
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 
CURSO: 2º DE BACHARELATO 
MATERIA: MATEMÁTICAS II 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA: 5 de maio de 2020 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 7 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 
CURSO: 2 BACHARELATO 

MATERIA:MATEMÁTICAS II 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 
3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 

caso ampliación) 
 

4. Información e publicidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 
CURSO: 2 BACHARELATO 

MATERIA:MATEMÁTICAS II 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1ª Avaliación 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os 
resultados que se derivan diso. 

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 
MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica 
e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos. MA2B3.2.1.Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

2ª Avaliación 
B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo de 
primitivas. MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables e, en xeral, á resolución de 
problemas. 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 
MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funcións coñecidas.    

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar datos 
e relacións na resolución de problemas diversos. 

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e 
para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios 
tecnolóxicos axeitados. 
MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, 
de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), 
e interpretar criticamente o significado das solucións. 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 
MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 
MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 
MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e 
clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos en que sexa posible (empregando 
o método máis axeitado), e aplícao para resolver problemas. 

Ampliación  

B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 

MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os conceptos de 
base e de dependencia e independencia lineal, e define e manexa as operacións básicas con vectores no 
espazo, utilizando a interpretación xeométrica das operacións con vectores para resolver problemas 
xeométricos. 

B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos 
utilizando as ecuacións da recta e do plano no espazo. 

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os 
problemas afíns entre rectas. 
MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra 
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correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos. 
MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e 
alxébricos. 
MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, 
calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado xeométrico. 

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 
MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión 
analítica e as propiedades. 
MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e 
mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos 
(utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática 
da probabilidade), así como a sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en 
contextos relacionados co mundo real. 

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada ou 
non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto. 
MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a 
probabilidade de diferentes sucesos asociados. 

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os 
seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 
MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 
MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia 
no mundo científico. 
MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de 
cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 
MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as 
condicións necesarias para que sexa válida. 
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2. Avaliación e cualificación 
 
 
 
 
 

Avaliación 

Procedementos: 
-Terase en conta os resultados acadados nas avaliacións anteriores. 
-O alumno pode mellorar a súa cualificación coas actividades realizadas 
neste último trimestre. Terase en conta tanto a interacción co 
profesorado como as tarefas propostas. 
1.Alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas pode 
mellorar a súa cualificación traballando con tarefas de reforzo e 
ampliación no terceiro trimestre. 
2.Alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas pode 
recuperar traballando con tarefas de repaso e reforzo no terceiro trimestre e 
tamen pode mellorar a súa cualificación traballando coas tarefas de 
ampliación. 

 

Instrumentos: 
- Participación e interacción co profesorado mediante correos electrónicos. 
- Entrega de actividades propostas. 
- Visualización do material que se colgue na aula virtual. 
- Participación nas videoconferencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cualificación final 

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito: 
1. Para o alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas de 
xeito presencial a cualificación será a media desas dúas avaliacións, 
ou a media da primeira, a segunda e o traballo feito no terceiro 
trimestre se desa maneira o alumnado mellora a súa cualificación. 
Nota final será a máis alta entre a media de A e B( (A+B)/2) e a 
media de A, B e C ((A+B+C)/3). 
sendo: 
A= Nota da 1ª avaliación 
B= Nota da 2ª avaliación 
C=  Nota que terá en conta as tarefas de reforzo (50%) e as tarefas de 
ampliación (50%) 
 
2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación 
suspensas presencialmente a cualificación obterase da seguinte forma: 
A= Nota da 1ª avaliación 
B= Nota da 2ª avaliación 
M=Nota das tarefas de repaso. 
S=Nota das tarefas de ampliación. 
 
-Se M é menor que 5, a nota ordinaria será a máis alta entre (A+B)/2 e M. 
-Se M é 5 ou superior, a alumna ou alumno acadará o 5 na nota ordinaria. 
-Se M é 5 ou superior e ademáis S é 5 ou superior, a nota ordinaria será a 
(5+S)/2 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela 
entrarán únicamente os contidos e estándares traballados na primeira e a 
segunda avaliación. 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 

1. Colgarase na aula virtual o material relativo os estándares de 
aprendeizaxe no que imos traballar. 

2. Envío de tarefas para entregar. 
3. Interacción docente-alumnado mediante correos electrónicos. 
4. Videoconferencias para explicacion / resolución exercicios. 
 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado: 
Traballará os estándares de reforzo e ampliación: 
-O alumnado terá que visualizar o material da aula virtual (teoría, 
videos tutoriais e exercicios resoltos) dos estándares de aprendizaxe 
no que imos traballar   
-O alumnado terá que enviar a través do correo os exercicios 
propostos sobre eses contidos. 
- O alumnado terá que manter contacto por correo coa docente para 
as resolver as  dúbidas que lles xurden durante o traballo e estudo. 
-O alumnado asistirá ás videoconferencia de explicación e resolución 
de exercicios. 

 
Alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas 
- Recibirá exercicios de repaso que debe devolver feitos nun prazo 
fixado. O alumnado que ten problemas nalgún contido, volve a 
traballar os mesmos estándares non superados facendo novos 
exercicios deses contidos.  
 

 
 

Materiais e recursos 

• Correo electrónico 
• Aula virtual 
• Links a webs e blogs educativos. 
• Videoconferencias. 
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1 Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

  A información contida neste documento será trasladada ao alumnado 
por correo electrónico e explicado por videoconferencia. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro, dentro da sección do 
Departamento de Matemáticas 


