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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema. MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

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

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese,
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cómpre a resolver, e valora a súa 
utilidade e a súa eficacia. 

MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos alxébricos, xeométricos, funcionais,
estatísticos e probabilísticos. 

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático. 

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun
problema ou nunha demostración, coa precisión e o rigor adecuados. 

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema
para demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema
de investigación formulado. 

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: problema de investigación, estado da
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc. 

MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado. 

MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, e
estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións da realidade. 

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema ou os problemas
matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios. 

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema ou dos problemas dentro
do campo das matemáticas. 

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón
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melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia
e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre logros conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do
proceso, etc., valorando outras opinións 

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da
crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación. 

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados achados; etc. 

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas para situacións similares
futuras. 

MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza
e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións futuras. 

B1.13. 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. 

MA2B1.13.1. 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. 

MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de
medios tecnolóxicos. 

B1.14. 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.

MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de
procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou
difusión. 

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

MA2B1.14.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a
información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 

B3.2. 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, de cálculo de límites e

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 
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de optimización. MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e
interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 

B3.2. 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, de cálculo de límites e
de optimización. 

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso. MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 

B3.2. 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, de cálculo de límites e
de optimización. 

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo de primitivas. MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas
que sexan doadamente representables e, en xeral, á resolución de problemas. 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións
coñecidas. 

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar datos e relacións na resolución
de problemas diversos.  

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de
ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio 
de medios tecnolóxicos. 

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas
determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas
determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. 

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar datos e relacións na resolución
de problemas diversos. 

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de
ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 
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B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas
determinadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados obtidos 

MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións
lineais formulado, resólveo nos casos en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao para resolver problemas. 

B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os conceptos de base e de dependencia e
independencia lineal, e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das
operacións con vectores para resolver problemas xeométricos. 

B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo
en conta o seu significado xeométrico. 

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 

B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as ecuacións da
recta e do plano no espazo. 

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso
os seus elementos característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso 
os seus elementos característicos. 

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo
en conta o seu significado xeométrico. 

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso
á resolución de problemas xeométricos. 

MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións novas da
xeometría relativas a obxectos como a esfera. 

 

*Na táboa de estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles non está recollido ningún estándar das unidades seguintes: Probabilidade e 
Distribucións Binomial e Normal.  
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 Tarefas entregadas a través da aula virtual 
 Probas telemáticas 

Todo o alumnado ten acceso ás plataformas tecnolóxicas, ainda que 
traballan con problemas nas redes de comunicación. 

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 

Para obter a cualificación final do alumnado calcularase: 
 A = Media aritmética da nota da 1ª, 2ª avaliación 
 M = Cualificación do Bloque IV de contidos traballado no 3º trimestre.  
 B = 80% A + 20% M  
 C = nota máis alta entre A e B 
Distinguimos dous casos: 
1. Se o alumno ten aprobadas a 1ª e 2ª avaliación: A cualificacion final 

será C 
2. Se o alumno ten suspensas a 1ª e/ou 2ª avaliación 

o Se C≥5, considerarase que o alumno ten aprobada a materia e 
a cualificación final será C.  

o Se C<5, o alumno terá que acadar unha nota superior a cinco 
na media aritmética das cualificacións das probas de 
recuperación realiazadas na aula virtual, que atenden aos 
estándares imprescindibles dos Bloques I,II e III de contidos. 
Por esta razón, a cualificación da nota de recuperación será 5. 

o Despois, obterase a cualificación final segundo o cálculo 
descrito.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba escrita ou telemática, atendendo ás instrucións 
recibidas, cos contidos relativos aos estándares imprescindibles dos 
Bloques I,II e III de contidos. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 Criterios de avaliación: 
 O alumno superará a materia se domina como mínimo o 50% dos contidos. 

 Criterios de cualificación: 
Establécense tres bloques de contidos. Para cada bloque, o alumno 
acadará unha nota relativa ao boletín de actividades B e outra relativa a 
unha proba escrita/telemática P. A cualificación de cada bloque de 
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contidos será a media aritmética B e P. 
A cualificación final será a media aritmética das notas acadadas en cada 
bloque. 
Considérase que un alumno está aprobado se a cualificación final é 
superior ou igual a cinco. En caso contrario, a cualificación final será a da 
proba final relativa a todos os bloques de contidos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 Boletíns de actividades de repaso segundo os bloques establecidos na 

materia 
 Probas escritas por bloque 
 Proba final 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 
no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Para  os Bloques I,II e III de contidos da programación do curso 2019-
2020 deseñaranse actividades co obxectivo fundamental de que os 
alumnos acaden os estándares de aprendizaxe imprescindibles. Estas 
actividades vertébranse bloque a bloque no seguinte esquema e o seu 
deseño e secuenciación procura que a aprendizaxe sexa significativa: 

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

 Actividade 2: Competencia matemática. Resolución de 
problemas e exercicios.  

 Actividade 3: Preparación para a proba ABAU.  
 Actividade 4: Proba telemática. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Conectividade: Todo o alumnado ten acceso ás plataformas 
tecnolóxicas, ainda que traballan con problemas nas redes de 
comunicación. 
Metodoloxía: 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. 

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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3. 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 qeu 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 no caso que sexan menores de 
idade. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


