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1.‐ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE  
 
CONTIDO:   FRACCIÓNS 
B2‐1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e porcentaxes sinxelas, as súas 
operacións e propiedades para recoller, transformar e intercambiar información e resolver problemas 
relacionados coa vida diaria. 
B2‐1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos 
para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  a  información  cuantitativa.(Le,  escribe 
fraccións, compáraas, e ordena e comprende a súa utilización en situacións da vida cotiá) 
B2‐2.7.  Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e  fraccionarios,  acha  fraccións 
equivalentes  e  simplifica  fraccións,  para  aplicalo  na  resolución  de  problemas.(Resolve  problemas  a 
través das operacións con fraccións e fraccións equivalentes) 
 
CONTIDO: DECIMAIS 
B2‐1.  Utilizar  números  naturais,  enteiros,  fraccionarios,  decimais  e  porcentaxes  sinxelas,  as  súas 
operacións  e  propiedades  para  recoller,  transformar  e  intercambiar  información  e  resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 
B2‐1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais 
infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman 
período.(Distingue os diferentes tipos de decimais) 
 
 
CONTIDO: POTENCIAS 
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. 
B2‐1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos 
para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  a  información  cuantitativa.(Le  e  escribe 
potencias e comprende a súa utilización en situacións da vida cotiá.) 
 
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 
B2‐2.4.  Realiza  cálculos  nos  que  interveñen  potencias  de  expoñente  natural  e  enteiro  aplicando  as 
regras básicas das operacións con potencias. 
 
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. 
B2.3.1. 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.(Resolve exercicios con potencias 
respectando a xerarquía das operacións) 
 
CONTIDO:  POLIMOMIOS 
B2‐6.  Analizar  procesos  numéricos  cambiantes,  identificando  os  patróns  e  leis  xerais  que  os  rexen, 
utilizando  a  linguaxe  algebraico  para  expresalos,  comunicalos,  e  realizar  predicións  sobre  o  seu 
comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións algebraicas. 
B2‐6.1. Describe  situacións  ou  enunciados que  dependen  de  cantidades  variables  ou  descoñecidas  e 
secuencias  lóxicas  ou  regularidades, mediante  expresións  algebraicas,  e  opera  con  elas.( Opera  con 
monomios e polinomios e resolve os exercicios e problemas que se lle expoñen) 
B2‐6.2.  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.(Expresa 
propiedades e leis en linguaxe alxebraica e calcula ou seu valor numérico en casos concretos ) 



B2‐6.3. Utiliza as  identidades algebraicas notables e as propiedades das operacións para (Identifica e 
aplica as igualdades notables ) 
 
CONTIDO: ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO 
B2‐7.  Utilizar  a  linguaxe  algebraico  para  simbolizar  e  resolver  problemas mediante  a  formulación  de 
ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos 
algebraicos ou gráficos e contrastando os resultados obtidos. 
B2‐7.1.  Comproba,  dada  unha  ecuación,  se  un  número  ou  uns  números  é  ou  son  solución 
desta.(Comproba  se  un  número  é  a  solución  a  unha  ecuación  dada  e  acha  o  valor  de  distintas 
ecuacións) 
B2‐7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo 
grao,  resólveas e  interpreta o  resultado obtido.(Resolve problemas mediante ecuacións de primeiro e 
segundo grao) 
 
CONTIDO: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
B2‐7.  Utilizar  a  linguaxe  algebraico  para  simbolizar  e  resolver  problemas mediante  a  formulación  de 
ecuacións de primeiro, segundo grao e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos 
algebraicos ou gráficos e contrastando os resultados obtidos. 
B2‐7.1. Comproba, dado un sistema, se un número ou uns números é ou son solución desta. 
B2‐7.2. Formula alxebricamente unha  situación da vida  real mediante    sistemas de ecuacións  lineais 
con dúas  incógnitas,  resólveos e  interpreta o  resultado obtido.(Resolve problemas mediante sistemas 
de ecuacións lineais con dúas incógnitas) 
 
 
 

2.‐AVALIACION E CUALIFICACIÓN 
  2.1.‐AVALIACIÓN  
    ‐PROCEDEMENTOS 

 Análise e valoración de tarefas de repaso propostas especialmente creadas para a avaliación. 

 Outros 

  ‐INSTRUMENTOS 

 Proposta de tarefas 

Probas: 

Número:  3   

               Materia: Tarefas de repaso propostas para dita proba 

2.2.‐CUALIFICACIÓN FINAL 

                       Nota final = Nota periodo presencial + Valoración del periodo no presencial 
               Nota periodo presencial =   0.7*X+ 0.3*Y    

X=Nota media de las notas de todos los exámenes realizados en el  periodo presencial 
Y= Nota media ponderada (con los pesos que establezca el profesor/a) del 
resto de notas obtenidas durante el periodo presencial 

           Valoración del periodo no presencial= 0.05*A+0.15*B) (Hasta 2 Puntos) 
                                   A= Valoración de las tareas de repaso propuestas (sobre 10) 
                                   B= Media de las pruebas de repaso (sobre 10) 
 

2.3.‐EXAMES DE SETEMBRO 

         A proba de setembro terá como referente o apartado 1 desta programación 

2.4.‐MATERIAPENDENTE 



          Non se modifica a programación . As probas que quedan por facer ( 3ª avaliación e proba 
extraordinaria) farase telemáticamente ou de forma presencial se éposible 

 
3. METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación das anteriores) 
             3.1‐ACTIVIDADES 
                       ‐Tarefas de repaso 
                       ‐Probas 
             3.2‐METODOLOXIA (algunha das seguintes) 
                       ‐ Proposta de actividades a través da Aula Virtual 
                       ‐ Publicacóin de solucións para autoavaliación                     
                       ‐ Clase mediante videochamada para aclarar dudas derivadas da            
autoavaliación    
                       ‐Probas formato quizizz 
             3.3‐RECURSOS 
                       ‐Aula Virtual 
                       ‐Email 
                ‐Libro de texto 
                       ‐Outras ferramentas dixitais (Webex,Quizizz,Canva,Witeboard...) 
                        
 

4.‐INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 
          4.1‐INFORMACIÓN  AO ALUMNADO E AS FAMILIAS 
    Mensaxería  Aula Virtual ,abalar, videochamada. 
           4.2‐PUBLICIDADE 
    Publicación na páxina web do centro,mensaxería  Aula Virtual,        
  abalar. 
 
 


