigonometría elemental, para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reais. 

 MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para 
resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para 
realizar os cálculos. 

Unidade 7 :Trigonometría.  B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuadas, e 
aplicando as unidades de medida. 

 MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas 
apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e 
figuras xeométricas. 

 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as 
súas relacións. 

 MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e 
esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as 
unidades apropiadas. 
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Unidade 9: Funcións. 

Unidade 10: Modelos de funcións. 

 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. 

Unidade 9: Funcións. 

Unidade 10: Modelos de funcións. 

 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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

Realizarase unha avaliación continua, formativa, integradora e diferenciada para 
comprobar o grao de adquisición das competencias clave e o logro dos obxectivos da 
materia, tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe recollidos no punto anterior. 

Esta avaliación realizarase sobre as aprendizaxes que tiveron lugar nas sesións 
presenciais do 1º e 2º trimestres deste curso e sobre as actividades desenvolvidas dende 
a declaración do estado de alarma vía online a través da aula virtual e de 
videoconferencias, e presencialmente se houbese un regreso ás aulas antes do remate 
do curso. 

As actividades desenvolvidas na fase non presencial, tanto se van destinadas a repaso 
de aprendizaxes do 1º e 2º trimestres como a avance e ampliación ou a reforzo e 
consolidación de ambos tipos, terán carácter diagnóstico e un valor positivo para a  
cualificación do alumnado. 

Aquel alumnado que nalgunha das probas escritas do 1º e 2º trimestres teña unha 
nota menor que 3 dun total de 10 puntos ou maior ou igual que 3 pero non compensada 
coas notas das restantes probas escritas realizadas neses trimestres deberá facer unha 
recuperación consistente na realización de actividades, tarefas e probas online ás que 
se engadirían probas escritas presencias, se houbese un regreso ás aulas que o fixera 
posible. 

Instrumentos 

Partindo das dificultades que está supoñendo este seguimento a distancia do 
alumnado, no proceso de avaliación aplicaremos uns instrumentos que terán en conta 
especialmente o interese, o hábito de estudo e traballo, o esforzo e a tenacidade antes 
as dificultades que supón unha aprendizaxe cun maior grao de autonomía e 
desenvolvido en condicións materiais e persoais moi diferentes. 

Para o 1º e 2º trimestres utilizamos os instrumentos indicados na programación 
didáctica. 

No proceso de avaliación deste 3º trimestre usaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación da participación e traballo do alumnado facendo un seguimento de: 
o Frecuencia do acceso á aula virtual. 
o Participación nas discusións dos foros. 
o Participación nas videoconferencias, que se realizan dúas veces á semana. 

 Actividades, tarefas e probas: 
o Respostas orais nas videoconferencias. 
o Tarefas e actividades online na aula virtual. 
o Probas online na aula virtual. 
o Probas escritas presenciais, se fora posible. 

 Ficha individual do alumno ou alumna na que se recollen os datos que describen 
a súa evolución no proceso de aprendizaxe. 

Cualificación 
final 

Para obter a cualificación da avaliación final ordinaria terase en conta as aprendizaxes 
desenvolvidas polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso e dita avaliación 
nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun terceiro trimestre que se está 
desenvolvendo baixo unhas circunstancias extraordinarias. 
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As tarefas, actividades e probas online a través da aula virtual e de videoconferencias 
que realizará o alumnado que debe recuperar algunhas das probas realizadas no 1º e 2º 
trimestres obterán unha nota de 5 en caso de ser superadas. Esta nota substituirá á nota 
anterior correspondente. Tamén se poderán facer probas escritas presenciais no caso 
dun regreso ás aulas que o permitise. 

A cualificación final obterase como a mellor das seguintes notas: 

 A media aritmética das notas dos dous primeiros trimestres. 

 A media aritmética  das notas dos tres trimestres (tendo en conta a recuperación 
dos contidos pendentes). 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria realizará 
unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente os contidos que se 
traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre nas sesións presenciais, é dicir, 
aqueles que se desenvolveron ata a data na que comezou o estado de alarma. Polo tanto 
quedan excluídos aqueles contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron 
impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas circunstancias 
excepcionais. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

O departamento de matemáticas vén avaliando ao alumnado con materias 
pendentes a través de fichas de repaso, do traballo e actitude amosados polo alumno 
ou alumna no presente curso e tamén a través de probas escritas finais que se soen 
realizar en xaneiro, abril e maio. Debido a suspensión das clases presenciais e as 
circunstancias nas que se desenvolveu toda esta situación, foi imposible levar a cabo a 
proba de abril. Polo tanto procederemos do seguinte xeito para a avaliación deste 
alumnado: 

 O alumnado que superou a primeira avaliación de pendentes en xaneiro (tendo 
en conta ademais  da proba escrita, o seu traballo diario e a entrega das fichas de 
repaso) ten a materia recuperada. 

 Para o resto do alumnado coa materia pendente, creamos na aula virtual un curso 
específico para eles, onde se lles amosarán probas de recuperación de anos 
anteriores (para o seu repaso) e será a través de este curso onde o alumnado 
realizará unha proba online  nunha data que fixará a xefatura de estudos. En caso 
de superar dita proba, terá recuperada a materia pendente con unha nota de 5. 
Esta nota poderá ser mellorada unha vez valorado o traballo do alumno ou 
alumna ao longo do primeiro e segundo trimestres. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As primeiras actividades que se levan a cabo neste terceiro trimestre están 
conectadas coas aprendizaxes realizadas no final do trimestre anterior xa que 
estabamos rematando a unidade 9: Funcións e continuamos coa unidade 10: 
Modelos de funcións. Isto permite completar o bloque Funcións e dende o 
departamento consideramos os contidos desenvolvidos nesas unidades son 
fundamentais para interpretar informacións de diversos ámbitos (científico, social, 
económico...)  e polo tanto necesarios na continuación de estudos posteriores. A 
continuación introducirase a unidade 7: Trigonometría e os contidos que 
presentemos serán os precisos para realizar actividades que permitan usar a 
trigonometría como ferramenta para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Neste trimestre tamén se deseñarán actividades de repaso, reforzo e, no seu 
caso, de recuperación dos contidos desenvolvidos nos dous trimestres anteriores, 
xa que resulta sinxelo conectar a representación e o estudo das características das 
funcións con cálculos numéricos e alxébricos. 

O deseño das actividades busca manter unha aprendizaxe continua e adaptarase 
á situación excepcional que se está a vivir cada un dos alumnos e alumnas do grupo. 
Estas actividades consistirán en: 

 Guía de traballo semanal que recolle as actividades que deben ir realizando 
progresivamente no seu caderno e que se irán lembrando ao longo da 
semana mediante o servizo de mensaxes da aula virtual. 

 Realización dos exercicios con dificultade progresiva relativos aos contidos 
ampliados (poderanse corrixir na aula virtual consultando a ficha de 
exercicios resoltos correspondente). 

 Realización dos exercicios de repaso e de recuperación (poderanse corrixir 
accedendo á ficha de exercicios resoltos correspondente).  

 Realización de tarefas de autocorrección a través da aula virtual. 

 Realización de probas online a través da aula virtual. 

 Videoconferencias con Cisco Webex cunha media de dúas por semana que 
permiten a explicación de conceptos, a resolución de dúbidas das tarefas 
encomendadas e a realización de pequenas preguntas ao alumnado.   

 Participación no foro de dúbidas nas discusións que van xurdindo e que 
permiten resolver de forma case inmediata as dúbidas do alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado que cursa esta materia usa dende comezo de curso a aula virtual 
que lle permite acceder a fichas de exercicios sobre os contidos de cada unidade, a 
fichas con exercicios resoltos, aos modelos de exames de cursos anteriores e aos do 
curso actual que xa realizaron xunto coa súa resolución e a enlaces a distintos 
recursos na rede, así como utilizar o servizo de mensaxes que en nalgúns casos 
permitiu realizar de forma case inmediata aclaracións e resolver dúbidas do 
alumnado. 

Así, dende o momento en que se decreta o estado de alarma, para a 
comunicación co alumnado continúase utilizando o servizo de mensaxes da aula 
virtual. Cada semana envíanselle varias mensaxes aos integrantes do curso para 
informalos dos apuntamentos que deben consultar e as tarefas que deben 
desenvolver no seu caderno, e, para que as dúbidas que ían xurdindo e as súas 
respostas foran visibles a todo o alumnado, abriuse un foro de dúbidas con distintas 
discusións.  

A penúltima semana de abril comezamos a celebrar dúas sesións semanais de 
videoconferencias con Cisco Webex ás que se conecta case todo o alumnado de 
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forma habitual. Nelas realízanse explicacións teóricas, resólvense exercicios e o 
alumnado responde a pequenas cuestións que se lles formulan.  

Para os alumnos e alumnas que teñen problemas para iniciar a conexión ou 
durante a mesma, prolongarase a duración da videoconferencia para repetir as 
explicacións que non escoitaron e para solucionarlles as dúbidas que tiveran. Tamén 
se lles informou de que poden solicitar a través dunha mensaxe na aula virtual unha 
videoconferencia individual ou para grupos que non puideron conectarse 
adecuadamente ou que necesitan aclarar as dúbidas que teñen sobre o explicado 
anteriormente ou sobre as tarefas que deben realizar. 

O seguimento do acceso á aula virtual realizado nos primeiros días e as 
mensaxes e avisos ás titoras dos dous cursos e, nalgúns casos, aos titores legais 
permitiron conseguir unha regularidade no traballo da maioría do alumnado e 
detectar e adaptar o tempo das tarefas, das probas e as videoconferencias aos 
problemas de conectividade.  

Tanto no deseño das tarefas semanais como nas cuestións que se lles formulan 
nas videoconferencias inténtase que o proceso de aprendizaxe sexa significativo 
para que se realice unha memorización comprensiva incidindo no razoamento e non 
nunha simple realización mecánica que moitas veces cae no esquecemento ou se 
emprega cando non é posible. As actividades están destinadas a aplicar o aprendido 
e a consolidalo e tamén a repasalo e reforzalo. 

Cada certo tempo, nunha data e nun horario limitado e acordado entre todos, o 
alumnado realiza actividades online con carácter diagnóstico. Estas actividades 
sérvenlle para reflexionar e autoavaliar o seu progreso e axudan a detectar as 
principais dificultades e, en consecuencia, a deseñar actividades de reforzo ou de 
ampliación, se fose o caso. 

Os novos contidos que se introducen neste trimestre desenvolveranse na 
medida en que a súa aprendizaxe case autónoma o permita e aqueles 
coñecementos máis complexos serán traballados durante o vindeiro curso. 

Posto que o curso de 4º de ESO pecha a etapa de aprendizaxe obrigatoria, o 
reforzo e repaso dos contidos dos dous primeiros trimestres non só son necesarios 
para o alumnado que teña pendente de recuperación algunha das probas realizadas 
neses trimestres, senón que tamén serán fundamentais para o resto do alumnado, 
xa que neses casos consolidarán aprendizaxes relativas a ferramentas numéricas e 
alxébricas básicas que empregarán en estudos posteriores.  

Materiais e recursos 

 Libro do alumnado: VV.AA. Mat 4.1A/4.2A/4.3A Matemáticas Orientadas a 
las Enseñanzas Académicas, Editorial Vicens Vives S.A., 2016, ISBN: 978-84-
682-3575-2. 

 Apuntamentos teóricos da materia. 

 Guía de traballo que se desenvolverán ao longo de cada semana. 

 Fichas de exercicios sobre os contidos de cada unidade didáctica. 

 Fichas de exercicios de reforzo, de repaso e de ampliación, se fose preciso. 

 Enlaces a distintos recursos na rede. 

 Vídeos de YouTube como reforzo, complemento ou ampliación. 

 Aula virtual da materia que lles permitirá acceder aos apuntamentos, 
exercicios, material de apoio e informacións complementarias, foro de 
dúbidas e ademais manter a comunicación entre o alumnado e a profesora. 

 Videoconferencias con Cisco Webex. 

 Correo electrónico. 

 Chamadas telefónicas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado realízase a través da aula virtual, onde está 
matriculado todo o grupo, ou mediante o correo electrónico. 

Facilitarase información aos profesores titores dos dous grupos sobre o 
seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado. Esta información 
comunicarase cada 15 días ou no momento en que se detecte unha desconexión 
reiterada no acceso á aula virtual, na entrega de tarefas ou na asistencia ás 
videoconferencias que non poida ser explicada de forma convincente por parte do 
alumno ou alumna. Se a actitude pasiva é común a máis materias os profesores 
titores transmiten a información ás familias e se se produce só en Matemáticas 
Académicas a profesora da materia poríase en contacto coa familia a través do 
correo electrónico ou mediante chamada telefónica. 

Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia é Abalar 
Móbil. 

Publicidade  
Na páxina web do centro están publicadas as indicacións académicas por niveles 

e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Unidade 1 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. CMCCT. 

 MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante 

intervalos de números reais. CMCCT. 

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

número real. CMCCT. 

 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. CMCCT. 
 

Unidade 2 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. CMCCT. 

Unidade 3 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. CMCCT. 

 MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante a 

utilización de ecuacións, inecuacións ou sistemas de ecuacións. CMCCT. 

 MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos resultados obtidos 

e exponos con claridade. CMCCT. 
 

Unidade 5. 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. CMCCT. 

 MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e 

escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpretación derivados dunha 

mala elección, para realizar representacións gráficas de funcións. CMCCT. 
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 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. CMCCT. 
 

Unidade 6 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. CMCCT. 

 MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en 

problemas das ciencias sociais. CMCCT. 
 

Unidade 6 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. CMCCT. 

Unidade 7 B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de 

variación media nun intervalo e nun punto como 

aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as regra de 

derivación para obter a función derivada de funcións 

sinxelas e das súas operacións. 

 MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de 

variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para resolver 

problemas e situacións extraídas da vida real. CMCCT. 

 MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada 

dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun punto dado. CMCCT. 
 

Unidade 8 B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 

distribucións bidimensionais, con variables discretas ou 

continuas, procedentes de contextos relacionados coa 

economía e outros fenómenos sociais, e obter os parámetros 

estatísticos máis usuais mediante os medios máis axeitados 

(lapis e papel, calculadora, folla de cálculo) e valorando a 

dependencia entre as variables. 

 MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir 

dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) e 

categóricas. CMCCT. 

 MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en 

variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. CMCCT. 

 MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións 

condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus parámetros, 

para aplicalos en situacións da vida real. CMCCT. 

 MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente 

dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais, para poder 

formular conxecturas. CMCCT. 

 MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha 

distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios 
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tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, 

calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. CMCCT. 
 

Unidade 8 B4.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e 

cuantificar a relación lineal entre elas mediante o 

coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de 

axustar unha recta de regresión e de realizar predicións a 

partir dela, avaliando a fiabilidade destas nun contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos 

económicos e sociais. 

 MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e 

estima se dúas variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a 

representación da nube de puntos en contextos cotiáns. CMCCT. 

 MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas 

variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación lineal 

para poder obter conclusións. CMCCT. 

 MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén 

predicións a partir delas. CMCCT. 

 MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de 

regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados 

con fenómenos económicos e sociais. CMCCT. 
 

Unidade 9 B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 

experimentos simples e compostos, utilizando a regra de 

Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto 

e a axiomática da probabilidade, empregando os resultados 

numéricos obtidos na toma de decisións en contextos 

relacionados coas ciencias sociais. 

 MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e 

compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 

derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. CMCCT. 

 MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta 

asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e algunhas 

probabilidades asociadas. CMCCT. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos  e Instrumentos de cualificación 
A avaliación deste terceiro trimestre realizarase a través das tarefas que 
vaia realizando o alumnado na  Aula Virtual (Tarefas Online de 
Autocorreción, Probas Online, Participación nos Foros de Dúbidas, etc) e 
que reflexará o traballo realizado diariamente polo alumnado en canto 
ao seguimento da materia e o seu estudo e repaso de contidos.  
Sendo conscientes da dificultade que plantexa un correcto seguimento 
a distancia do alumnado, na cualificación deste terceiro trimestre 
valorarase sobre todo  o esforzo, interese e empeño mostrado polo 
alumnado para seguir adiante co curso e realizar as tarefas indicadas. 

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta sobre todo o traballo 
realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso, e dita 
avaliación final nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun 
terceiro trimestre que se está desenvolvendo baixo unhas 
circunstancias extraordinarias. 
Para aquel alumnado que non teña superada a materia no primeiro e 
segundo trimestre, activaranse  actividades de reforzo e recuperación e 
probas online (a través da aula virtual) para que poidan superar os 
contidos pendentes. En casa de superar estas probas de recuperación 
online o alumnado obterá unha cualificación de 5 no trimestre 
correspondente. Se é posible o regreso do alumnado ao centro, pode que 
algunha de estas probas sexa de xeito presencial. 
Por tanto obterase para cada alumno/a dúas posibles notas: 
     Nota1: Media das notas dos dous primeiros trimestres 
     Nota2: Media das notas dos tres trimestres (tendo en conta que as 
actividades de recuperación servirán para recuperar os contidos 
pendentes) 
De este xeito a Nota Final será a mellor das dúas notas anteriores. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria 
realizará unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente 
os contidos que se traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre 
nas sesións presenciais, é dicir, aqueles que se desenvolveron ata a data 
na que comezou o estado de alarma. Polo tanto quedan excluídos 
aqueles contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron 
impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas 
circunstancias excepcionais. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 
 
 
Non hai Alumnado con materia pendente de cursos anteriores. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

No terceiro trimestre levaremos a cabo certas actividades de 
ampliación de aqueles contidos que se consideran imprescindibles de 
cara ao vindeiro curso, e que, en caso de non impartilos e deixalos 
pendentes para o curso seguinte sería temporalmente imposible 
abarcalos en 2º de bacharelato. 
Así  traballaremos os contidos relativos a Unidade 8 , e algunhas 
nocións básicas de probabilidade da Unidade 9. 
Adicaremos  tamén unha boa parte do trimestre a realizar tarefas de 
repaso e recuperación dos trimestres anteriores. 
As actividades consistirán sobre todo en: 
- Guías de traballo semanal 
- Realización de exercicios dos apuntamentos utilizados ao longo do 

curso 
- Realización de fichas de exercicios de Repaso e Recuperación 
- Realización de tarefas de autocorreción a través da Aula Virtual 
- Realización de Probas Online a través da Aula Virtual 
- Foros de participación para o alumnado onde diariamente se subían 

as correccións dos exercicios marcados para ese día e se resolvían 
as dúbidas que iban xurdindo 

- Videochamadas (Cisco Webex) un par de veces por semana para a 
resolución de dúbidas. 

Metodoloxía  

Debido a que durante todo o curso se fixo uso da Aula Virtual como un 
lugar onde o alumnado podía acceder a todo tipo de recursos 
(apuntamentos, exames de cursos anteriores, fichas de repaso, etc,.) o 
uso da mesma viña sendo algo habitual para todo o alumnado desta 
materia. 
E por iso que durante o confinamento seguimos facendo uso da Aula 
Virtual como a nosa canle principal de comunicación. 
Semanalmente se publicará en dita Aula Virtual unha guía de traballo que 
o alumnado debe facer ao longo da semana. Tamén se activou “Un Foro 
de Dúbidas” onde se mostrarán as solucións dos exercicios e se poida 
comentar as dúbidas xurdidas. Ao final de cada semana activarase na Aula 
Virtual unha Proba de Autocorreción, onde o alumnado podía 
autoavaliarse e o profesor podía ver as súas respostas (erros e acertos). 
Semanalmente haberá dúas sesións de videochamadas(Cisco Webex) para 
a resolución de dúbidas que a través do foro non puideron ser aclaradas. 
No que levamos de confinamento esta é a ferramenta que prefire o 
alumnado para a resolución de ditas dúbidas. 
Cada certo tempo, estableceranse tamén Probas Online cun tempo 
limitado e nunha data prefixada para avaliar ao alumnado. En caso de que 
o alumnado poida regresar de novo ao centro, algunhas de estas probas 
poderán ser presenciais. 
Esta Metodoloxía fomentará no alumnado uns aprendizaxes mais 
autónomos, nos que terá que manexar todo tipo de ferramentas 
tecnolóxicas e recursos, dando así lugar a uns aprendizaxes mais 
construtivistas e significativos. 
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A elección dos contidos de ampliación, ademais de ser fundamentais de 
cara ao vindeiro curso, foron escollidos para facilitar ao alumnado a súa 
comprensión xa que non era preciso ter grandes coñecementos iniciais 
sobre os mesmos, deixando aqueles contidos que poden resultar mais 
complicados para traballar de xeito presencial no inicio do vindeiro curso. 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos  da materia de matemáticas aplicadas ás CCSS I 
- Guía de traballo semanal 
- Aula Virtual  
- VideoChamadas (Cisco Webex) 
- Correo electrónico 
- Fichas de exercicios 
- Enlaces a Webs e Vídeos explicativos na rede. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula Virtual, onde está matriculado todo o alumnado do 
grupo.  
Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 días 
sobre o seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado. 
Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia 
é AbalarMóbil 

Publicidade  
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por 
niveles e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Unidade didáctica Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 1: Números reais.  B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando e representando os 
resultados en contextos de resolución de problemas. 

 MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

 MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo 
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas. 

 MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e 
xustifica a súa idoneidade. 

 MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que 
realiza, valorando e xustificando a necesidade de estratexias axeitadas para 
minimizalas. 

 MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular 
distancias e manexar desigualdades. 

 MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa 
representación e a interpretación na recta real, e as súas operacións.  

 B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos logaritmos 
utilizando as súas propiedades na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais. 

 MA1B2.3.1 Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos 
sinxelos en función doutros coñecidos. 

 MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou 
económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades. 

Unidade 2: Ecuacións e 
inecuacións. 

 B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados 
en contextos reais, utilizando recursos alxébricos (ecuacións, 
inecuacións e sistemas) e interpretando criticamente os 
resultados. 

 MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da 
vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais formulado (como 
máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de 
Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

 MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución 
de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo 
grao), e interpreta os resultados no contexto do problema. 
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Unidade 3: Funcións reais de 
variable real. 

 

 B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de 
enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que describan 
unha situación real, e analizar cualitativa e cuantitativamente 
as súas propiedades, para representalas graficamente e 
extraer información práctica que axude a interpretar o 
fenómeno do que se derivan. 

 MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de 
variable real elementais e realiza analiticamente as operacións básicas con 
funcións. 

 MA13.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, 
dominio e escalas, e recoñece e identifica os erros de interpretación derivados 
dunha mala elección. 

 MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, 
comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades 
abstractas e problemas contextualizados. 

 MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de 
funcións en contextos reais. 

Unidade 4: Límites e 
continuidade dunha función. 

 B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha 
función aplicándoos no cálculo de límites e ao estudo da 
continuidade dunha función nun punto ou un intervalo. 

 MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais 
do seu cálculo, aplica os procesos para resolver indeterminacións e determina 
a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites. 

 MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo 
do seu límite e do valor da función, para extraer conclusións en situacións reais. 

 MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a 
función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

Unidade 5: Derivada dunha 
función. 

 B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun 
punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de 
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos. 

 MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e 
emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas. 

 MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais 
mediante a regra da cadea. 

 MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as 
condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. 

Unidade 6: Aplicacións da 
derivada. Representación 
gráfica de funcións. 

 B3.4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo 
información a partir das súas propiedades e extraendo 
información sobre o seu comportamento local ou global. 

 MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo 
das súas características mediante as ferramentas básicas da análise. 

 MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o 
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comportamento local e global das funcións. 

Unidade 7: Trigonometría.  B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, 
manexando con soltura as razóns trigonométricas dun ángulo, 
do seu dobre e a metade, así como as transformacións 
trigonométricas usuais. 

 MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre 
e a metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros dous. 

 B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as 
fórmulas trigonométricas usuais para resolver ecuacións 
trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos 
directamente ou como consecuencia da resolución de 
problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 
tecnolóxico. 

 MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 
tecnolóxico, utilizando os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas 
trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de 
coñecemento, resolvendo problemas contextualizados. 

Unidade 8: Números 
complexos. 

 B2.2. Coñecer os números complexos como extensión dos 
números reais, e utilizalos para obter solucións dalgunhas 
ecuacións alxébricas. 

 MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de 
números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións de segundo grao 
con coeficientes reais sen solución real. 

 MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e 
utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias, utilizando a notación máis 
adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade. 

Unidade 9: Vectores no plano.  B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as súas 
consecuencias; entender os conceptos de base ortogonal e 
ortonormal; e distinguir e manexarse con precisión no plano 
euclídeo e no plano métrico, utilizando en ambos os casos as 
súas ferramentas e propiedades 

 MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, 
utiliza a interpretación xeométrica das operacións para resolver problemas 
xeométricos e emprega con asiduidade as consecuencias da definición de 
produto escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar 
a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro. 

 MA14.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do 
coseno do ángulo. 

Unidade 10: Xeometría métrica 
plana. 

 

 B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da 
xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de rectas, e 
utilizalas para resolver problemas de incidencia e cálculo de 
distancias. 

 MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como 
ángulos de dúas rectas. 

 MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, 
identificando en cada caso os seus elementos característicos. 
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 MA1B4.4.3. Recoñece e diferenza analiticamente as posicións relativas das 
rectas.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

Realizarase unha avaliación continua, formativa, integradora e diferenciada para 
comprobar o grao de adquisición das competencias clave e o logro dos obxectivos da 
materia, tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe recollidos no punto anterior. 

Esta avaliación realizarase sobre as aprendizaxes que tiveron lugar nas sesións 
presenciais do 1º e 2º trimestres deste curso e sobre as actividades desenvolvidas dende 
a declaración do estado de alarma vía online a través da aula virtual e de 
videoconferencias, e presencialmente se houbese un regreso ás aulas antes do remate 
do curso. 

As actividades desenvolvidas na fase non presencial, tanto se van destinadas a repaso 
de aprendizaxes do 1º e 2º trimestres como a avance e ampliación ou a reforzo e 
consolidación de ambos tipos, terán carácter diagnóstico e un valor positivo para a  
cualificación do alumnado. 

Aquel alumnado que nalgunha das probas escritas do 1º e 2º trimestres teña unha 
nota menor que 3 dun total de 10 puntos ou maior ou igual que 3 pero non compensada 
coas notas das restantes probas escritas realizadas neses trimestres deberá facer unha 
recuperación consistente na realización de actividades, tarefas e probas online ás que 
se engadirían probas escritas presencias, se houbese un regreso ás aulas que o fixera 
posible. 

Instrumentos 

Partindo das dificultades que está supoñendo este seguimento a distancia do 
alumnado, no proceso de avaliación aplicaremos uns instrumentos que terán en conta 
especialmente o interese, o hábito de estudo e traballo, o esforzo e a tenacidade antes 
as dificultades que supón unha aprendizaxe cun maior grao de autonomía e 
desenvolvido en condicións materiais e persoais moi diferentes. 

Para o 1º e 2º trimestres utilizamos os instrumentos indicados na programación 
didáctica. 

No proceso de avaliación deste 3º trimestre usaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación da participación e traballo do alumnado facendo un seguimento de: 
o Frecuencia do acceso á aula virtual. 
o Participación nas discusións dos foros. 
o Participación nas videoconferencias, que se realizan dúas veces á semana. 

 Actividades, tarefas e probas: 
o Respostas orais nas videoconferencias. 
o Tarefas e actividades online na aula virtual. 
o Probas online na aula virtual. 
o Probas escritas presenciais, se fora posible. 

 Ficha individual do alumno ou alumna na que se recollen os datos que describen 
a súa evolución no proceso de aprendizaxe. 

Cualificación 
final 

Para obter a cualificación da avaliación final ordinaria terase en conta as aprendizaxes 
desenvolvidas polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso e dita avaliación 
nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun terceiro trimestre que se está 
desenvolvendo baixo unhas circunstancias extraordinarias. 
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As tarefas, actividades e probas online a través da aula virtual e de videoconferencias 
que realizará o alumnado que debe recuperar algunhas das probas realizadas no 1º e 2º 
trimestres obterán unha nota de 5 en caso de ser superadas. Esta nota substituirá á nota 
anterior correspondente. Tamén se poderán facer probas escritas presenciais no caso 
dun regreso ás aulas que o permitise. 

A cualificación final obterase como a mellor das seguintes notas: 

 A media aritmética das notas dos dous primeiros trimestres. 

 A media aritmética  das notas dos tres trimestres (tendo en conta a recuperación 
dos contidos pendentes). 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria realizará 
unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente os contidos que se 
traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre nas sesións presenciais, é dicir, 
aqueles que se desenvolveron ata a data na que comezou o estado de alarma. Polo tanto 
quedan excluídos aqueles contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron 
impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas circunstancias 
excepcionais. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación 

Nesta materia non hai alumnado con materias pendentes. 

Criterios de cualificación 

Nesta materia non hai alumnado con materias pendentes. 

Procedementos e instrumentos de avaliación 

Nesta materia non hai alumnado con materias pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As primeiras actividades que se levan a cabo neste terceiro trimestre están 
conectadas coas aprendizaxes realizadas no trimestre anterior para logo continuar 
con actividades de ampliación dalgúns contidos do bloque de Xeometría (unidades 
9 e 10), contidos xa introducidos no último curso da ESO, coa finalidade de facilitar 
a transición aos contidos xeométricos da materia Matemáticas II. 

Neste trimestre tamén se deseñarán actividades de repaso, reforzo e, no seu 
caso, de recuperación dos contidos desenvolvidos nos dous trimestres anteriores, 
incidindo nos relativos ao bloque de Análise, pois a resolución de exercicios deste 
bloque permite repasar e reforzar moitos dos contidos relativos ao bloque de 
Álxebra. 

O deseño das actividades busca manter unha aprendizaxe continua e adaptarase 
á situación excepcional que está a vivir cada un dos alumnos e alumnas do grupo. 
Estas actividades consistirán en: 

 Guía de traballo semanal que recolle as actividades que deben ir realizando 
progresivamente no seu caderno e que se irán lembrando ao longo da 
semana mediante o servizo de mensaxes da aula virtual. 

 Realización dos exercicios con dificultade progresiva relativos aos contidos 
ampliados (poderanse corrixir na aula virtual consultando a Ficha de 
exercicios resoltos correspondente). 

 Realización dos exercicios de repaso e de recuperación (poderanse corrixir 
accedendo á ficha de exercicios resoltos correspondente).  

 Realización de tarefas de autocorrección a través da aula virtual. 

 Realización de probas online a través da aula virtual. 

 Videoconferencias con Cisco Webex cunha media de dúas por semana que 
permiten a explicación de conceptos, a resolución de dúbidas das tarefas 
encomendadas e a realización de pequenas preguntas ao alumnado.   

 Participación no foro de dúbidas nas discusións que van xurdindo e que 
permiten resolver de forma case inmediata as dúbidas do alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado que cursa a materia Matemáticas I usa dende comezo de curso a 
aula virtual que lle permite acceder a apuntamentos, a fichas de exercicios sobre os 
contidos de cada unidade, a fichas con exercicios resoltos, aos modelos de exames 
de cursos anteriores e aos do curso actual que xa realizaron xunto coa súa 
resolución e a enlaces a distintos recursos na rede, así como utilizar o servizo de 
mensaxes que en bastantes casos permitiu realizar de forma case inmediata 
aclaracións e resolver as dúbidas do alumnado. 

Así, dende o momento en que se decreta o estado de alarma, para a 
comunicación co alumnado continúase utilizando o servizo de mensaxes da aula 
virtual. Cada semana envíanselle varias mensaxes aos integrantes do curso para 
informalos dos apuntamentos que deben consultar e as tarefas que deben 
desenvolver no seu caderno, e, para que as dúbidas que ían xurdindo e as súas 
respostas foran visibles a todo o alumnado, abriuse un foro de dúbidas con distintas 
discusións que está sendo bastante utilizado por algúns alumnos e alumnas.  

A penúltima semana de abril comezamos a celebrar dúas sesións semanais de 
videoconferencias con Cisco Webex ás que se conecta practicamente todo o 
alumnado. Nelas realízanse explicacións teóricas e resólvense exercicios e o 
alumnado consulta as dúbidas que non se aclararon nas discusións do foro nin a 
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través dunha mensaxe ou dun correo electrónico e responde a pequenas cuestións 
que se lle formulan.  

Para os alumnos e alumnas que teñen problemas para iniciar a conexión ou 
durante a mesma, prolongarase a duración da videoconferencia para repetir as 
explicacións que non escoitaron e para solucionarlles as dúbidas que tiveran. Tamén 
se lles informou de que poden solicitar a través dunha mensaxe na aula virtual unha 
videoconferencia individual ou para grupos que non puideron conectarse 
adecuadamente ou que necesitan aclarar as dúbidas que teñen sobre o explicado 
anteriormente ou sobre as tarefas que deben realizar. 

O seguimento do acceso á aula virtual realizado nos primeiros días e as 
mensaxes e avisos ás titoras dos dous cursos e, nalgúns casos, aos titores legais 
permitiron conseguir unha regularidade no traballo e detectar e adaptar o tempo 
das tarefas, das probas e as videoconferencias aos problemas de conectividade. 

Tanto no deseño das tarefas semanais como nas cuestións que se lles formulan 
nas videoconferencias inténtase que o proceso de aprendizaxe sexa significativo 
para que se realice unha memorización comprensiva incidindo no razoamento e non 
nunha simple realización mecánica que moitas veces cae no esquecemento ou se 
emprega cando non é posible. As actividades están destinadas a aplicar o aprendido 
e a consolidalo e tamén a repasalo e reforzalo. 

Cada certo tempo, nunha data e nun horario limitado e acordado entre todos, o 
alumnado realiza actividades online con carácter diagnóstico. Estas actividades 
sérvenlle para reflexionar e autoavaliar o seu progreso e axudan a detectar as 
principais dificultades e, en consecuencia, a deseñar actividades de reforzo ou de 
ampliación, se fose o caso. 

Os novos contidos que se introducen neste trimestre non son totalmente 
descoñecidos para o alumnado por terse achegado a eles no último curso da ESO e 
así, apoiándonos nos seus coñecementos avanzaremos os contidos das unidades 9 
e 10 na medida en que a súa aprendizaxe case autónoma o permita e aqueles 
coñecementos máis complexos serán traballados durante o vindeiro curso. 

O reforzo e repaso dos contidos dos dous primeiros trimestres deseñarase 
facendo fincapé nas unidades 3, 4, 5 e 6 debido a que no vindeiro curso necesitan 
unha boa base de coñecementos do bloque de Análise para que poidan ser 
ampliados con contidos desde mesmo bloque, pero máis complexos. As actividades 
que se deseñen tamén permitirán repasar contidos do bloque de Números e Álxebra 
que se precisan na resolución dese tipo de exercicios. 

Materiais e recursos 

 Libro do alumnado: VV. AA., Matemáticas I Bacharelato (Aprender é Crecer 
en Conexión), Editorial Grupo Anaya S. A., 2015, ISBN: 978-84-678-8339-8. 

 Apuntamentos teóricos de cada unidade didáctica de Matemáticas I. 

 Guías de traballo que se desenvolverán ao longo de cada semana. 

 Fichas de exercicios sobre os contidos de cada unidade didáctica. 

 Fichas de exercicios de reforzo, de repaso e de ampliación, se fose preciso. 

 Enlaces a distintos recursos na rede. 

 Vídeos de YouTube como reforzo, complemento ou ampliación. 

 Aula virtual da materia que lles permite acceder aos apuntamentos, 
exercicios, material de apoio e informacións complementarias, utilizar o foro 
de dúbidas e manter, a través do servizo de mensaxes, a comunicación entre 
o alumnado e a profesora. 

 Videoconferencias con Cisco Webex. 

 Correo electrónico. 
 Chamadas telefónicas. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado realízase a través da aula virtual, onde está 
matriculado todo o grupo, ou mediante o correo electrónico. 

Facilitarase información ás titoras dos grupos sobre o seguimento das tarefas 
que vai facendo o alumnado. Esta información comunicarase cada 15 días ou no 
momento en que se detecte unha desconexión reiterada no acceso á aula virtual, 
na entrega de tarefas ou na asistencia ás videoconferencias que non poida ser 
explicada de forma convincente por parte do alumno ou alumna. Se a actitude 
pasiva é común a máis materias as titoras transmiten a información ás familias e 
se se produce só en Matemáticas I a profesora da materia poríase en contacto coa 
familia a través do correo electrónico ou mediante chamada telefónica. 

Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia é Abalar 
Móbil. 

Publicidade  
Na páxina web do centro están publicadas as indicacións académicas por niveles 

e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Unidade Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 1. 

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. 

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

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

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

Unidades 2 e 3. 

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 
significado das solucións obtidas. 

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. 

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. 

Unidade 4. 

3. 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. 

 

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

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

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

Unidade 5. 

4. 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. 

4.1. 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. 

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

Unidade 6. 
5. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de 

rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas 
5.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais 

inmediatas. 
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que sexan doadamente representables, utilizando 
técnicas de integración inmediata. 

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

Unidade 7. 

6. 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. 

6.1. 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. 

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

6.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

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

Unidade 8 e 9. 

7.  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. 

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

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

7.3. 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. 

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

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

7.6. 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. 



IES Agra de Raíces                        Departamento de Matemáticas Curso 2019-2020 

P á g i n a  74 | 103 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A aula virtual viña sendo unha ferramenta de uso habitual para esta materia 
antes do confinamento, coma banco de recursos, coma plataforma para a 
entrega dalgunhas actividades propostas ou de realización de probas de 
autoevaluación. Dadas as circunstancias, reforzouse o papel desta ferramenta 
coma o procedemento principal para continuar traballando a materia e  facer a 
avaliación dos contidos. Estase a facilitar a través desta plataforma o material 
necesario para traballar os contidos; en arquivos de texto, videotutoriais, 
ligazóns externas a páxinas de interese, etc., que permiten ao alumnado 
achegarse aos contidos de forma teórica e acceder ás solucións da parte 
práctica, unha vez rematados os prazos propostos para a realización de xeito 
autónomo (guías/proposta de traballo diario/semanal). Fixamos tamén 
procedementos de comunicación continuada entre profesor-alumno, a través 
de foros dúbidas, chats e mensaxería da  aula virtual. 
Outro procedemento para establecer o seguimento individualizado do 
alumnado durante este tempo de confinamento, está a ser a realización de 
videoconferencias voluntarias vía Webex, dúas veces por semana, para que o 
alumnado poida sinalar aqueles aspectos da materia que lle ofrecen maiores 
dificultades. 

Instrumentos: 
 Tarefas propostas para a entrega a través da aula virtual . 
 Cuestionarios de Autoavaliación propostos na aula virtual. 
 Ficha técnica individualizada na que se recolle a implicación do alumno 

coa materia (participación en foros, interese, esforzo por mellorar,...) 

Cualificación final 

Para realizar a avaliación final, terase en conta, sobre todo, o traballo realizado 
polo alumnado durante os dous primeiros trimestres. A avaliación que se faga 
do terceiro trimestre non minorará nunca a puntuación obtida nas dúas 
primeiras avaliacións. 

 
Para aqueles alumnos que teñan algunha das dúas primeiras avaliacións 
suspensa, proporanse tarefas específicas, a través da aula virtual, para que 
poidan superar os contidos pendentes. Se se volvese ás aulas antes da 
avaliación final, poderá establecerse algunha proba adicional para apuntalar 
esta recuperación de contidos. 

 
A cualificación final, obterase da mellor das seguintes: 

 Media das notas obtidas na 1ª e 2ª avaliación. 
 Media das notas das 3 avaliacións tendo en conta que os alumnos 

poden na 3ª avaliación recuperar os contidos da 1ª e 2ª. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria 
realizará unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente os 
contidos que se traballaron de forma presencial ao longo do primeiro e 
segundo trimestre, é dicir, aqueles que se desenvolveron ata a data na que 
comezou o estado de alarma. Polo tanto quedan excluídos aqueles contidos 
que, a pesar de estar programados, non se puideron impartir ou impartíronse 
nun terceiro trimestre baixo unhas circunstancias excepcionais. 
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Alumnado de 
materia pendente 

O departamento de  matemáticas  ven avaliando ao alumnado con materias 
pendentes a través de fichas de repaso, do traballo e actitude mostrada polo 
alumno/a no presente curso e tamén a través de probas escritas que se soen 
realizar en xaneiro, abril e maio. Debido a suspensión das clases presenciais e as 
circunstancias nas que se desenvolveu toda esta situación, foi imposible levar a 
cabo a proba de abril. Por tanto procederemos do seguinte xeito para a 
avaliación deste alumnado. 
 

 O alumnado que superou a primeira avaliación de pendentes en xaneiro 
(tendo en conta ademais  da proba escrita, o seu traballo diario e a 
entrega das fichas de repaso) ten a materia recuperada. 

 Para  o resto do alumnado coa materia pendente, creamos na Aula 
Virtual un curso específico para eles, onde se lles amosarán probas de 
recuperación de anos anteriores (para o seu repaso) e será a través de 
este curso onde o alumnado realizará unha proba online  nunha data 
que fixará a xefatura de estudos. En caso de superar dita proba, terán 
recuperada a materia pendente. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Dado que o curso do que estamos a falar é final de etapa, e condicionado 
pola avaliación externa ABAU, durante esta 3ª avaliación proporanse 
actividades tanto de ampliación coma de reforzo e repaso. As de ampliación 
terán un carácter diagnóstico e preparatorio para as ABAU, e as de repaso e 
reforzo permitirán ademais a recuperación dos contidos non superados 
durante a etapa presencial. 
As actividades de ampliación, taballarán as unidades 8, 9 e 10 dos 
apuntamentos, e as de repaso as das unidades anteriores. 

As actividades consistirán sobre todo en: 
 Guías de traballo semanal. 
 Realización de exercicios dos apuntamentos. 
 Realización de fichas de exercicios de Repaso e Recuperación 
  Realización de tarefas a través da Aula Virtual   
 Realización de Probas de Autoevaluación Online a través da Aula 

Virtual. 
 Foros de participación para o alumnado. 
 Videochamadas (Cisco Webex) un par de veces por semana para a 

resolución de dúbidas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A aula virtual viña sendo unha ferramenta de uso habitual para esta materia 
antes do confinamento, coma banco de recursos, coma plataforma para a 
entrega dalgunhas actividades propostas ou de realización de probas de 
autoevaluación. Dadas as circunstancias, reforzouse o papel desta 
ferramenta coma o procedemento principal para continuar traballando a 
materia e facer a avaliación dos contidos. Estase a facilitar a través desta 
plataforma o material necesario para traballar os contidos; en arquivos de 
texto, videotutoriais, ligazóns externas a páxinas de interese, etc., que 
permiten ao alumnado achegarse aos contidos de forma teórica e acceder 
ás solucións da parte práctica, unha vez rematados os prazos propostos para 
a realización de xeito autónomo (guías/proposta de traballo diario/semanal). 
Fixamos tamén procedementos de comunicación continuada entre profesor-
alumno, a través de foros dúbidas, chats e mensaxería da  aula virtual. 
 
Outro procedemento para establecer o seguimento individualizado do 
alumnado durante este tempo de confinamento, está a ser a realización de 
videoconferencias voluntarias vía Webex, dúas veces por semana, para que 
o alumnado poida sinalar aqueles aspectos da materia que lle ofrecen 
maiores dificultades. 

Materiais e recursos 

 Apuntamentos  da materia de matemáticas 
 Académicas de 3ºESO 
 Guía/proposta de traballo diario/semanal 
 Aula Virtual   
 Vídeo Chamadas (Cisco Webex) 
 Correo electrónico 
 Fichas de exercicios 
 Enlaces a webs e vídeos explicativos da rede 
 Vídeos elaborados polo profesorado do departamento. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula Virtual, onde está matriculado todo o alumnado do 
grupo.  Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 
días sobre o seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado. 
Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia 
é AbalarMóbil. 

Publicidade 
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por 
niveles e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Unidade didáctica Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Unidade 1: Límite dunha 
función. Continuidade. 

 B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun 
intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. 

 MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a 
función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.  

 MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de 
problemas, así como os teoremas relacionados.  

 B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun 
punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de 
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de 
cálculo de límites e de optimización. 

 MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no 
cálculo de límites. 

Unidade 2: Derivada dunha 
función. 

 B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun 
intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. 

 MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de 
problemas, así como os teoremas relacionados. 

 B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun 
punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de 
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de 
cálculo de límites e de optimización. 

 MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no 
cálculo de límites. 

Unidade 3: Aplicacións da 
derivada. 

 

 B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun 
intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. 

 MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a 
función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.  

 MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de 
problemas, así como os teoremas relacionados. 

 B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun 
punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de 
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de 
cálculo de límites e de optimización. 

 MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no 
cálculo de límites. 

 MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou 
coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido 
dentro do contexto. 
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Unidade 4: Integral indefinida.  B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as 
técnicas básicas para o cálculo de primitivas. 

 MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

Unidade 5: Integral definida.  B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de 
áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas 
que sexan doadamente representables e, en xeral, á 
resolución de problemas. 

 MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou 
por dúas curvas. 

 MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e 
resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

Unidade 6: Matrices.  B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices 
para describir e interpretar datos e relacións na resolución de 
problemas diversos. 

 MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados 
mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, 
tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 

 MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios 
tecnolóxicos 

 B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á 
linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, determinantes e sistemas de 
ecuacións), e interpretar criticamente o significado das 
solucións. 

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método 
de Gauss ou determinantes. 

 MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e 
calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

 MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados 
matricialmente e interpreta os resultados obtidos. 

Unidade 7: Determinantes.  B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á 
linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, determinantes e sistemas de 
ecuacións), e interpretar criticamente o significado das 
solucións. 

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método 
de Gauss ou determinantes 

 MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e 
calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

 MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados 
matricialmente e interpreta os resultados obtidos. 

 MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da 
vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo 
nos casos en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao 
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para resolver problemas. 

Unidade 8: Sistemas de 
ecuacións lineais. 

 B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á 
linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas 
determinadas (matrices, determinantes e sistemas de 
ecuacións), e interpretar criticamente o significado das 
solucións. 

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método 
de Gauss ou determinantes.  

 MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e 
calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

 MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados 
matricialmente e interpreta os resultados obtidos. 

 MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da 
vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo 
nos casos en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao 
para resolver problemas. 

Unidade 9: Vectores no espazo.  B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando 
vectores. 

 MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando 
correctamente os conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, 
e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a 
interpretación xeométrica das operacións con vectores para resolver problemas 
xeométricos. 

 B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, 
distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en 
conta o seu significado xeométrico. 

 MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o 
significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 

 MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado 
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 

 MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os 
produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de 
problemas xeométricos. 

Unidade 10: Rectas e planos no 
espazo. 

 

 B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as 
ecuacións da recta e do plano no espazo. 

 MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando 
dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os seus elementos 
característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 

 MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando 
dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os seus elementos 
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característicos. 

 MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando 
métodos matriciais e alxébricos. 

  MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

Unidade 11: Espazo euclídeo 
tridimensional. Problemas 
métricos. 

 B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, 
distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en 
conta o seu significado xeométrico. 

 MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os 
produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de 
problemas xeométricos. 

Unidade 12: Probabilidade.  B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos (utilizando a regra de 
Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e 
a axiomática da probabilidade), así como a sucesos aleatorios 
condicionados (teorema de Bayes), en contextos relacionados 
co mundo real. 

 MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e 
compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

 MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha 
partición do espazo mostral. 

 MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de 
Bayes. 

Unidade 13: Distribucións de 
probabilidade. 

 B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse 
mediante as distribucións de probabilidade binomial e 
normal, calculando os seus parámetros e determinando a 
probabilidade de diferentes sucesos asociados. 

 MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e 
desviación típica. 

 MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a 
partir da súa función de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

 MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e 
valora a súa importancia no mundo científico. 

 MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 

 MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que 
poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa 
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aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para 
que sexa válida. 

 B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando un 
conxunto de datos ou interpretando de forma crítica 
informacións estatísticas presentes nos medios de 
comunicación, en especial os relacionados coas ciencias e 
outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións 
tanto na presentación dos datos como na das conclusións. 

 MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións 
relacionadas co azar e elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa 
probabilidade e/ou a estatística aparecidos en medios de comunicación e 
noutros ámbitos da vida cotiá. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos 

Realizarase unha avaliación continua, formativa, integradora e diferenciada para 
comprobar o grao de adquisición das competencias clave e o logro dos obxectivos da 
materia, tomando como referencia os criterios de avaliación e os estándares de 
aprendizaxe recollidos no punto anterior. 

Esta avaliación realizarase sobre as aprendizaxes que tiveron lugar nas sesións 
presenciais do 1º e 2º trimestres deste curso e sobre as actividades desenvolvidas dende 
a declaración do estado de alarma vía online a través da aula virtual e de 
videoconferencias, e presencialmente se houbese un regreso ás aulas antes do remate 
do curso. 

As actividades desenvolvidas na fase non presencial, tanto se van destinadas a repaso 
de aprendizaxes do 1º e 2º trimestres como a avance e ampliación ou a reforzo e 
consolidación de ambos tipos, terán carácter diagnóstico e un valor positivo para a  
cualificación do alumnado. 

Aquel alumnado que nalgunha das probas escritas do 1º e 2º trimestres teña unha 
nota menor que 3 dun total de 10 puntos ou maior ou igual que 3 pero non compensada 
coas notas das restantes probas escritas realizadas neses trimestres deberá facer unha 
recuperación consistente na realización de actividades, tarefas e probas online ás que 
se engadirían probas escritas presencias, se houbese un regreso ás aulas que o fixera 
posible. 

Instrumentos 

Partindo das dificultades que está supoñendo este seguimento a distancia do 
alumnado, no proceso de avaliación aplicaremos uns instrumentos que terán en conta 
especialmente o interese, o hábito de estudo e traballo, o esforzo e a tenacidade antes 
as dificultades que supón unha aprendizaxe cun maior grao de autonomía e 
desenvolvido en condicións materiais e persoais moi diferentes. 

Para o 1º e 2º trimestres utilizamos os instrumentos indicados na programación 
didáctica. 

No proceso de avaliación deste 3º trimestre usaremos os seguintes instrumentos: 

 Observación da participación e traballo do alumnado facendo un seguimento de: 
o Frecuencia do acceso á aula virtual. 
o Participación nas discusións dos foros. 
o Participación nas videoconferencias, que se realizan dúas veces á semana. 

 Actividades, tarefas e probas: 
o Respostas orais nas videoconferencias. 
o Tarefas e actividades online na aula virtual. 
o Probas online na aula virtual. 
o Probas escritas presenciais, se fora posible. 

 Ficha individual do alumno ou alumna na que se recollen os datos que describen 
a súa evolución no proceso de aprendizaxe. 

Cualificación 
final 

Para obter a cualificación da avaliación final ordinaria terase en conta as aprendizaxes 
desenvolvidas polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso e dita avaliación 
nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun terceiro trimestre que se está 
desenvolvendo baixo unhas circunstancias extraordinarias. 
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As tarefas, actividades e probas online a través da aula virtual e de videoconferencias 
que realizará o alumnado que debe recuperar algunhas das probas realizadas no 1º e 2º 
trimestres obterán unha nota de 5 en caso de ser superadas. Esta nota substituirá á nota 
anterior correspondente. Tamén se poderán facer probas escritas presenciais no caso 
dun regreso ás aulas que o permitise. 

A cualificación final obterase como a mellor das seguintes notas: 

 A media aritmética das notas dos dous primeiros trimestres. 

 A media aritmética  das notas dos tres trimestres (tendo en conta a recuperación 
dos contidos pendentes). 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria realizará 
unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente os contidos que se 
traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre nas sesións presenciais, é dicir, 
aqueles que se desenvolveron ata a data na que comezou o estado de alarma. Polo tanto 
quedan excluídos aqueles contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron 
impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas circunstancias 
excepcionais. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación 

Nesta materia non hai alumnado con materias pendentes. 

Criterios de cualificación: 

Nesta materia non hai alumnado con materias pendentes. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Nesta materia non hai alumnado con materias pendentes. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A maior parte do alumnado que cursa Matemáticas II presentarase ao remate 
do curso ás probas ABAU, e por iso é preciso continuar desenvolvendo os contidos 
do bloque de Xeometría previstos na programación inicial (repasar a unidade 9 e 
rematar as unidades 10 e 11) e logo continuar cos contidos do bloque de Estatística 
(unidades 12 e 13). 

Para as unidades deses dous bloques deséñanse actividades de ampliación 
consistentes en fichas de exercicios que deben resolver no seu caderno e que eles 
mesmos poden corrixir accedendo na aula virtual á correspondente ficha de 
exercicios resoltos. No bloque de Xeometría, como complemento ás introducións 
teóricas dos exercicios e á súa resolución, realízanse vídeos mediante gravación 
cenital que están nun canal de YouTube; mentres que no caso do bloque de 
Estatística as explicacións realizaranse mediante videoconferencias con Cisco 
Webex. 

Neste trimestre tamén se deseñarán actividades de repaso, reforzo e, no seu 
caso, de recuperación dos contidos desenvolvidos nos dous trimestres anteriores,  
que estarán baseadas en exercicios das probas ABAU. 

O deseño das actividades busca manter unha aprendizaxe continua e constante 
e adaptarase á situación excepcional que está a vivir cada un dos alumnos e alumnas 
do grupo. Estas actividades consistirán en: 

 Guía de traballo semanal que recolle as actividades que deben ir realizando 
progresivamente no seu caderno e que se irán lembrando ao longo da 
semana mediante o servizo de mensaxes da aula virtual. 

 Realización dos exercicios con dificultade progresiva relativos aos contidos 
ampliados (poderanse corrixir na aula virtual consultando a ficha de 
exercicios resoltos correspondente). 

 Realización dos exercicios de repaso e de recuperación (poderanse corrixir 
accedendo á ficha de exercicios resoltos correspondente).  

 Realización de tarefas de autocorrección a través da aula virtual. 

 Realización de probas online a través da aula virtual. 

 Videoconferencias con Cisco Webex cunha media de dúas por semana que 
permiten a explicación de conceptos, a resolución de dúbidas das tarefas 
encomendadas e a realización de pequenas preguntas ao alumnado.   

 Participación no foro de dúbidas nas discusións que van xurdindo e que 
tamén permiten resolver de forma case inmediata as dúbidas do alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O alumnado que cursa a materia Matemáticas II usa dende comezo de curso a 
aula virtual que lle permite acceder a apuntamentos, a fichas de exercicios sobre os 
contidos de cada unidade, a fichas con exercicios resoltos, aos modelos de exames 
de cursos anteriores e aos do curso actual que xa realizaron xunto coa súa 
resolución e a enlaces a distintos recursos na rede, así como utilizar o servizo de 
mensaxes que en bastantes casos permitiu realizar de forma case inmediata 
aclaracións e resolver as dúbidas do alumnado. 

Así, dende o momento en que se decreta o estado de alarma, para a 
comunicación co alumnado continúase utilizando o servizo de mensaxes da aula 
virtual. Cada semana envíanselle varias mensaxes aos integrantes do curso para 
informalos dos apuntamentos que deben consultar e as tarefas que deben 
desenvolver no seu caderno, e, para que as dúbidas que ían xurdindo e as súas 
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respostas foran visibles a todo o alumnado, abriuse un foro de dúbidas con distintas 
discusións. 

Como xa indicamos anteriormente, no momento en que comeza o 
confinamento estabamos traballando contidos de Xeometría e, para facilitar as 
explicacións da teoría e como complemento aos arquivos da aula virtual que 
contiñan a resolución dos exercicios destas unidades, elaboráronse mediante 
gravación cenital vídeos que se subiron a un canal de YouTube. 

A penúltima semana de abril comezamos a celebrar dúas sesións semanais de 
videoconferencias con Cisco Webex ás que se conecta todo o alumnado do grupo. 
Nelas realízanse explicacións teóricas e resólvense exercicios e o alumnado consulta 
as dúbidas que non se aclararon nas discusións do foro nin a través dunha mensaxe 
ou dun correo electrónico e responde a pequenas cuestións que se lle formulan. 

Para os alumnos e alumnas que teñen problemas para iniciar a conexión ou 
durante a mesma, prolongarase a duración da videoconferencia para repetir as 
explicacións que non escoitaron e para solucionarlles as dúbidas que tiveran. Tamén 
se lles informou de que poden solicitar a través dunha mensaxe na aula virtual unha 
videoconferencia individual ou para grupos que non puideron conectarse 
adecuadamente ou que necesitan aclarar as dúbidas que teñen sobre o explicado 
anteriormente ou sobre as tarefas que deben realizar. 

O seguimento do acceso á aula virtual realizado nos primeiros días e as 
mensaxes e avisos aos propios alumnos e nalgúns casos aos titores legais permitiron 
conseguir unha regularidade no traballo e detectar e adaptar o tempo das tarefas, 
das probas e as videoconferencias aos problemas de conectividade. 

Tanto no deseño das tarefas semanais como nas cuestións que se lles formulan 
nas videoconferencias inténtase que o proceso de aprendizaxe sexa significativo 
para que se realice unha memorización comprensiva incidindo no razoamento e non 
nunha simple realización mecánica que moitas veces cae no esquecemento ou se 
emprega cando non é posible. As actividades están destinadas a aplicar o aprendido 
e a consolidalo e tamén a repasalo e reforzalo. 

Cada certo tempo, nunha data e nun horario limitado e acordado entre todos, o 
alumnado realiza actividades online con carácter diagnóstico. Estas actividades 
sérvenlle para reflexionar e autoavaliar o seu progreso e axudan a detectar as 
principais dificultades e, en consecuencia, a deseñar actividades de reforzo ou de 
ampliación, se fose o caso. 

Neste curso é fundamental o reforzo e o repaso dos contidos dos dous primeiros 
trimestres, repaso que beneficiará tanto ao alumnado que ten que recuperar 
algunha das probas celebradas nos trimestre 1º e 2º como ao que se presentará ás 
probas ABAU en xullo. De aí que o seu deseño se basee en exercicios desas probas. 

Materiais e recursos 

 Libro do alumnado: VV. AA., Matemáticas II Bachillerato (Aprender es Crecer 
en Conexión), Editorial Grupo Anaya S. A., 2016, ISBN: 978-84-698-1277-8. 

 Apuntamentos teóricos de cada unidade didáctica de Matemáticas II. 

 Guías de traballo que se desenvolverán ao longo de cada semana. 

 Fichas de exercicios sobre os contidos de cada unidade didáctica. 

 Fichas de exercicios de reforzo, de repaso e de ampliación, se fose preciso. 

 Enlaces a distintos recursos na rede. 

 Vídeos de YouTube como reforzo, complemento ou ampliación. 

 Canal de YouTube con vídeos elaborados mediante gravación cenital, nos 
que se explica a resolución da maioría dos exercicios do bloque de Xeometría 
e os contidos teóricos correspondentes. 

 Aula virtual da materia que lles permite acceder aos apuntamentos, 
exercicios, material de apoio e informacións complementarias, utilizar o foro 
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de dúbidas e manter, a través do servizo de mensaxes, a comunicación entre 
o alumnado e a profesora. 

 Videoconferencias con Cisco Webex. 

 Correo electrónico. 
 Chamadas telefónicas. 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A comunicación co alumnado realízase a través da aula virtual, onde está 
matriculado todo o grupo, ou mediante o correo electrónico. 

Neste caso a profesora da materia tamén é a titora do grupo. Faise un 
seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado e lévase un rexistro cunha 
periodicidade de 15 días, pero, no momento en que se detecte unha desconexión 
reiterada no acceso á aula virtual, na entrega de tarefas ou na asistencia ás 
videoconferencias que non poida ser explicada de forma convincente por parte do 
alumno ou alumna, comunícase a incidencia á familia por correo electrónico ou 
mediante chamada telefónica. 

Outra ferramenta moi útil para facer chegar a información a familia é Abalar 
Móbil. 

Publicidade  
Na páxina web do centro están publicadas as indicacións académicas por niveles 

e materias. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UNIDADE 1. 
ESTATÍSTICA BÁSICA 
E DEFINICIÓNS 

 

 

UNIDADE 2. 
ESTATÍSTICA 
DESCRITIVA 

 

UNIDADE 3. 
COMBINATORIA 

 

UNIDADE 4. 
ESTATÍSTICA 
BIDIMENSIONAL 
 

 B1.3. Presentar e describir ordenadamente información 
estatística utilizando vocabulario e unhas representacións 
adecuados, e analizar de forma crítica e argumentada informes 
estatísticos presentes nos medios de comunicación, 
publicidade e outros ámbitos, prestando especial atención á 
súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións 
na súa presentación e conclusións e analizando, de forma 
crítica, informes estatísticos presentes nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos, detectando posibles erros e 
manipulacións na presentación de determinados datos. 

 MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística 

presente nos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, valorando 

a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica de 

datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. CCL, CMCCT, CD, CSC, CCEC. 
 

UNIDADE 5. 
CÁLCULO DE 
PROBABILIDADES 

 

  

 B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos. 

 

 MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes 

ao cálculo de probabilidades de sucesos. CMCCT. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Unidades Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UNIDADE 6. 
DISTRIBUCIÓNS 
DISCRETAS E 
CONTINUAS 

 

UNIDADE 7. 
MODELOS DE 
DISTRIBUCIÓNS 
DISCRETAS E 
CONTINUAS 

 

 B1.1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse 

mediante as distribucións de probabilidade binomial e normal, 

calculando os seus parámetros, asignando a probabilidade aos 

sucesos correspondentes e tomando decisións ante situacións 

que se axusten a unha distribución binomial ou normal, por 

medio da asignación de probabilidades aos sucesos 

correspondentes. 

 

 MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden 

modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa con 

soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, 

analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. CMCCT. 
 

UNIDADE 8. 
INFERENCIA 
ESTATÍSTICA 

 

 

 

 B1.2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da 

elaboración de enquisas, selección da mostra e estudo 

estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas 

características da poboación estudada para inferir conclusións, 

asignándolles unha confianza medible. 

 B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación 

cunha fiabilidade ou un erro prefixados. 

 

 MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de 

selección. CMCCT, CSIEE. 

 MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos 

estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos determinantes 

da poboación de partida. CMCCT. 

 MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e 

os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas 

contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes. CMCCT. 

 MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula 

as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo 

II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste. CMCCT, CAA. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

A avaliación deste terceiro trimestre realizarase a través das tarefas que 
vaia realizando o alumnado por medio de diversas plataformas  que 
permiten a máxima conexión posible (Aula Virtual, Correo electrónico, 
vídeo conferencia, Telegram) que reflectirá o traballo realizado 
diariamente polo alumnado en canto ao seguimento da materia e o seu 
estudo e repaso de contidos. 

      Sendo conscientes da dificultade que expresa un correcto seguimento a 
distancia do alumnado, na cualificación deste terceiro trimestre 
valorarase sobre todo  o esforzo, interese e empeño mostrado polo 
alumnado para seguir adiante co curso e realizar as tarefas indicadas. 

Cualificación 

 final 

A cualificación final obterase tendo en conta sobre todo o traballo 
realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso, e dita 
avaliación final nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun 
terceiro trimestre que se está desenvolvendo baixo unhas circunstancias 
extraordinarias. 
Non hai alumnado con avaliacións suspensas. 
Por tanto obterase para cada alumno/a dúas posibles notas: 
       Nota1: Media das notas dos dous primeiros trimestres 

     Nota2: Media das notas dos tres trimestres (tendo en conta que as 
actividades de recuperación servirán para recuperar os contidos 
pendentes) 

 
De este xeito a Nota Final será a mellor das dúas notas anteriores. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Non se prevé que haxa alumnado coa materia con cualificación final 
negativa, tal e como se expón no apartado anterior 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non hai alumnado coa materia pendente doutros anos, pois esta materia 
só se imparte neste curso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades 

No terceiro trimestre levaremos a cabo certas actividades de ampliación 
de aqueles contidos que se consideran importantes para os estudos 
universitarios que escollan, así como se deciden optar a realizar a proba 
de Matemáticas aplicadas ás CCSS II na ABAU. 
Así  traballaremos os contidos relativos as Unidades 7 e 8. Abordaremos 
os principais modelos de distribucións discretas (uniforme, Bernoulli, 
Binomial e Poisson) e continus (uniforme e Normal). Tamén 
traballaremos coa mostraxe e a iferencia estatística, así como o 
contraste de hipóteses. 
Adicaremos  tamén unha  parte do trimestre a realizar tarefas de repaso  
dos trimestres anteriores. 
As actividades consistirán sobre todo en: 
- Guías de traballo semanal 
- Realización de exercicios dos apuntamentos utilizados ao longo do 

curso 
- Realización de fichas de exercicios de Repaso 
- Realización de tarefas de autocorrección 
- Realización de Probas Online 
- Videochamadas. 
- Mensaxería de Telegram para consultas e intercambio de tarefas e 

dúbidas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Debido a que non todo o alumnado ten conexión a internet mediante cable 
ou adsl, decidimos buscar unha forma polo que todos e todas poidan estar 
conectados ao través do móbil (propio ou familiar). Para iso utilizamos 
Telegram facendo usos das oportunidades: 

 Ao través da canle do curso presento os contidos, tarefas e 
correccións. 

 Vinculado á canle creamos un grupo que recibe toda a información 
da canle. Neste grupo o alumnado pode participar con mensaxe, 
preguntando dúbidas, intercambiando opinións, remitindo 
arquivos para entregar as tarefas marcadas. 

 A mensaxería persoal tamén se utiliza para cuestións persoalizadas, 
e para a remisión de traballos. 

Deste xeito as familias poden ter acceso e control do intercambio e do 
cumprimento das tarefas. 
Semanalmente remítense contidos, tarefas e corrección das mesmas. O 
alumnado ten que remitir os arquivos do seu traballo desa semana. 
Esporadicamente temos vídeo chamada a través de skype para a resolución 
de dúbidas. 
Esta Metodoloxía fomentará no alumnado uns aprendizaxes mais 
autónomos, nos que terá que manexar todo tipo de ferramentas 
tecnolóxicas e recursos, dando así lugar a uns aprendizaxes mais 
construtivistas e significativos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Ao través de SMS ás familias 

Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 días 
sobre o seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado. 
Ao través de Telegram 

Publicidade 
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por 
niveles e materias. 

 
 

 

 

 

  



IES Agra de Raíces                        Departamento de Matemáticas Curso 2019-2020 

P á g i n a  97 | 103 

 

 

 

  



IES Agra de Raíces                        Departamento de Matemáticas Curso 2019-2020 

P á g i n a  98 | 103 

 

ÍNDICE 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

2. Avaliación e cualificación. 
 

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

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

                                                  Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer as distintas partes dunha impresora 3D e comprender o seu funcionamento. - Distingue con claridade os tres eixos da impresora. 
- Coñece e entende o funcionamento do extrusor. 
- Comprende dunha forma básica o funcionamento da Placa Base. 

Comprender como realizar un calibrado correcto dos eixos e da base de impresión. - Entende a necesidade de realizar un calibrado correcto antes de iniciar a 
impresión. 

- Realiza un calibrado correcto. 

Distinguir entre os diferentes materiais de impresión e as súas características. - Sabe escoller o material de impresión axeito ao obxecto que se vaia imprimir. 
- Entende as diferentes características que ten cada material. 
 

Comprender como crear cada unha das figuras básicas 
Entender como modificar as características da cada unha destas figuras. 

- Crea figuras básicas  

- Sabe modificar as características destas figuras (color, tamaño, transparencia, 

etc.). 

- Sabe modificar a posición destas figuras mediante translacións e rotacións. 

Comprender como crear figuras máis complexas a partires das figuras básicas - Realiza figuras mediante a utilización das figuras básicas. 

Comprender como realizar unha operación booleana a dúas ou máis figuras. - Deseña figuras cun certo grao de complexidade mediante as operacións 

booleanas. 

Comprender como crear unha matriz, tanto ortogonal como polar, dun elemento 
escollido 

- Usa a creación dunha matriz dun elemento como unha ferramenta de aforro de 

tempo e recursos no deseño dunha peza.  

Entender como crear un bosquexo e tamén as súas propiedades 

Realizar extrusións e baleirados de bosquexo. 

Aplicar diversas restricións (simetría, paralelismo, cotas, igualdade, etc.) a elaboración 

dun bosquexo. 

Distinguir os diferentes tipos de extrusión (axial, por traxectoria, por torsión, etc) que se 

poden aplicar a un bosquexo. 

Comprender como crear unha interpolación de seccións 

- Entende a necesidade de elaborar un bosquexo en 2D para a creación de pezas 

que precisan unha maior exactitude nas súas medidas ou que teñen un deseño 

máis complexo. 

- Realiza bosquexos no plano e extrúe correctamente estes bosquexos no espazo.  

- Utiliza correctamente as propiedades dos bosquexos (restricións, tipos de 

extrusión, interpolacións, etc.) para deseñar bosquexos complexos e por tanto 

figuras máis complexas. 

Distinguir entre as diversas primitivas xeométricas 

Realizar repeticións dun obxecto e simetrías de espello 

Comprender como aplicar un espesor ou un desprazamento (offset e thickness) 

Entender como xerar os planos 2D dunha figura 3D. 

- Aplica estas ferramentas máis avanzadas de xeito correcto o que lle permite 

aforrar tempo e recursos na elaboración e deseño dunha peza. 

Comprender a necesidade de usar un software complementario para aumentar as 

prestacións do noso deseño. 

- Coñece outros software que nos permiten realizar tarefas ou melloras no 

software que usamos habitualmente. 
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- Coñece os formatos (svg, stl, etc.) cos que debe crear os seus deseños para que 

sexan compatibles entre co software empregado. 

Aplicar de maneira integrada os contidos de todo o curso. - É capaz de crear un proxecto final no que se integren os contidos vistos ao 

longo do curso. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Esta materia foi plantexada dende o principio para que o alumnado 
traballase de xeito autónomo e fose adquirindo os seus coñecementos 
mediante a visualización de vídeos explicativos e a posterior realización 
da tarefa correspondente, sendo os ritmos de aprendizaxe e a 
organización na realización das tarefas algo persoal de cada alumno/a. 
Todo o material necesario para o alumnado (apuntamentos, vídeos, 

tarefas, etc.) estaba a súa disposición na aula virtual.  
Por tanto a avaliación neste terceiro trimestre virá sendo igual que 

como se veu levando a cabo ao longo do curso, sendo conscientes que o 
alumnado está confinado nas súas casas e que por tanto a situación de 
estres e incertidumbre é moi alta, tendo en conta que estamos falando 
de alumnado de 2º de bacharelato. 

Cualificación 
final 

A cualificación final obterase tendo en conta sobre todo o traballo 
realizado polo alumnado nos dous primeiros trimestres do curso, e dita 
avaliación final nunca se verá prexudicada polos resultados obtidos nun 
terceiro trimestre que se está desenvolvendo baixo unhas 
circunstancias extraordinarias. 
 
Por tanto obterase para cada alumno/a dúas posibles notas: 
     Nota1: Media das notas dos dous primeiros trimestres 
     Nota2: Media das notas dos tres trimestres (tendo en conta que as 
actividades realizadas no terceiro trimestre) 
 
De este xeito a Nota Final será a mellor das dúas notas anteriores. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O alumnado que teña unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria 
realizará unha proba extraordinaria de setembro que incluirá soamente 
os contidos que se traballaron ao longo do primeiro e segundo trimestre 
nas sesións presenciais, é dicir, aqueles que se desenvolveron ata a data 
na que comezou o estado de alarma. Polo tanto quedan excluídos 
aqueles contidos que, a pesar de estar programados, non se puideron 
impartir ou impartíronse nun terceiro trimestre baixo unhas 
circunstancias excepcionais. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Ao ser unha materia de libre configuración de centro que se imparte so 
en 2º de bacharelato, non hai alumnado con materia pendente de 
cursos anteriores. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Como vimos traballando ao longo do curso o alumnado deberá: 
- Visionar os vídeos explicativos que introducen os novos contidos 
- Realización da Tarefa indicada e envío da mesma ao profesor a través 

da Aula Virtual 
- Participación no foro de dúbidas, en caso de atoparse con algunha 

dificultade. 

Metodoloxía  

A metodoloxía empregada neste terceiro trimestre vai seguir sendo a 
mesma que a empregada ao longo do curso, salvo que debido a suspensión 
das clases presenciais, activouse un “Foro de Dúbidas” na Aula Virtual para 
que o alumnado expoño no mesmo as dificultades que vai atopando na 
realización das tarefas. Tamén dispoñen do sistema de mensaxería da Aula 
Virtual  para conectar co profesorado. 
Todo o alumnado está matriculado na Aula Virtual e ten acceso a mesma. 

Materiais e recursos 

-  Aula Virtual 
-  Apuntamentos do curso 
-  Vídeos explicativos 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da Aula Virtual, onde está matriculado todo o alumnado do grupo.  

Tamén se facilitará información ao titor/a do grupo cada 15 días sobre o 

seguimento das tarefas que vai facendo o alumnado. 

Publicidade  
Na Web do centro están publicadas as indicacións académicas por 

niveles e materias. 
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