
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas.  

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 
os datos, e contexto do problema). (CMCCT) 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. (CMCCT, CAA) 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de situacións problemáticas da realidade.  

MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel e os coñecementos matemáticos necesarios. (CMCCT, CSIEE) 
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 
(CMCCT) 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. (CMMCT, CD) 
MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. (CMCCT) 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando 
documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso 
de procura, análise e selección de información relevante, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. (CD, CCL) 
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. (CD, 
CSC, CSIEE) 

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e 
porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados 
coa vida diaria. 

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. (CMCCT) 
MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para 
resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 
(CMCCT) 

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. (CMCCT) 
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 MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con potencias. (CMCCT) primos números 
naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados. 
(CMCCT) 
MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, 
coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos. (CMCCT) 
MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, 
acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 
problemas. (CMCCT) 
 

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. (CMCCT) 

B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 
constante de proporcionalidade, 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. (CMCCT) 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as 
leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, 
comunicalos e realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as 
variables, e operar con expresións alxébricas. 

 

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos 
numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e 
utilízaas para facer predicións. (CMCCT) 

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. 

MAB2.7.2. Formula alxébricamente unha situación da vida real mediante ecuacións 
de primeiro grao, resólvea e nterpreta o resultado obtido. (CMCCT) 
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B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos 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.). 
(CMCCT) 
MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e 
coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos 
seus lados como aos seus ángulos. (CMCCT) 
MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo 
entre os seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, 
lados e diagonais. (CMCCT) 
MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da 
circunferencia e o círculo. (CMCCT) 

 

*Na táboa de estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles non está recollido ningún estándar das unidades seguintes: Lonxitudes e áreas, 
Poliedros e corpos de revolución, Tablas e gráficas, Estatística e probabilidade.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Tarefas entregadas a través da aula virtual 
 Probas telemáticas 

No caso de dificultades de acceso ás plataformas tecnolóxicas artellarase  
o xeito de facer entrega das tarefas en formato físico seguindo a canle de 
comunicación concordada coas familias.  

Instrumentos:  
Disporemos dun informe individualizado de cada alumno no que 
rexistraremos os seus logros. 
Como indicadores de logro, consideraremos: 

 Os estándares imprescindibles, no caso das avaliacións suspensas 
polo alumno 

 Todos os estándares relativos a contidos traballados, no caso das 
avaliacións aprobadas polo alumno. 

Cualificación final 

Distinguimos os seguintes casos: 
1. Se o alumno ten aprobadas a 1ª e 2ª avaliación:  

o Calcularase  M, media aritmética das cualificacións das 
actividades do 3º trimestre.  

o Realizarase a media aritmética da nota da 1ª, 2ª avaliación 
e M, obtendo A. 

o Compararase A coa media aritmética da 1ª e 2ª avaliación, 
B. A cualificación final será a nota máis alta entre A e B. 

2. Se o alumno ten suspensas a 1ª e/ou 2ª avaliación:  
o Recuperación: Realizarase M’ a media aritmética das 

cualificacións das actividades correspondentes a/s 
avaliación/s suspensa/s.  O alumno recuperará a avaliación 
se  M’≥5. Dado que estas actividades aplican aos 
estándares imprescindibles, a nota de recuperación será 5.   

o Cualificación final: Para o cálculo, a nota correspondente á 
avaliación suspensa será a máis alta entre a de 
recuperación e a nota da avaliación. Unha vez feito isto, a 
cualificación final obterase logo de aplicar o cálculo 
especificado no apartado 1.. 

Considérase que un alumno está aprobado se a cualificación final é 
superior ou igual a cinco.  

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

Actividades  

Para as unidades didácticas 1,2,3,4,5,6,9 e 10 da programación do 
curso 2019-2020 deseñaranse actividades co obxectivo fundamental 
de que os alumnos acaden os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. Estas actividades vertébranse unidade a unidade no 
seguinte esquema e o seu deseño e secuenciación procura que a 
aprendizaxe sexa significativa: 

 Actividade 1: Esquema da unidade. Repaso da unidade con 
exercicios e problemas. 

 Actividade 2: Competencia matemática. Esta actividade terá un 
carácter formativo que consolide as aprendizaxes, traballando 
a competencia matemática dende a perspectiva da 
comprensión da realidade e a aplicación á vida cotiá.  

 Actividade 3: Reforzo/Ampliación. 
Estas actividades serán de recuperación para os alumnos con algunha 
avaliación suspensa, agás as actividades de ampliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Alumnado con conectividade: A metodoloxía de traballo será 
activa e participativa, realizando seguimento persoalizado do 
alumnado a través da aula virtual do centro tanto na 
participación nos foros de traballo, como nas 
videoconferencias  e na realización das actividades, facilitando 
diariamente apoio ante as dificultades polas canles de 
comunicación establecidas co alumnado. 

 Alumnado sen conectividade: A metodoloxía de traballo será o 
máis activa e participativa posible, facilitando semanalmente 
as actividades ao alumnado polos medios de comunicación 
definidos no seguinte apartado, e recibindo con esta 
periodicidade as tarefas do alumnado para a súa avaliación e 
cualificación. Dase resposta diaria ás dúbidas ou cuestións que 
se plantexan e estréitase a comunicación coas familias. 

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. 

O día 12 maio de 2020 comunícase aos alumnos os aspectos máis 
relevantes deste documento, as tarefas que teñen que facer para 
recuperar cada unha das avaliacións así como os criterios de 
cualificación.   
Ademáis comunícanse estos aspectos ás familias dos alunnos con 
avaliacións suspensas vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


