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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Utilizar os números reais, as súasoperacións e 
as súas propiedades,para recoller, transformar 
eintercambiar información,estimando, valorando 
erepresentando os resultados encontextos de 
resolución deproblemas 

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e 
complexos e utilízaospara representar e interpretar 
axeitadamente informacióncuantitativa. 

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis 
adecuada a cadacontexto e xustifica a súa idoneidade 

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos 
cálculosaproximados que realiza, valorando e 
xustificando a necesidadede estratexias axeitadas 
para minimizalas. 

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor 
absoluto paracalcular distancias e manexar 
desigualdades 

B2.4. Analizar, representar e resolverproblemas 
formulados encontextos reais, utilizando 
recursosalxébricos (ecuacións, inecuaciónse 
sistemas) e interpretandocriticamente os 
resultados. 

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunhasituación da vida real, estuda e 
clasifica un sistema deecuacións lineais formulado 
(como máximo de tres ecuacións etres incógnitas), 
resólveo mediante o método de Gauss, noscasos que 
sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a 
formulación e aresolución de ecuacións (alxébricas e 
non alxébricas) einecuacións (primeiro e segundo 
grao), e interpreta osresultados no contexto do 
problema 

 

B2.2. Coñecer os números complexoscomo 
extensión dos números reais,e utilizalos para obter 
soluciónsdalgunhas ecuacións alxébricas. 

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como 
ampliación doconcepto de números reais e utilízaos 
para obter a solución deecuacións de segundo grao 
con coeficientes reais sen soluciónreal. 

B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulosen radiáns, 
manexando con solturaas razóns trigonométricas 
dunángulo, do seu dobre e a metade,así como as 
transformaciónstrigonométricas usuais 

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns 
trigonométricas dun ángulo, oseu dobre e a metade, 
así como as do ángulo suma e diferenzadoutros dous. 

B4.3. Manexar a operación do produtoescalar e as 
súas consecuencias;entender os conceptos de 
baseortogonal e ortonormal; edistinguir e 
manexarse conprecisión no plano euclídeo e 
noplano métrico, utilizando en ambosos casos as 
súas ferramentas epropiedades. 

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas 
con vectores noplano, utiliza a interpretación 
xeométrica das operacións pararesolver problemas 
xeométricos e emprega con asiduidade 
asconsecuencias da definición de produto escalar 
para normalizarvectores, calcular o coseno dun 
ángulo, estudar aortogonalidade de dous vectores ou 
a proxección dun vectorsobre outro. 

B4.4. Interpretar analiticamente distintassituacións MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun 
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da xeometría planaelemental, obtendo as 
ecuacións derectas, e utilizalas para 
resolverproblemas de incidencia e cálculode 
distancias. 

punto a unha recta,así como ángulos de dúas rectas. 

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas 
diversas formas,identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as 
posiciónsrelativas das rectas. 

B3.2.Utilizar os conceptos de límite e continuidade 
dunha función aplicándoos no cálculo de límites e 
o estudo da continuidade dunha función nun punto 
ou un intervalo. 
 

 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza 
as operacións elementais do seu cálculo, aplica os 
procesos para resolver indeterminacións e determina 
a tendencia dunha función a partir do cálculo de 
límites. 

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun 
punto a partir do estudo do seu límite e do valor da 
función, para extraer conclusións en situacións reais. 

 
 

 

B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha 
función nun punto, a súa interpretación 
xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de 
fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á 
resolución de problemas xeométricos. 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando 
os métodos axeitados e emprégaa para estudar 
situacións reais e resolver problemas. 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de 
varias funcións elementais mediante a regra da 
cadea. 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para 
que se verifiquen as condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 
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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 probas de nivel 

realizadas neste último trimestre.  

Instrumentos: 
- Probas semanais de nivel, realizadas na aula virtual. 

Cualificación final 

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. 

A 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). 

sendo: 

A= Nota da 1ª avaliación 

B= Nota da 2ª avaliación 

C= Media ponderada entre as probas de nivel de mínimos (cun peso do 

30%), e  probas de nivel superior (cun peso do 70%). 

 

2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación 

suspensas presencialmente a cualificación obterase da seguinte forma: 

A= Nota da 1ª avaliación 

B= Nota da 2ª avaliación 

M=media aritmética das probas de nivel de mínimos inprescindibles. 

S=media aritmética das probas de nivel superior ao de mínimos. 

 

-Se M é menor que 5, a nota ordinaria será a máis alta entre (A+B)/2 e M. 

-Se M é 5 ou superior, a alumna ou alumno acadará o 5 na nota ordinaria. 

-Se M é 5 ou superior e ademáis S é 5 ou superior, a nota ordinaria será a 

(5+S)/2 

 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A proba extraordinaria de setembro será presencial se é posible. Nela 

entrarán únicamente os contidos e estándares mínimos e imprescindibles.. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 
seu caso, ampliación)  

Actividades  

1. Lectura comprensiva de apuntes  e exercicios resoltos relativos 
aos estándares de aprendizaxe indicados no apartado 1 deste 
documento.  

2. Realización semanal de probas de nivel telemáticas. Estas 
probas de nivel parten dun nivel de mínimos(nivel 1) e van 
aumentando progresivamente en dificultade e/ou estándares a 
traballar. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1. Todo o alumnado ten conectividade. 
2. O alumnado ten os contidos(teoría e exercicios resoltos) dos 

estándares de aprendizaxe no que imos traballar neste 
trimestre.  Sobre eses contidos teñen que realizar 
semanalmente unha proba de nivel. Unha semana  antes da 
realización da proba de nivel, envíolles un modelo de proba 
similar á que van realizar que lles sirva de orientación tanto 
sobre os estándares a avaliar nesa proba como a dificultade da 
mesma. As dúbidas que lles xurdan durante o traballo e estudo 
semanal consúltanmas diariamente por correo. Unha vez por 
semana conéctome co alumnado por videoconferencia (webex 
para facer un seguimento das dificultades atopadas para o 
seguimento dos apuntes e dos exercicios, carga de traballo… e 
concretar posibles videoconferencias individuais ou de pequeño 
grupo con quen o necesite). Despois da realización de cada 
proba de nivel, conectámonos por videoconferencia para 
corrixila e aclarar dúbidas. 

3. O alumnado que supera unha proba de nivel, pasa ao seguinte 
nivel. O alumnado que non a supera, volve a traballar os 
mesmos estándares non superados ata que supere dito nivel. 
Con este alumnado céntrome especialmente para aclarar 
dúbidas e reforzar aqueles apectos que impediron avanzar de 
nivel. 

 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 8 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL: 
CURS:1º BAC: 

MATERIA:MATEMÁTICAS 
 

 

 


