
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto 
coas súas propiedades e aproximacións, para resolver 
problemas relacionados coa vida diaria e outras materias do 
ámbito educativo, recollendo, transformando e 
intercambiando información. 

 MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais 
e irracionais), indica o criterio seguido para a súa identificación, e 
utilízaos para representar e interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa. 
MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e 
utiliza a notación máis axeitada para as operacións de suma, resta, 
produto, división e potenciación. 
MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son 
razoables. 
MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar 
(produtos e divisións) con números moi grandes ou moi pequenos. 
MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de 
números sobre a recta numérica. 
MAPB2.1.6. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen 
magnitudes directa e inversamente proporcionais. 
MAPB2.1.7 Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e 
financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a 
complexidade dos datos o requira. 
 

B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas 
operacións e as súas propiedades. 

MAPB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 
MAPB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a 
regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado. 
MAPB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e 
fraccións alxébricas sinxelas. 
MAPB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de  
ecuacións de grao superior a dous. 
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 MACP2.3.5. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha 
situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, 
ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, 
utilizando ecuacións de distintos tipos para resolver problemas. 

MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real 
mediante ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado 
obtido. 

B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e 
indirectas a partir de situacións reais, empregando os 
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis adecuados, e 
aplicando a unidade de medida máis acorde coa situación 
descrita. 

MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e dos corpos (simetrías, 
descomposición en figuras máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de 
Tales, para estimar ou calcular medidas indirectas 
MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume 
mediante a aplicación do teorema de Pitágoras e a semellanza de 
triángulos 

B3.2. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, coñecer as 
razóns trigonométricas dun ángulo. 

MAPB3.2.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo para 
resolver triángulos rectángulos . 

B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas coa estatística, analizando e 
interpretando informacións que aparecen nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións 
relacionadas coa estatística. 

MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e 
comentar táboas de datos, gráficos estatísticos e parámetros 
estatísticos. 
MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións 
concretas próximas 

B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así 
como os parámetros estatísticos máis usuais, en distribucións 
unidimensionais, utilizando os medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora, folla de cálculo), valorando cualitativamente 
a representatividade das mostras utilizadas. 

MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico 
corresponden a unha variable discreta ou continua. 
MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos dun 
estudo estatístico, con variables discretas e continuas. 
MAPB5.2.4. Representa graficamente datos estatísticos recollidos en 
táboas de frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas 

 

*Estándares de Unidades que non están na táboa: Funcións e Probabilidade. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
- Terase en conta os resultados acadados na 1ª e 2ª avaliación. 
- O alumno pode mellorar a súa cualificación final mediante actividades, 

tarefas ou probas de repaso ou de ampliación referidas aos estándares 
imprescindibles realizadas neste último trimestre. 

- O alumno que non ten superadas as avaliacións anteriores poderá 
facelo mediante a realización das tarefas e probas de recuperación. 

Instrumentos: 
- Tarefas e probas de nivel realizadas na aula virtual do centro. 

a través de videoconferencias Webex ou entregadas a través do correo 
corporativo do profesor. 
-Participación e interacción co profesorado. 

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 maior nota das seguintes  
   opcións: 

 N1= (A+B)/2  
 N2= 75%N1+25%C 

Sendo: 
    A= Nota da 1ª avaliación 

B= Nota da 2ª avaliación  
C= Nota do traballo realizado no  terceiro trimestre que será a media 
aritmética entre as tarefas de repaso e ampliación e probas de nivel 
imprescindible do terceiro trimestre. 

2. Para o alumnado coa primeira e/ou a segunda avaliación 
suspensas presencialmente a cualificación obterase da seguinte forma: 
 Calcularase a nota M que será a media aritmética das actividades 

correspondentes á recuperación das avaliacións suspensas. O 
alumno recuperará a avaliación se  M≥5.  

 Se M<5, a nota ordinaria será a máis alta entre (A+B)/2 e M. 
 Se M≥5, aplicaranse os criterios do apartado 1. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba escrita ou telemática, atendendo ás instrucións 
recibidas, cos contidos relativos aos estándares imprescindibles da 1ª e 
2ª avaliación 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os que están na programación 

Criterios de cualificación: 
A nota será 50%Boletíns +50% Probas 
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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 e explicación de exercicios cos alumnos a través de 
sesións de videoconferencia programadas a través da aplicación 
Webex, da aula virtual e do correo corporativo da consellaría. 

3. Realización das tarefas de exercicios e probas de nivel 
telemáticas.. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.Todo o alumnado ten conectividade. A metodoloxía de traballo será 
activa e participativa, realizando seguimento do alumnado a través da 
aula virtual do centro, nas videoconferencias e na realización das 
actividades e probas, facilitando apoio ante as dificultades polas canles 
de comunicación co alumnado e as familias. 
2. O alumnado dispón dos contidos, teoría e exercicios resoltos, dos 
estándares de aprendizaxe no que imos traballar neste trimestre. 
Sobre eses contidos teñen que realizar tarefas actividade e/ou probas 
de nivel. As dúbidas dos alumnos  resólvense por correo, aula virtual 
ou a través de videoconferencia para todos. Unha vez por semana 
conéctome co alumnado por videoconferencia (Webex para facer un 
seguimento de dúbidas e explicación dos apuntes e  dos exercicios.  
3. O alumnado que necesite recuperar algunha avaliación disporá das 
correspondentes tarefas actividade e probas de repaso e 
recuperación. 

Materiais e recursos 

 Materiais: Libro dixital, libro de texto, material dixital/papel e 
audiovisual de elaboración propia. 
Recursos: Ordenador/tableta/móbil e conexión a Internet. 
Plataformas de comunicación:  Aula virtual, Abalar, correo electrónico 
corporativo, Webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Información ao alumnado  facilítase polas seguintes canles: Aula 
virtual, correo electrónico, Webex.  
Información ás familias facilítase polas seguintes canles: A través da 
titoría, a plataforma Abalar, por correo electrónico e por teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


