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

1ª Avaliación

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.

MACB2.2.3. 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.

B2.3. Construír  e  interpretar expresións alxébricas,  utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as súas  
operacións e as súas propiedades.

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas.

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.

2ª Avaliación
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.

B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais  
asociadas  a  situacións  reais  obtendo  información  sobre  o  seu  comportamento,  a  evolución  e  os  
posibles resultados finais

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais.

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas.

MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais  
ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos.

Ampliación
B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, 

e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou  
mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade  
inversa, definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a estatística,   e 
interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, 
INE, etc.).

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos.
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B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos máis usuais, en 
distribucións unidimensionais  e bidimensionais, utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador), e valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas.

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).

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

B3.3.  Coñecer  e  utilizar  os  conceptos  e  os  procedementos  básicos  da  xeometría  analítica  plana  para  
representar, describir e analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas.

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores.

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala.

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade.
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1. 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 o resultado das probas.

Instrumentos:
Para avaliar o traballo e nivel  acadado (90% VER):
- Exercicios entregados de forma telemática 
- Tarefas evaluadas entregadas por correo electrónico ou aula virtual
- Fotos de exerci cios do caderno
- Proba de nivel

Para avaliar a participación e interacción co profesorado (10%):
- Consulta de dúbidas
- Contestar aos correos ou mensaxería da aula virtual cando se lle require
- Visualización do material que se lles envía
- Participación nas videoclases 

Cualificación 
final

 A= Nota da 1ª avaliación
 B= Nota da 2ª avaliación
 C= Nota do terceiro trimestre que terá en conta os traballos entregados e 
a participación e interacción co docente e as probas de nivel do 3º 
trimestre

 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 as actividades de ampliación feitas 
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).

2. O alumnado con algunha avaliación suspensa terá que facer e 
entregar debidamente resoltos exercicios dos estándares fundamentais 
das avaliacións suspensas, poidendo conseguir desta forma unha nota 
máxima de 6. A nota final calcularase ca mesma fórmula que para os 
alumnos coas dúas primeiras avaliacións aprobadas, pero  substituíndo as 
notas das avaliacións suspensas polas de recuperación se con iso o 
alumno mellora a súa puntuación.
Esto quere dicir que todo o alumnado pode mellorar a nota obtida nas

dúas primerias avaliacións e, no peor dos casos, mantela.

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.

Alumnado de 

Criterios de avaliación:
Para superar esas materias pendentes valorarase a participación e o 
traballo entregado durante o terceiro trimestre así como os exames 
parciais que xa se realizaron presencialmente antes da suspensión das 
clases.

Criterios de cualificación:
A nota será a máis alta entre a nota do curso actual e a que obteña da 
propia materia pendente.  
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)

Actividades 

1. Visualización do material que se colgue na aula virtual
2. Envío exercicios propostos.
3. Realización de probas telemáticas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade)

1. Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:
- Traballará os estándares de ampliación:
- Terá material na Aula Virtual que debe visualizar (vídeos, 
presentacións con exemplos)
- Terá que enviar exercicios a través da Aula Virtual 
- Manter contacto coa docente a través das videoclases, foros ou 
correo electrónico
- Fará unha proba telemática por cada tema de ampliación

2. Alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas.
- Traballará os estándares de repaso do primeiro e segundo trimestre:
- Recibirá semanalmente exercicios que debe devolver feitos nun 
prazo fixado
- Pode consultar ás súas dúbidas a través do foro de dúbidas da aula 
virtual, do correo electrónico ou nas videoclases específicas de 
repaso
- Consultará as solucións dos exercicios que reciba
- Fará unha proba telemática por cada avaliación suspensa

Materiais e recursos
1. correo electrónico
2. aula virtual
3. videoconferencias



ANEXO I

TÁBOA CUALIFICACIÓN DO 3º TRIMESTRE
Ex 
Funcións

Ex 
Estatística

Exame 
Extatística

Exercicios
Trigonometría

Exame 
Trigonometría

Interacción 
co docente

10% 20% 20% 20% 20% 10%

ANEXO  II

RÚBRICA PARTICIPACIÓN  E  INTERACCIÓN CO PROFESORADO Nota = Puntos x 10 : 12
0 1 2 3

Consulta de 
dúbidas 
académicas

Non pregunta dúbidas a 
pesar de que non acada 
bos resultados.

   

Consulta dúbidas sen 
consultar antes os 
apuntes, vídeos…

Algunha vez Fai consultas 
precisas de cuestións  
que previamente 
intentou resolver por si 
mesmo 

Fai consultas precisas de 
cuestións  que 
previamente intentou 
resolver por si mesmo 
sempre que ten 
dificultades

Participación nas 
vídeo-clases

Non asiste con 
regularidade ás vídeo-
clases e non o xustifica

Asiste con regularidade 
ás vídeo-clases, pero non 
participa nelas 
preguntando, 
contestando…

Asiste con regularidade 
ás vídeo-clases e ás 
veces participa nelas 
preguntando, 
contestando…

Asiste con regularidade 
ás vídeo-clases e 
participa nelas 
preguntando, 
contestando…

Correos 
electrónicos

Non se comunicou  
nunca por correo 
electrónico co docente 
tendo os medios para 
facelo

Algunha vez contestou 
aos correos do docente.

Contesta puntualmente 
aos correos que lle envía 
o docente coa 
información requirida. 
Non emprega o correo 
para comunicarse co 
docente a pesar de ter 
dúbidas ou problemas 
organizativos

Contesta puntualmente 
aos correos que lle envía 
o docente coa 
información requirida. 
Emprega o correo para 
comunicarse co docente 
cando ten algunha 
dúbida ou problema 
organizativo 

Aula Virtual Non se conecta á aula 
virtual tendo os medios 
para facelo

Esporadicamente 
conéctase á aula virtual.

Conéctase  a aula virtual 
con regularidade, pero 
non visualiza a 
información que alí se 
pon

Conéctase con 
regularidade e visualiza a 
información que alí se 
pon. 
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3. 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


