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

1ª Avaliación

B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas. B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada oproceso seguido na resolución dun problema.

B2.1. Utilizar números naturais,enteiros, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar
e intercambiar información e resolver problemas relacionados  coa vida cotiá.

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar,
ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

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.

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..

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos números
naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados.

MAB2.2.3.  Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis  números
naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados.

MAB2.2.4.  Realiza  cálculos  nos  que  interveñen  potencias  de  expoñente  natural  e  aplica  as  regras  básicas  das
operacións con potencias.

MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o seu
significado e contextualizándoo en problemas da vida real.

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e
aplícao a casos concretos.

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.

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, ou calculadora e respectando a xerarquía das operacións.

2ª Avaliación

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.

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.

B3.1. Recoñecer e descrbir figuras planas, os seus   e as súas propiedades características para clasificalas, 
identificar  situacións, describir o contexto físico e abordar problemas da vida cotiá.

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos
centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.).

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos.

MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos.

B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de prop orcionalidade, 
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 directamente proporcionais.

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.

Ampliación

B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría analítica plana para a
resolución  de  problemas  de  perímetros,  áreas  e  ángulos  de  figuras  planas,  utilizando  a  linguaxe

MAB3.2.1. Resolve problemas relaciona dos con distancias, perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en
contextos da vida real.
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matemática axeitada, e expresar o procedemento seguido na resolución. MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude dun arco e a área dun sector circular, e
aplícaas para resolver problemas xeométricos.

B2.7.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para  simbolizar  e  resolver  problemas  mediante  a  formulación  de
ecuacións  de  primeiro  grao,  aplicando  para  a  súa  resolución  métodos  alxébricos  ou  gráficos,  e
contrastar os resultados obtidos.

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta.

MAB2.7.2.  Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e
interpreta o resultado obtido.

B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus   e as súas propiedades características para clasificalas, 
identificar  situacións, describir o contexto físico e abordar problemas da vida cotiá.

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares. 

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos.

MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos

MAB3.1.4. Identifica  a circunferencia e o círculo.

B3.4.  Resolver  problemas  que  leven   consigo  o  cálculo  de  lonxitudes,  e  superficies  do  mundo  físico,
utilizando propiedades.

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas de corpos xeométricos.

B4.2. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación, 
pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano esc ribindo as súas
coordenadas.
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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,  o  traballo  realizado  como  o
resultado  das  probas  telemáticas,  entendo  como  tal  os
cuestionarios que se fan na aula virtual.

Instrumentos:
 

− Probas telemáticas, entendo como tal os cuestionarios que se
fan na aula virtual.

− Tarefas entregadas mediante correo electrónico  e avaliadas.
−  Foto do caderno coas actividades do terceiro trimestre.
− Participación  e  interacción  co  profesorado:  consulta  de

dúbidas, contestar aos correos electrónicos ou mensaxería de
aula  virtual  cando  se  lles  require  e    participación  nas
videoclases, debendo xustificar a non asistencia a elas. 

Cualificación
final

 A=Nota da 1ª avaliación presencial.
 B= Nota da 2ª avaliación presencial.
 C= Nota que terá en conta a participación e interacción co docente(20%)
e as  probas  e tarefas  requiridas  do 3º  trimestre(  80%).  Valorarase en
función da rúbrica que achego ao final do documento.

 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).

2.  O alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación suspensas  terá
que  facer  e  entregar  debidamente  resoltos  os  exercicios  que  se  lles
entregarán  semanalmente.  (Ver  a  rúbrica  que  aparece  ao  final  do
documento)  Estes  corresponden  aos  estándares  fundamentais  das
avaliacións suspensas, podendo conseguir desa forma unha nota máxima
dun 6 nesa avaliación.
A nota final calcularase da mesma forma que para o alumnado que xa
tiña as avaliacións aprobadas, pero substituíndo A e B polo máximo entre
a nota da recuperación e a nota que xa tiña.



Así mesmo tamén se terá en conta o traballo deste terceiro trimestre: C.
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).
É dicir,  sempre nos quedariamos coa situación máis favorable para o
alumnado.

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

Actividades 

1. Interacción  docente-alumnado  mediante  correos
electrónicos.

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

Metodoloxía
(alumnado  con
conectividade  e  sen
conectividade)

1. Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas:
Traballará os estándares de ampliación:
-  Fará  as  actividades  que  se  envían  por  correo electrónico  e  aula
virtual dentro dos prazos establecidos.
- Fará os cuestionarios que se marquen en tempos establecidos, vía
telemática.
-  Enviará  as  tarefas  ao  docente  polos  medios  e  prazos  que  se
indiquen.
- Visualizará os vídeos e material da aula virtual que se determine.
- Terá que enviar exercicios a través da Aula Virtual 
- Asistir ás  videoclases, salvo causas xustificadas.

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.
- Facer as tarefas da aula virtual que se lle manden en prazo.
- Haberá unha videoclase semanal de dúbidas, á que deberá de asistir
salvo causa xustificada.

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

Información ao
alumnado 

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

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.

Rúbrica para o cálculo da nota do terceiro trimestre.

Puntuación 
máxima

Probas de nivel (30% da nota ) 3 puntos 30% da media de todas as notas.

Tarefas entregadas (cuestionarios aula virtual/
correo elctrónico) (30% da nota )

3 puntos 30% da media de todas as notas.

Caderno (20% da nota ) 2 puntos 0-20% do 
caderno completo

Do 20 ao 
40%

Do 40 ao 
60%

Do 60 ao 
80%

Do 80 ao 
100%

0 0,5 1 1,5 2

Participación videoclase. (10% da nota ) 1 punto 0-20% das 
videoclases

Do 20 ao 
40%

Do 40 ao 
60%

Do 60 ao 
80%

Do 80 ao 
100%

0 0,25 0,5 0,75 1

Contestar aos correos solicitados. (10% da 
nota )

1punto 0-20% dos 
correos

Do 20 ao 
40%

Do 40 ao 
60%

Do 60 ao 
80%

Do 80 ao 
100%

0 0,25 0,5 0,75 1

Total notas: 10 puntos.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 8 DE 9 CENTRO:
CURSO:

MATERIA:



Rúbrica para o cálculo das notas de recuperación das avaliacións suspensas.

Puntuación 
máxima

Probas de nivel (30% da nota ) 2 puntos 20% da media de todas as notas.

Tarefas entregadas (cuestionarios aula virtual/
correo elctrónico (30% da nota )

2 puntos  20% da media de todas as notas .

Caderno (20% da nota ) 1 puntos 0-20% do 
caderno completo

Do 20 ao 60% Do 60 ao 100%

0 0,5 1

Participación videoclase. (10% da nota ) 0,5 punto 0-20% das 
videoclases

Do 20 ao 60% Do 60 ao 100%

0 0,25 0,5

Mandar as tarefas cada día (10% da nota ) 0,5punto 0-20% dos 
correos

Do 20 ao 60% Do 60 ao 100%

0 0,25 0,5

Total nota: 6 puntos.
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