
 
 
 

 IES CANIDO – CURSO 2019-2020 
ADAPTACIÓN DA INFORMACIÓN BÁSICA DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Materia/Modulo CIENCIAS APLICADAS I (Matemáticas) Nivel 1º PFB 
Profesor/a Veiga Fernández, Raúl Curso 2019-2020 

 

  OBXECTIVOS e CONTIDOS   
 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 

1ª A
V

A
 

 
x Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na recta real. 
x Utilización da xerarquía das operacións. 
x Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes contextos. 
x Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, multiplicación e división. 
x Proporcionalidade directa e inversa. Regra de tres. Comparación de magnitudes. 

 
 
 
x Tema   1.-   Números   e   operacións 

básicas 
x Tema 2.- Proporcionalidade 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 

2ª A
V

A
 

 

 
 
x As porcentaxes na economía. 
x Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación. 
x Progresións aritméticas e xeométricas. 

 
 
 
x Tema 3.- Porcentaxes 
x Tema 4.- Progresións 

 OBXECTIVOS CONTIDOS 

3ª A
V

A
 

x Tradución de situacións da linguaxe verbal á alxébrica. 
x Transformación   de   expresións   alxébricas.   Operacións   alxébricas   de   suma,   diferenza, 

multiplicación e factor común. 
x Desenvolvemento e factorización de expresións alxébricas. Identidades notables. 
x Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
x Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas. 

 
 
 
x Tema 5.- Expresións alxébricas 
x Tema 6.- Ecuacións de 1º grao cunha 

incógnita 

 
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN e MÍNIMOS ESIXIBLES   

 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN MÍNIMOS ESIXIBLES 

1ª A
V

A
 

x Identificáronse  os  tipos  de  números  e  utilizáronse  para  interpretar  adecuadamente  a 
información cuantitativa. 

x Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de 
lapis e calculadora (física ou informática). 

x Utilizáronse as TIC como medio de procura de información. 
x Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades. 
x Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e 

operar con eles. 
x Representáronse os números reais sobre a recta numérica. 

 

 
 
 
x Sabe operar con fraccións 
x Resolve problemas da vida cotiá relacionados co seu ámbito 

profesional utilizando adecuadamente as operacións 
elementais. 

2ª A
V

A
 

 
 
x Caracterizouse a proporción como expresión matemática. 
x Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade. 
x Utilizouse  a  regra  de  tres  para  resolver  problemas  en  que  interveñen  magnitudes 

directamente e inversamente proporcionais. 
x Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás. 

 
x Distingue o tipo de proporcionalidade entre dúas magnitudes 
x Sabe aplicar a regra de tres a situacións da vida cotiá 

relacionadas coa súa actividade profesional 
x Manexa as porcentaxes aplicándoas a marxes comerciales e 

descontos en situacións relacionadas coa súa actividade 
profesional. 

3ª A
V

A
 

x Concretáronse  propiedades  ou  relacións  de  situacións  sinxelas  mediante  expresións 
alxébricas. 

x Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de desenvolvemento e 
factorización. 

x Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro grao. 

x Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos e as TIC. 

 
 
x Traduce situacións sinxelas a termos alxébricos e viceversa. 
x Resolve  situacións  cotiás,  utilizando  expresións  alxébricas 

sinxelas e aplicando os métodos de resolución máis axeitados. 

Traballaranse as competencias clave asociadas aos estándares de aprendizaxe (como pode consultarse na programación) facendo 
especial fincapé na competencia matemática, na competencia dixital e na competencia aprender a aprender. 



  CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN   
�

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DURANTE A 1ª E 2ª AVALIACIÓN (antes do confinamento) 
 

Actitude 30%  
 
 
Conceptos e 
procedementos 

20% Probas obxectivas escritas  

50% Traballos / Expresión escrita  

0% Lecturas / Audicións  

0% Laboratorios / Expresión oral  
 

PROCEDEMENTO DA AVALIACIÓN DURANTE A 1ª E 2ª AVALIACIÓN (antes do confinamento) 
Haberá unha proba escrita por avaliación, que ponderará sobre a nota da avaliación o 20%. Dependendo do criterio do profesor e do 
número de alumnos a proba de avaliación pode ser substituida pola observación sistemática e individual do alumnado. 

 
O(s) traballo(s) aportará(n) como máximo cinco puntos á nota da avaliación (50%). Dado o tipo de alumnos e o perfil desta ensinanza, a 
realización de traballos na aula debe ser o instrumento de máis peso no proceso de avaliación do aprendizaxe deste módulo profesional. 

 
O módulo Ciencias aplicadas I está formado por dúas materias, matemáticas e ciencias. A nota do módulo en cada avaliación será a 
media aritméticas das notas das dúas materias que o forman. 

 
Aprobarán cada avaliación do módulo se a media aritmética é 5 ou superior a 5. Agora ben, se se produxese o abandono dalgunha das 
materias que o forman, dita avaliación estaría suspensa. 

 
A nota final ordinaria do módulo será a media aritmética das tres avaliacións. No caso en que a nota ordinaria do módulo sexa suspenso 
e so unha das materias estivese suspensa, no exame de avaliación extraordinaria só terá que recuperar a materia suspensa e non todo o 
módulo. 

 
Ao comenzo de cada tema, e de acordo coa LOMCE e o plan lector de centro faremos lecturas escollidas relativas á materia ou a 
personaxes distinguidos no campo das matemáticas. 
 
Tendo en conta as instrucións do 27 de abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación 

• Durante o terceiro trimestre desenvolveránse actividades de recuperación, repaso, reforzo (que lle axuden a superar a 
materia) e ampliación. 
• A avaliación e cualificación do alumnado: realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso e valorarase positivamente a realización das actividades proposta polo profesorado durante o terceiro trimestre. 
• A nota final ordinaria da materia obterase tendo en conta  o seguinte cálculo: 

𝑁𝑜𝑡𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 = 60%𝑛𝑜𝑡𝑎1ª + 40%𝑛𝑜𝑡𝑎2ª + 15%𝑑𝑜𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜𝑒𝑒𝑠𝑓𝑜𝑟𝑧𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑛𝑎3ª 
Nese 15% do traballo realizado na 3ª avaliación, valorarase 

▪ 10% seguimento e entregas das actividades propostas polo profesorado 
▪ 5% nota media das tarefas puntuables propostas polo profesorado 

• Para superar a materia a nota final ordinaria terá que ser igual ou superior a 5. 
 
 


