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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.2 MACB2.2.2 Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha 
sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios 

 

 MACB2.2.1 Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de 
formación a partir de termos anteriores. 

 

 MACB2.2.3 Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo 
xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 

 

 MACB2.2.4 Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e 
resolve problemas asociados a estas. 

 

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

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

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

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

 

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

 

 MAB1.2.4 Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución 
de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. 
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B1.3 Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e 
leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións 

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

probabilísticos. 

B1.4 Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras 

preguntas, outros contextos, etc. 

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

solución ou procurando outras formas de resolución. 

B1.6 Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 

(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da realidade. 

MAB1.6.2 Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios 

  

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

MAB1.12.4.Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Na 3ª avaliación valoraranse os traballos telemáticos realizados polos 
alumnos neste trimestre basados nos estándares da 3ª avaliación  e 
nos das dúas primeiras avaliacións.  

Como máximo terán o valor de un punto. 

 Puntuaranse cada traballo de 0 a 10 se este foron entregados no 
prazo indicado . 

 Se o traballo se entregase fóra de data, ata 2 días de retraso, 
puntuarase sobre 6. 

 Se o traballo se entregase fóra de data, máis de 2 días ou despois 
de subir o profesor as solucións do boletín á aula virtual, 
puntuarase cun 0. 

 Se algún traballo fose copiado, terá un 0 nesa actividade. 

 

Tras facer todos os traballos do 3º trimestre calcularase a media deles 
e dividirase por 10, para que esté entre 0 e 1. Ese resultado será a nota 
que se terá en conta de xeito positivo na 3ª avaliación. 

Cualificación final 

A cualificación final da avaliación ordinaria calcularase facendo a media 
aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación e aumentando a nota 
da 3ª avaliación (máximo 1 punto). 

 

Aproximación da nota que non pode levar decimais. A aproximación 
farase do seguinte xeito: 

 Se o primeiro decimal é menor  o igual a 5 por defecto 

 Se o primeiro decimal é maior de 5 por exceso. 

No caso de que tras esta aproximación un alumno non obtivera un 5, 
faráselle unha proba telemática o máis obxectiva posible da/s 
avaliación/s que tivera suspensas nun principio( 1ª e/ou 2ª) . 

Esta proba telemática realizarase a través da aula virtual, correo 
electrónico, whatsapp ou teléfono, a profesora aclarará as condicións 
desa proba co alumno ( tempo, realización, observación e forma de 
entrega) e enviaralle os exercicios para os cales terá un tempo máximo 
de realización. A proba puntuarase sobre 10 puntos. 

 Se un alumno non se conectase coa profesora na hora acordada 
e non estivera xustificada tal circunstancia, terá un 0 nesa proba 
telemática. 

 Se o alumno obtén unha nota superior ou igual a 5, obterá un 5 
na avaliación ordinaria. 

 Se o alumno obtén unha nota inferior a 5, obterá a nota calculada 
anteriormente. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

No caso de que as autoridades sanitarias e a Consellería o indiquen, 
realizarase unha proba telemática ou presencial (proba escrita) da 1ª e 
2ª avaliación. 

 
A proba contará con varias preguntas: exercicios e problemas. 

Para ter superada esta avaliación extraordinaria de setembro, o alumno 

deberá ter, como mínimo, un 5 no exame. 

A nota que se obtén neste exame redondearase matematicamente, agás 

se esta é entre 4 e 5 que se aproximará por defecto. 

 

Avaliación de  
materia 

pendentes 

Na 3ª avaliación, enviaranse tarefas con exercicios e problemas só sobre 
a 2ª avaliación de 2º de ESO e sobre os estándares que teñen un 100 % 
de consecución mínima.  

Se o alumno entrega esta tarefa dentro de prazo e, polo menos, cun 70 
% dos exercicios  ben, terá un 5 na cualificación da 2ª avaliación. 

 

A nota final calcularase facendo a media das notas da 1ª e 2ª avaliación, 
se esa nota é igual ou superior a 5, a aproximación farase por exceso, e 
no outro caso por defecto. 

 

Se, aínda así, a nota do alumno fose inferior a un 5, realizaráselle unha 
última proba telemática o máis obxectiva posible. Superará ese exame 
se obtén unha nota superior ou igual a 5. 

 

Se o alumno non aprobase na avaliación ordinaria, realizaría a proba 
extraordinaria de setembro da 1ª e 2ª avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

 

Todos os alumnos realizarán traballos en base aos estándares 
indicados neste documento ata o 5 de maio. A partir desta data, 
seguindo instruccións da Consellería, o alumnado que teña a 1ª 
avaliación e/ou a 2ª av.  suspensas, fará traballos sobre as 
avaliacións suspensas soamente. Os que teñan aprobado realizarán 
tarefas baseándose nos estándares da 3ª avaliación. 

Todas as actividades deste trimestre consistirán en fichas ou 
exercicios do libro de texto, adxuntaranse vídeos titoriais 
explicativos da plataforma Youtube e recibirán algunha clase por 
videoconferencia para dúbidas.  

 

 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade): 

As actividades e os titoriais subiranse á aula virtual. Se o alumno tivese 
problemas de conectividade, enviaránselle por correo electrónico ou por 
whatsapp. 

A profesora terá contacto por unha ou outra vía con todo o seu 
alumnado, atendendo sempre ás dificultades académicas ou 
tecnolóxicas que poida presentar o alumno. Se algún non entrega as 
tarefas en tempo, avisaráselle por correo electrónico, teléfono ou 
whatsapp. 

 

Materiais e recursos 
Os  materias utilizados serán; fichas de exercicios e libro de texto, e os 
recursos serán: titoriais de youtube, aula virtual do centro, correo 
electrónico e a RRSS Whatsapp (con videochamada). 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora da materia informará e explicará os criterios de avaliación e 
cualificación a todo o seu alumnado a través da aula virtual do centro.  

Se algún alumno non puidese acceder á aula virtual, enviaráselle esta 
información a través do seu correo electrónico. 

 

Publicidade Esta adaptación da programación publicarase na páxina web do centro 

para informar a toda a comunidade educativa. 

 

 
 
 


