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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Unidade 1. Números reais
1ª Avaliación
Criterios Avaliación Estándares de aprendizaxe
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 complexos 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.
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Unidade 2. Expresións alxébricas, ecuacións e sistemas.
1ª Avaliación
Criterios Avaliación Estándares de aprendizaxe
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.

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. Trigonometría.
1ª Avaliación
Criterios Avaliación Estándares de aprendizaxe
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  seo,  coseno  e  tanxente,  e  as

fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de

coñecemento, resolvendo problemas contextualizados.
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Unidade 4. Números Complexos.
2ª Avaliación
Criterios Avaliación Estándares de aprendizaxe
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 5. Vectores.
2ª Avaliación
Criterios Avaliación Estándares de aprendizaxe
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.

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e

do coseno do ángulo. 
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Unidade 6. Xeometría Analítica.
2ª Avaliación
Criterios Avaliación Estándares de aprendizaxe
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.

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das

rectas.

B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e

identificar  as  formas  correspondentes  a  algúns  lugares

xeométricos usuais, estudando as súas ecuacións reducidas

e analizando as súas propiedades métricas.

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares

máis usuais en xeometría plana, así como as súas características.

MA1B4.5.2.  Realiza  investigacións  utilizando  programas  informáticos

específicos naquelas hai que seleccionar, que estudar posicións relativas e

realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 1ª e 2ª segundo a existente na programación sen esta 
adaptación.
3ª avaliación:

• 10% asistencia videoconferencias  webEx (obtense coa asistencia
a 1 de 2 que etán planificadas por semá)

• 20% da media das Tareas reforzo entregados por Aula Virtual(1ª 
e 2ª Avaliación) : 1 por semá.

• 30% das medias dos cuestionarios (Aula Virtual) basados nas 
tarefas reforzo: 1 por semá. 

• 40% Exame: formato cuestionario onde teñen que enviar os 
cálculos cos que chegan as conclusións pola aula virtual (formato
PDF).(Dáse a posibilidade de 3 exames por si teñen nese 
momento problemas de conexión)

Nota provisional 3ª avaliación, se obtén sumando estas valoracións 
do alumno.

Instrumentos:
• Anotación de asistencia videoconferencia webEX.
• Anotación valoración das tarefas da Aula Virtual (Moodle)
• Puntuación cuestionarios Aula Virtual (Moodle)
• Nota Exame Aula Virtual (Moodle)

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Nota 3ª Avaliación =Máxima nota entre; a media da 1ª Avaliación e a 2ª 
Avaliación, e a nota provisional da 3ª Avaliación.

Proba
extraordinaria
de setembro

Similar as probas de reforzo traballadas nesta 3ª avaliación.
Recollendo os Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles publicados nesta Adaptación.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e
no seu caso, ampliación)

Actividades 

•  asistencia videoconferencias  webEx (obtense coa asistencia
a 1 de 2 que etán planificadas por semá)

•  Tareas reforzo entregados por Aula Virtual(1ª e 2ª 
Avaliación) : 1 por semá.

•  cuestionarios (Aula Virtual) basados nas tarefas reforzo: 1 
por semá. 

•  Exame: formato cuestionario onde teñen que enviar os 
cálculos cos que chegan as conclusións pola aula virtual (formato 
PDF).(Dáse a posibilidade de 3 exames por si teñen nese 
momento problemas de conexión)

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Dende o Centro en colaboración co Concello de Arteixo, solucionáronse os
problemas de conectividade.

• Aula Virtual (Entrega tareas temporalización 5 días, realización   
cuestionarios 5 días, e 3 exames a realizar nunha hora por si nesa 
hora algún alumno ten problemas de red)

• WebEx (2 videoconferencias a semá, por si problemas de red   
nalgún día; e ofrecemento para dúbidas de uso do aulario )

Se algún alumno quedase sen conectividad, traslado tareas a traves do 
centro.

Materiais e recursos • Publicado na Aula Virtual  
• WebEx  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 9 DE 10 CENTRO: IES SABÓN - ARTEIXO – A CORUÑA
CURSO: 1º BAC - B

MATERIA:MATEMÁTICAS I



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

• Alumnado: Aula Virtual (Moodle) e WebEx
• Familias: Abalar Mobil e atención WebEx

Publicidade • Páxina Web do Ies Sabón
• Aula Virtual (Moodle)
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