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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe  

Bloque 1: Números e álxebra  

B1.1. 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. 

B1.1.1. 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. 

ESA III 

  B1.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, 
algoritmos empregando lapis e papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas, e utiliza a notación máis axeitada para as operacións de 
suma, resta, produto, división e potenciación. 

ESA III 

  B1.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, 
intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica. 

B 

  B1.1.4. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando 
as propiedades necesarias. 

B 

  B1.1.5. Aplica porcentaxes á resolución de problemas. ESA III 

B1.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións 
e as súas propiedades. 

B1.2.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.  B 

 
B1.2.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra 
de Ruf fini ou outro método máis axeitado. 

B 

 
B1.2.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e 
f raccións alxébricas sinxelas. 

B 

 
B1.2.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de 
ecuacións de grao superior a dous. 

B 

 
B1.2.5. Realiza operacións coas fraccións alxébricas sinxelas. 

 

B1.3. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas 
utilizando ecuacións e sistemas para resolver problemas 
matemáticos de contextos reais. 

B1.3.1. 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. 

 

Bloque 2: Xeometría 
  
B2.1. 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. 

B2.1.1. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de 
triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e 
esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as 
unidades correctas. 

ESA III 
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B2.1.2. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a 
aplicación do teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

ESA III 

B2.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica, 
representando corpos xeométricos e comprobando, mediante 
interacción con ela, propiedades xeométricas. 

B2.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes 
(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas) cunha aplicación informática de xeometría 
dinámica, e comproba as súas propiedades xeométricas. 

ESA III 

B2.3. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico 
sesaxesimal e internacional, así como as relacións e as razóns da 
trigonometría elemental, para resolver problemas 
trigonométricos en contextos reais. 

B2.3.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para 
resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser 
preciso, para realizar os cálculos. 

B 

Bloque 3: Funcións  

B3.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, 
determinar o tipo de función que pode representalas, de datos 
numéricos ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión 
alxébrica. 

B3.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden 
describir mediante unha relación funcional, asociando as gráficas 
coas súas correspondentes expresións alxébricas. 

B 

 
B3.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación 
entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcional inversa, exponencial e logarítmica. 

B 

 
B3.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas 
funcións (cortes cos eixes, intervalos de crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos, continuidade, simetrías e 
periodicidade). 

B 

 
B3.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a 
partir da análise da gráfica que o describe ou dunha táboa de 
valores. 

B 

 
B3.1.5. Interpreta situacións reais que responden a funcións 
sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 
exponenciais e logarítmicas. 

B 

   

Bloque 4: Estatística e probabilidade 

B4.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de 
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando e 
interpretando informacións que aparecen nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE etc.). 

B4.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións 
relacionadas coa estatística. 

ESA IV 

 
B4.1.2. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
estatísticos. 

ESA IV 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: IES EDUARDO PONDAL 

CURSO: ESA IV 
MATERIA: ÁMBITO MATEMÁTICO-CIENTÍFICO TECNOLÓXICO 

 

 

 

 
B4.1.3. Calcula e interpreta as medidas de centralización e 
dispersión utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador). 

ESA IV 

B4.2. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado a 
un experimento aleatorio sinxelo, calculando a súa probabilidade 
a partir da súa f recuencia relativa, a regra de Laplace ou os 
diagramas de árbore, identificando os elementos asociados ao 
experimento. 

B4.2.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. 

ESA IV 

  B4.2.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar 
situacións relacionadas co azar. 

ESA IV 

  B4.2.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios 
Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores ou 
outras estratexias persoais. 
sinxelos cuxos resultados son equiprobables, mediante a regra de 

ESA IV 

  B4.2.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades 
das distintas opcións en situacións de incerteza. 

 

Bloque 5: A orixe e evolución da Terra e da vida   
 

B5.1. Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do universo, a 
formación e a evolución das galaxias. 

B5.1.1. A partir da procura de información en diferentes fontes 
identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 

ESA IV 

B5.2. Expor a organización do universo e do sistema solar, así 
como algunhas das concepcións que sobre este sistema 
planetario se tiveron ao longo da historia. 

B5.2.1. Recoñece os compoñentes do universo e do sistema solar e 
describe as súas características xerais. 

ESA IV 

B5.3. Recoñecer e contrastar feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante. 

B5.3.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un 
planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na 
actualidade. 

ESA IV 

B5.4. Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis 
importantes da historia da Terra. 

B5.4.1. Recoñece os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e 
biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra e identifica a 
importancia dos fósiles guía para datar os devanditos acontecementos. 

ESA IV 

   

B5.5. Comprender e comparar os modelos que explican a 
estrutura e a composición da Terra. 

B5.5.1. Identifica e compara a partir de esquemas e gráficos os 
modelos que explican a estrutura e a composición da Terra. 

ESA IV 

B5.6. Integrar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra 
coa teoría da tectónica de placas. 

B5.6.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e 
asóciaas cos fenómenos superficiais. 

ESA IV 

B5.7. Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao 
movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas 
terrestres. 

B5.7.1. Investiga e explica razoadamente os movementos relativos 
das placas litosféricas. 
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B5.7.2. Relaciona os movementos das placas con procesos 
tectónicos e fenómenos naturais producidos nos contactos de 
placas. 

ESA IV 

B5.8. Coñecer e describir as hipóteses sobre a orixe da vida e as 
probas da evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

B5.8.1. Investiga e distingue as características diferenciadoras entre 
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo, utilizando diferentes 
fontes de información. 

ESA IV 

B5.9. Describir a hominización e interpretar a importancia do 
xacemento de Atapuerca no coñecemento da evolución humana. 

B5.9.1. Recoñece e describe as fases da hominización e identifica a 
importancia do xacemento de Atapuerca. 

 

Bloque 6: A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos   
 

B6.1. Describir os elementos e compostos que forman parte dos 
seres vivos e os niveis de organización da materia. 

B6.1.1. Compara a abundancia relativa dos elementos do universo, 
na atmosfera e nos seres vivos e enumera os tipos de moléculas que 
forman os seres vivos. 

ESA IV 

B6.2. Recoñecer que todos os seres vivos están formados por 
células, caracterizadas por realizar funcións vitais: nutrición 
(autótrofa e heterótrofa); relación e reprodución. 

B6.2.1. Identifica e compara a partir de esquemas e debuxos a célula 
procariota e a eucariota e dentro desta última, una célula animal 
dunha vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a 
relación entre morfoloxía e función. 

ESA IV 

 
B6.2.2. Analiza a importancia que ten cada unha das funcións vitais 
(nutrición, relación e reprodución) no mantemento da vida. 

ESA IV 

 
B6.2.3. Compara a nutrición autótrofa e heterótrofa sinalando a 
relación existente entre ambas as dúas e a importancia da nutrición 
autótrofa para o conxunto dos seres vivos. 

ESA IV 

B6.3. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as 
fases do ciclo celular. 

B6.3.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función 
segundo as etapas do ciclo celular, diferenciando a estrutura dun 
cromosoma e da cromatina. 

ESA IV 

B6.4. Formular e identificar os tipos de división celular: mitose e 
meiose, e revisar o seu significado e importancia biolóxica. 

B6.4.1. Describe e establece as diferenzas entre a mitose e a meiose 
e explica o seu significado biolóxico. 

ESA IV 

B6.5. Comprender e ilustrar como se expresa a información 
xenética: ácidos nucleicos e xenes. 

B6.5.1. Recoñece a función do ADN como portador da información 
xenética, e relaciónao co concepto de xene, cromosoma e cariotipo. 

ESA IV 

 
B6.5.2. Ilustra os mecanismos da expresión xenética.  ESA IV 

B6.6. Valorar e recoñecer o papel das mutacións na diversidade 
xenética, e comprender a relación entre mutación e evolución. 

B6.6.1. Explica en que consiste unha mutación e relaciona a súa 
presenza coa diversidade xenética. 

ESA IV 

B6.7. Formular os principios básicos da herdanza e recoñecer a 
súa base cromosómica. Coñecer como se produce a herdanza do 
sexo e identificar algunhas doenzas hereditarias, a súa prevención 
e o seu alcance social. 

B6.7.1. Recoñece como se produce a herdanza, utilizando como 
modelo a herdanza do sexo e identifica as doenzas hereditarias máis 
f recuentes e o seu alcance social, e resolve problemas prácticos 
sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores xenealóxicas. 

ESA IV 

B6.8. Identificar as técnicas da enxeñaría xenética e do proceso de 
clonación. 

B6.8.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo 
clonación terapéutica e reprodutiva. 
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B6.9. Recoñecer as aplicacións da clonación e dos organismos 
modificados xeneticamente (OMX) e valorar as súas aplicacións. 

B6.9.1. Interpreta e valora as consecuencias dos avances actuais no 
campo da biotecnoloxía (no campo da agricultura, na gandaría, no 
ambiente, na saúde, entre outros). Investiga sobre exemplos cotiáns. 

 

Os contidos marcados con ESA IV  estaban impartidos antes do establecemento do estado de alarma 

Os contidos marcados con ESA III  estaban traballados no módulo anterior, entran dentro dos estándares imprescindibles 
Os contidos marcados con B son estándares imprescindibles 

*Estándares de Bloques que non están na táboa (A teoría de ambos bloques lles será entregada pola aula virtual aínda que non será avaliada) 
  Bloque 7: As persoas e a saúde. Promoción da saúde 
             Bloque 8: Ecoloxía e ambiente. Xestión sustentable do planeta
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Tarefas entregadas a través da aula virtual 

• Probas: 
            Presenciais (de reanudarse o curso) 
            Telemáticas (de seguir coas restriccións do estado de 
alarma) 

Instrumentos:  

Disporemos dunha ficha individualizada de cada alumno no que 
rexistraremos os seus logros. 
Como indicadores de logro consideraremos a lista de estándares de 

aprendizaxe imprescindibles. Coñeceremos eses logros mediante os 
procedementos de avaliación. 

Cualificación final 

 A nota será a máxima de: 
    Media das cualificaciones dos Bloques impartidos no modúlo antes do 

estado de alarma 
    Media das cualificacións de todos os bloques impartidos presencial e 
telematicamente 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha proba escrita ou telemática, atendendo as instrucións 

recibidas, cos contidos traballados. 

3.  Metodoloxía e actividades no periodo de peche por o estado de alarma 
(recuperaci ón, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

• Para os Bloques xa impartidos repaso,  e elaboración de resumes e 
exercicios. 

• Para os contidos sen impartir realizaranse resumes, exercicios, e 
Explicación a traves de videoconferencia.  

Metodoloxía 
 (Todo o alumnado 

ten conectividade) 

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

Materiais e recursos 

Materiais: temas en formato pdf que están aloxados na aula virtual/ ou 
impresos. 
Recursos: Ordenador/tableta/móbil e conexión a Internet. 
Plataformas de comunicación:  Aula virtual, Abalar, correo electrónico 
corporativo, videoconferencia 
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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, Videoconferencia. 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


