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

1ª Avaliación

B1.1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos
simples e compostos.

ESTB1.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de
Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos.

2ª Avaliación
B2.1.  Identificar  os  fenómenos  que  poden  modelizarse  mediante  as

distribucións  de  probabilidade  binomial  e  normal,  calculando  os
seus  parámetros,  asignando  a  probabilidade  aos  sucesos
correspondentes  e  tomando  decisións  ante  situacións  que  se
axusten  a  unha  distribución  binomial  ou  normal,  por  medio  da
asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes. 

ESTB2..1.1.  Distingue  fenómenos  aleatorios,  discretos  ou  continuos,  que
poden modelizarse  mediante  unha distribución binomial  ou normal,  e
manexa  con  soltura  as  correspondentes  táboas  para  asignarlles
probabilidades  aos  sucesos,  analizándoos  e  decidindo  a  opción  máis
conveniente. 

3ª Avaliación

B3.1.  Estimar  parámetros  descoñecidos  dunha  poboación  cunha
fiabilidade ou un erro prefixados.

ESTB3.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais
e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas
contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes.
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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 
do alumnado e o resultado das probas.

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

dúbidas, visualización do material que se lles envía, 
participación nas video-clases.

− Entregas de exercicios resoltos

Cualificación
final

 A= Nota da 1ª avaliación
 B= Nota da 2ª avaliación
 C= Nota que terá en conta o traballo do alumno

A cualificación final do curso calcularase do seguinte xeito:
A cualificación será a media da primeira e a segunda avaliación,
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 unha avaliación suspensa ou que queira subir esa nota 
terá que facer e entregar debidamente resoltos exercicios de esa 
avaliación e facer unha proba sobre eses exercicios. 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.



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 exercicios telemáticos. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

1. Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:
Poderá optar por:
Traballar os estándares de ampliación (Inferencia estatística):
- 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

Traballar os estándares de repaso do primeiro e segundo trimestre:
- Recibirá semanalmente exercicios que debe devolver feitos a través
da Aula Virtual nun prazo fixado.
- 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.
 Ao igual que o alumnado coas dúas avaliacións aprobadas optará por
a vía de traballar os estándares de ampliación ou as actividades de 
repaso do primeiro e segundo trimestre. Pero a maiores:
- 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.
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