
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

B1.1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as 
distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus 
parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos correspondentes e 
tomando decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial 
ou normal, por medio da asignación de probabilidades aos sucesos 
correspondentes 

MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden 
modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as 
correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, analizándoos e 
decidindo a opción máis conveniente. 

B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou 
un erro prefixados. 

MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os 
intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, 
partindo das distribucións mostrais correspondentes. 
MENB2.1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula as 
hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo II, e 
define o nivel de significación e a potencia do contraste. 
 

B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e 
compostos. 

MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes 
ao cálculo de probabilidades de sucesos. 

B5.1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de 
carácter científico, tecnolóxico, económico e social enunciados na linguaxe 
natural, traducíndoos á linguaxe alxébrica e utilizando as técnicas de 
programación lineal, e interpreta as solucións obtidas. 

MENB5.1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a 
linguaxe alxébrica con soltura e a programación lineal con dúas variables para obter a 
solución, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema formulado. 
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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 dos alumnos que non 
superasen algunha avaliación. 

 Todos os estándares relativos a contidos traballados, no caso no que 
teñan superadas as dúas primeiras avaliacións. 

Cualificación final 

Calcúlase:  
 M = media aritmética das tarefas realizadas no 3º trimestre. 
 A = media aritmética da 1ª e 2ª avaliación. 
 B = media aritmética de 1ª avaliación, 2ª avaliación e M. 

A cualificación final será a nota máis alta entre A e B. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Todos os alumnos teñen superada a materia. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo e, 
no seu caso, ampliación) 

Actividades  

Para as unidades didácticas da programación do curso 2019-2020 impartidas 
durante a 1ª e 2ª avaliación programaranse actividades co obxectivo 
fundamental de que o alumnado acade os estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 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.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Alumnado con conectividade: A metodoloxía de traballo será activa e 
participativa. Realizarase un seguimento personalizado do alumnado a 
través da aula virtual do centro, das videoconferencias  e da realización 
das actividades. Facilitarase apoio ante as dificultades que lle poidan 
xurdir ao alumno. 

 Alumnado sen conectividade: A metodoloxía de traballo será o máis 
activa e participativa posible. Facilítanse 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. Darase resposta regularmente ás 
dúbidas ou cuestións que se formulen e estreitarase 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, outras redes sociais. 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

O día 12 de maio de 2020, comunicaranse aos alumnos os aspectos 
máis relevantes deste documento, as tarefas que teñen que facer para 
recuperar cada unha das avaliacións, así coma os criterios de 
cualificación. 

 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


