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

1ª Avaliación

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.

B2.2. 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

B2.3.  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.

B2.5. Utilizar  diferentes estratexias (emprego de táboas,  obtención e
uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.)
para obter elementos descoñecidos nun problema a partir doutros
coñecidos  en  situacións  da  vida  real  nas  que  existan  variacións
porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais.

MAB2.1.2.  Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  distintos  tipos  de
números  mediante  as  operacións  elementais  e  as  potencias  de
expoñente  natural,  aplicando  correctamente  a  xerarquía  das
operacións(CMCCT)

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións,
para  resolver  problemas  cotiáns  contextualizados,  representando  e
interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os
resultados obtidos(CMCCT)

MAB2.2.1.  Realiza  cálculos  nos  que  interveñen  potencias  de  expoñente
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias(CMCCT)

MAB2.2.2.  Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e
fraccionarios,  acha  fraccións  equivalentes  e  simplifica  fraccións,  para
aplicalo na resolución de problemas.(CMCCT)

MAB2.3.1. 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

MAB2.5.1.  Identifica e  discrimina relacións  de proporcionalidade numérica
(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas
para resolver problemas en situacións cotiás.(CMCCT)

2ª Avaliación
B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas

mediante a formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao,
e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos
alxébricos ou gráficos, e contrastando os resultados obtidos.

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades
variables  ou  descoñecidas  e  secuencias  lóxicas  ou  regularidades,
mediante expresións alxébricas, e opera con elas (CMCCT)

MAB2.6.3.  Utiliza  as  identidades  alxébricas  notables  e  as  propiedades  das
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operacións para transformar expresións alxébricas(CMCCT)
MAB2.7.2.  Formula  alxebricamente  unha  situación  da  vida  real  mediante

ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais
con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido(CMCCT)

3ª Avaliación
B4.2.  Comprender o concepto de función, e recoñecer,  interpretar  e

analizar as gráficas funcionais
B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas

para resolver problemas

B3.1.  Recoñecer  o  significado  aritmético  do  teorema  de  Pitágoras
(cadrados  de  números  e  ternas  pitagóricas)  e  o  significado
xeométrico  (áreas  de  cadrados  construídos  sobre  os  lados),  e
empregalo para resolver problemas xeométricos

B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou
razón de semellanza e a razón entre lonxitudes, áreas e volumes de
corpos semellantes

B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de
interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos
relevantes  para  respondelas,  utilizando  os  métodos  estatísticos
apropiados e as ferramentas axeitadas,  organizando os datos en
táboas  e  construíndo  gráficas,  calculando  os  parámetros
relevantes, e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados
obtidos

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou
dunha  táboa  de  valores,  e  obtén  a  pendente  da  recta
correspondente(CMCCT)

MAB4.3.2.  Obtén a  ecuación  dunha recta  a  partir  da  gráfica ou  táboa  de
valores.(CMCCT)

MAB4.2.2.  Interpreta  unha  gráfica  e  analízaa,  recoñecendo  as  súas
propiedades máis características (CMCCT)

MAB3.1.2.  Aplica  o  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  lonxitudes
descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares,
en contextos xeométricos ou en contextos reais(CMCCT)

MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos,
mapas e outros contextos de semellanza(CMCCT)

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas
ou  cuantitativas  en  táboas,  calcula  e  interpreta  as  súas  frecuencias
absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente.(CMCCT)

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda
(intervalo  modal),  o  rango  e  os  cuartís,  elixe  o  máis  axeitado,  e
emprégaos  para  interpretar  un  conxunto  de  datos  e  para  resolver
problemas(CMCCT)
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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 o resultado das probas 
telemáticas.

Instrumentos:
− Probas telemáticas.
− Participación e interacción co profesorado: consulta de dúbidas, 

visualización do material que se lles envía, participación nas 
videoconferencias.

− Entregas de exercicios resoltos

Cualificación
final

 A= Nota da 1ª avaliación
 B= Nota da 2ª avaliación
 C= Nota do material de ampliación, que terá en conta a participación;  e 
interacción co docente (30%), as tarefas e traballos (70%) 
 A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito:
1. Para o alumnado coa primeira e a segunda avaliación aprobadas de 
xeito presencial:
O alumnado poderá subir ata un 20% a nota que obtivo en cada unha 
das avaliacións previas (1ª e 2ª) realizando unha proba de nivel superior. 
De xeito que a nota de cada avalición será
A’= A·(1+0,2·nota proba 1ª avaliación)
B’= B·(1+0,2·nota proba 2ª avaliación)
Se algunha desas notas é superior a 10 a nota desa avaliación será 10 
A cualificación final será a media desas dúas avaliacións, ou a media da 
primeira, a segunda e o traballo de ampliación 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 coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas 
poderá recuperar cada unha das avaliacións  a través da participación 
(20%), o traballo realizado (40%) e as probas de nivel (40%) obtendo 
como nota máxima un 6 nas avaliacións suspensas.
A’= max (A, nova nota 1ª avaliación)
B’= max (B, nova nota 2ª avaliación)
A cualificación final será a media desas dúas avaliacións, ou a media da 
primeira, a segunda e o traballo de ampliación 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). 
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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
materia

pendente

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

Criterios e 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 no período presencial
• O alumnado poderá mellorar a súa cualificación coas actividades 

realizadas no terceiro trimestre
Instrumentos

• Probas telemáticas
• Entrega de exercizos
• Comunicación co 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 telemáticas. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Todo o alumnado ten conectividade
1. Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:
Traballará os estándares de ampliación (Funcións, Xeometría e 
Estatística)
- Terá material na Aula Virtual que debe visualizar (vídeos, material 
escrito con exemplos) que tamén recibirá por correo electrónico
- Terá que enviar exercicios diarios /semanais a través do correo 
electrónico 
- Manter contacto coa docente a través do correo electrónico e das 
videoclases específicas do grupo de ampliación
- Consultará as solucións dos exercicios propostos na Aula Virtual 
aínda que tamén os recibirá no correo electrónico
Poderá tamén traballar os estándares de repaso do 1º e 2º trimestre:
- Terá material na Aula Virtual que debe visualizar (vídeos, material 
escrito con exemplos)
- Pode consultar ás súas dúbidas a través do correo electrónico ou 
nas videoclases 
- Farán unha proba telemática específica para cada trimestre
2. Alumnado coa primeira ou a segunda avaliación suspensa.
Traballará os estándares da avaliación que precisa recuperar:
- Terá material na Aula Virtual que debe visualizar  e boletíns de 
exercicios
- Pode consultar ás súas dúbidas a través do correo electrónico ou 
nas videoclases específicas do seu trimestre
- Entregarán feito un boletín de exercicios por cada un dos temas do 
trimestre suspenso 
- Farán unha proba telemática específica por cada tema tratado na 
avaliación suspensa.
Poderá ademais se así o desexa traballar os estándares de ampliación
do mesmo xeito que o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas. 
3. Alumnado coas dúas avaluacións suspensas.
Traballará os estándaresdas avaliacións que precisa recuperar, do 
mesmo xeito que o alumnado que ten só unha avaliación suspensa. 

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

4. Información e publicidade
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Información ao
alumnado e ás

familias

A información contida neste documento será trasladada ao 
alumnado por correo electrónico, colgarase na aula virtual,  e será  
explicado por videoconferencia.

Publicidade Publicación  obrigatoria  na  páxina  web  do  centro  nunha  sección
específica na portada 
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