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

1ª Avaliación

B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social 
utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices 
como instrumento para o tratamento da devandita información.

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito
social para poder resolver problemas con maior eficacia.

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados 
mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais.
MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios 
tecnolóxicos.

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe 
alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas 
(matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e programación lineal 
bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 
obtidas.

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 
situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como 
máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa 
posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais.
MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación lineal 
bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións lineais 
que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no 
contexto do problema.

3ª Trimestre

B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de 
xeito obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e 
describilo mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das súas 
propiedades máis características.

MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas 
ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, 
ramas infinitas, corte cos eixes, etc.
MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, 
exponenciais e logarítmicas.
MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou 
definida a anacos utilizando o concepto de límite.
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B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do
comportamento  dunha  función,  para  resolver  problemas  de
optimización extraídos de situacións reais de carácter económico
ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado.

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de
datos  relativos  ás  súas  propiedades  locais  ou  globais,  e  extrae
conclusións en problemas derivados de situacións reais.

MACS2B3.2.2.  Formula  problemas  de  optimización  sobre  fenómenos
relacionados  coas  ciencias  sociais,  resólveos  e  interpreta  o  resultado
obtido dentro do contexto.

B3.3.  Aplicar  o  cálculo  de  integrais  na  medida  de  áreas  de  rexións
planas  limitadas  por  rectas  e  curvas  sinxelas  que  sexan
doadamente  representables,  utilizando  técnicas  de  integración
inmediata.

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de
funcións elementais inmediatas.

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de
recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas.

3ª Evaluación
B4.1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos

simples e compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación
con diferentes técnicas de reconto persoais, diagramas de árbore
ou  táboas  de  continxencia,  a  axiomática  da  probabilidade  e  o
teorema da probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para
modificar  a  probabilidade  asignada  a  un  suceso  (probabilidade
inicial) a partir da información obtida mediante a experimentación
(probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos
na  toma  de  decisións  en  contextos  relacionados  coas  ciencias
sociais.

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e
compostos  mediante  a  regra  de  Laplace,  as  fórmulas  derivadas  da
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
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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 o traballo, a
interacción co profesorado e as probas de nivel.

Instrumentos:
− Entregas de exercicios resoltos
− Probas de nivel (so para o alumnado con algunha avaliación 

pendente)
− Participación e interacción co profesorado: consulta de 

dúbidas, visualización do material que se lles envía, 
participación nas videoconferencias. (Ver Rúbrica no ANEXO)

Cualificación
final

 A= Nota da 1ª avaliación
 B= Nota da 2ª avaliación
 C= Nota que  se calculará a partir dos exercicios entregados e a 
participación e interacción co docente no terceiro trimestre (Ver táboa 
ANEXO)

 A cualificación final do curso calcularase 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).

 O alumnado con algunha avaliación suspensa terá que facer e entregar 
debidamente resoltos exercicios das correspondentes avaliacións 
suspensas (20%) e facer un exame (80%). Se a nota que acadan é mellor á
que tiñan a nota nova substituirá á antiga.

Isto quere dicir que todo o alumnado pode mellorar a nota obtida nas
dúas primeiras avaliacións e, no peor dos casos, mantela.

Proba
extraordinaria
de setembro

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela
entrarán unicamente os contidos e estándares traballados na primeira e a

segunda avaliación.

Alumnado de
materia

pendente

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.  

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Procedementos:

 Terase en conta os resultados acadados período presencial
 O alumno pode mellorar a súa cualificación coas actividades 

realizadas neste último trimestre
Instrumentos:

 Probas 
 Entrega de exercicios
 Comunicación con profesorado: consulta de dúbidas, visualización

do material que se lles envía, participación nas clases telemáticas
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3. 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. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

1. Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:
Para traballar os estándares de ampliación (Probabilidade):
- 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 video-clases, foros ou 
correo electrónico

Para traballar os estándares de repaso:
- Recibirá semanalmente exercicios que debe devolver feitos a través
da Aula Virtual no prazo dunha semana.
- Pode consultar ás súas dúbidas a través do foro de dúbidas da aula 
virtual, do correo electrónico ou nas video-clases 
- Consultará as solucións dos exercicios que reciba

2. Alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas.
 - Farán as mesmas actividades que os alumnos coas dúas primeiras 
avaliacións aprobadas
- Entregarán feito unha colección de exercicios do trimestre suspenso
- Farán unha proba específica. 

Materiais e recursos
1. Correo electrónico
2. Aula virtual
3. Videoconferencias
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4. 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

ANEXO : 
CÁLCULO DA PUNTUACIÓN DO TERCEIRO TRIMESTRE DE MATEMÁTICAS CCSS II

Fotos
Ex (1-10) 2ª
avaliación

(15%)

Exercicios
Probabilidade
da Aula Virtual

(15%)

Entrega 1

(15%)

Entrega 2

(15%)

Entrega 3

(15%)

Entrega 4

(15%)

Interacción co
profesorado

(15%)

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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