
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando e representando os 
resultados en contextos de resolución de problemas 

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) 
e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información 
cuantitativa.  
MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa 
mediante intervalos de números reais. 
MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente 
calquera número real. 
MACS1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos 
aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade de 
estratexias axeitadas para minimizalas. 

MACS1B2.1.5. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando 
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas 
informáticos, utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro 
cando aproxima 

▪ B2.2. Resolver problemas de capitalización e amortización 
simple e composta utilizando parámetros de aritmética 
mercantil, empregando métodos de cálculo ou os recursos 
tecnolóxicos máis axeitados. 

MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de 
aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito da matemática 
financeira 

▪ B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións 
relativas ás ciencias sociais, e utilizar técnicas matemáticas e 
ferramentas tecnolóxicas apropiadas para resolver problemas 
reais, dando unha interpretación das solucións obtidas. 

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para representar 
situacións formuladas en contextos reais. 
MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais mediante 
a utilización de ecuacións, inecuacións  ou sistemas de ecuacións. 
MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos 
resultados obtidos e exponos con claridade 
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▪ B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais 
tendo en conta as súas características e a súa relación con 
fenómenos sociais. 

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por 
medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiás, 
económicos, sociais e científicos. 

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, 
unidades e escalas, recoñecendo e identificando os erros de 
interpretación derivados dunha mala elección, para realizar 
representacións gráficas de funcións. 
MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha 
función, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos 
en actividades abstractas e problemas contextualizados. 

▪ B3.2. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun 
punto ou no infinito, para estimar as tendencias. 

MACS1B3.2.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun 
punto ou no infinito para estimar as  tendencias dunha función. 
MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha 
función en problemas das ciencias sociais. 

 
 B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a 
continuidade nun punto en funcións polinómicas, racionais, 
logarítmicas e exponenciais. 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función 
nun punto para extraer conclusións en situacións reais. 
 

 B3.5. Coñecer e interpretar xeométricamente a taxa de 
variación media nun intervalo e nun punto como aproximación 
ao concepto de derivada, e utilizar as regra de derivación para 
obter a función derivada de funcións sinxelas e das súas 
operacións. 

MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa 
de variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas 
para resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 
MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función 
derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun 
punto dado 

 
 

*Estándares de Unidades que non están na táboa: Estatística  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 realizadas na aula virtual do centro ou telematicamente a través de videoconferencias Webex 

ou entregadas a través correo corporativo do profesor. 
- Participación e interacción co profesorado mediante correos electrónicos. 

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.  
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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: 
-No hay alumnado de materia de pendente en 1º de Bacharelato. 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
-- 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
-- 
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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 videoclase programadas a 
través da aplicación Webex, da aula virtual e do correo corporativo da consellaría. 

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

Información ao alumnado e ás 
familias 

A información ao alumnado  facilítase polas seguintes canles: Aula virtual, correo electrónico, Webex. 
A  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. 


