
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

 
MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o 

criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa 
MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de 

problemas 
 
 

B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e con 

outras materias do ámbito educativo. 

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

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades 

necesarias e resolve problemas contextualizados. 
MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de 

medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira 
MACB2.2.5. 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 números sobre a recta numérica 

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

. 

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 

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. 

 
B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e internacional, así 

como as relación 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. 

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. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
A avaliación realizaráse sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres 
do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes 
realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, 
- Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores 
- O alumno pode mellorar a súa cualificación coas actividades realizadas neste último trimestre 

Instrumentos:.   
- Actividades  realizadas na aula virtual 

Cualificación final 

Criterios de cualificación: teranse en conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
anteriormente identificados. 
 
A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
 A media aritmética das notas da 1ª e a 2ª avaliación. 
Esta nota poderá verse aumentada en ata 1 punto en función do traballo realizado no 3º trimestre.  
A cualificación final será a aproximación enteira dese número. 
No caso de ter a 1ª ou  2ª avaliación suspensa, poderase recuperala coas actividades de 
recuperación propostas. 
 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible.  
Nela entrarán únicamente os contidos e estándares mínimos e imprescindibles.. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
Para o alumnado con materias pendentes de cursos anteriores proporanse tarefas que deben 
realizar e entregar para superar a materia pendente. 
 

Criterios de cualificación: 
 

Proporánselle actividades que lles axuden a superar a materia pendente, co obxectivo de que 
os alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 
Para recuperar as materias suspensas, o alumnado debe entregar as tarefas solicitadas.. As 
respostas das tarefas por parte do alumnado terán que ser claras e ben feitas, en relación aos 
criterios de cualificación. 
  

 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Tarefas solicitadas a través da aula virtual 
Poderanse utilizar, ademais das tarefas, outros instrumentos de avaliación adaptados ás 
circunstancias (cuestionario ou probas na aula virtual, videoconferencias en pequeno grupo ou 
individuais, ...) para valorar o grao de desenvolvemento do programa de recuperación acadado 
polo alumno. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, 
no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou 
parte do alumnado.  

  Seguindo as Instrucións da Consellería de Educación, a partires do 27 de abril o alumnado         
que no periodo maio-xuño realice as tarefas de recuperación, repaso, reforzo ou    
ampliación dende casa poderá: 
 Recuperar avaliacións pendentes (1ª ou 2ª avaliación) 
 Mellorar a cualificación final do curso 2019/2020 

 
 

Actividades de ampliación:  A ampliación das aprendizaxes tomará como referentes 
aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión 
do alumnado e que para a súa asimilación requiran a mínima intervención docente.  
 
Actividades de Recuperación: Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e 
competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, proporánselle 
actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia, co obxectivo de que os 
alumnos e alumnas poidan continuar o seu itinerario formativo. 
Para recuperar as avaliacións suspensas, o alumnado debe entregar as tarefas 
solicitadas das avaliacións que ten suspensas. As respostas das tarefas, por parte do 
alumnado terán que ser claras e ben feitas, en relación aos criterios de cualificación   
 Poderanse utilizar, ademais das tarefas, outros instrumentos de avaliación adaptados ás 
circunstancias (cuestionario ou probas na aula virtual, videoconferencias en pequeno 
grupo ou individuais, ...) para valorar o grao de desenvolvemento do programa de 
recuperación acadado polo alumno. 
 
 
Actividades de repaso e reforzo: para o conxunto do alumnado, proporanse actividades 
de repaso e reforzo dos contidos da 1ª e 2ª avaliación. 
 
As tarefas de repaso, reforzo e recuperación versarán sobre contidos considerados 
mínimos polo departamento para acadar as competencias e os estándares de 
aprendizaxe mínimos do primeiro e segundo trimestre. 
 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Todo o alumnado ten conectividade. 
 
 
 2. O alumnado ten os contidos(teoría e exercicios resoltos) dos estándares de aprendizaxe 
no que imos traballar neste trimestre. Sobre eses contidos teñen que realizar actividades. 
 

Materiais e recursos 
1.  aula virtual 
 2.  correo electrónico 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Para informar ao alumnado o profesorado a través da aula virtual poñerá en coñecemento a 

publicación desta modificación da programación na páxina web do centro. 

Publicidade  
 Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección do departamento de 
matemáticas 


