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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
O Bloque 1: procesos, métodos e actitudes, consérvase debido ao seu carácter transversal

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 repre-
sentando os resultados en contextos de resolución de problemas. 

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para re-
presentar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

MA1B2.1.2.  Realiza  operacións  numéricas  con  eficacia,  empregando  cálculo
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas.

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa repre-
sentación e a interpretación na recta real, e as súas operacións.

B2.2. Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e uti-
lizalos para obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas.

MA1B2.2.1.  Valora  os números complexos como ampliación do concepto de
números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións de segundo grao
con coeficientes reais sen solución real.

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utili-
za a fórmula de Moivre no caso das potencias, utilizando a notación máis ade-
cuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade.

B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos logaritmos utilizando as súas
propiedades na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sin-
xelos en función doutros coñecidos.

MA1B2.3.2.  Resolve  problemas asociados a  fenómenos físicos,  biolóxicos  ou
económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
O Bloque 1: procesos, métodos e actitudes, consérvase debido ao seu carácter transversal

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados en contextos reais,
utilizando recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e interpretan-
do criticamente os resultados.

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da
vida real, estuda e clasifica un sistema de ecuacións lineais formulado (como
máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de
Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas.

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución
de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo
grao), e interpreta os resultados no contexto do problema.

B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de enunciados, táboas ou
expresións alxébricas, que describan unha situación real, e analizar cualitativa e
cuantitativamente as súas propiedades, para representalas graficamente e ex-
traer información práctica que axude a interpretar o fenómeno do que se deri-
van.

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de varia-
ble real elementais e realiza analiticamente as operacións básicas con funcións.

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos
no cálculo de límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou
un intervalo.

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais
do seu cálculo, aplica os procesos para resolver indeterminacións e determina a
tendencia dunha función a partir do cálculo de límites.

MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo
do seu límite e do valor da función, para extraer conclusións en situacións reais.

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a fun-
ción nun ámbito dos puntos de descontinuidade.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
O Bloque 1: procesos, métodos e actitudes, consérvase debido ao seu carácter transversal

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpre-
tación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais,
sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos.

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e
emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas.

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais
mediante a regra da cadea.

B3.4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo información a partir
das súas propiedades e extraendo información sobre o seu comportamento lo-
cal ou global.

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións,  despois dun estudo completo
das súas características mediante as ferramentas básicas da análise.

B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando con soltura as
razóns trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as trans-
formacións trigonométricas usuais.

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre
e a metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros dous.

B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigono-
métricas usuais para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na resolu-
ción de triángulos directamente ou como consecuencia da resolución de proble-
mas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico.

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou
tecnolóxico, utilizando os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas
trigonométricas usuais, e aplica a trigonometría a outras áreas de coñecemen-
to, resolvendo problemas contextualizados.

B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as súas consecuencias; enten-
der os conceptos de base ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse con
precisión no plano euclídeo e no plano métrico, utilizando en ambos os casos as
súas ferramentas e propiedades.

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, utili-
za a interpretación xeométrica  das operacións para  resolver  problemas xeo-
métricos e emprega con asiduidade as consecuencias da definición de produto
escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar a orto-
gonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro.

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do
coseno do ángulo.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
O Bloque 1: procesos, métodos e actitudes, consérvase debido ao seu carácter transversal

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B4.4.  Interpretar  analiticamente  distintas  situacións  da  xeometría  plana  ele-
mental, obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver problemas de
incidencia e cálculo de distancias.

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como
ángulos de dúas rectas.

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identifican-
do en cada caso os seus elementos característicos.

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rec-
tas.

B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e identificar as formas
correspondentes a algúns lugares xeométricos usuais.

MA1B4.5.1.  Coñece o significado de lugar  xeométrico e identifica os  lugares
máis usuais en xeometría plana.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: probas escritas (1ª e 2ª avaliación) (realización),  observa-
ción na aula/aula virtual (clases telemáticas), boletíns de exercicios.

Instrumentos: probas escritas (obxectos físicos) e táboas de rexistro.

Cualificación final

Media ponderada da 1ª e 2ª avaliación nun 60-40%, respectivamente.
Aos os alumnos que non teñan una cualificación igual ou superior a 5 nesta
media, proporáselles boletíns de actividades  que deberán ser entregados o
día 1 de xuño. O profesor poderá concertar unha entrevista telemática para
cuestións relacionadas coas devanditas actividades. A nota obtida coa reali-
zación dos boletíns e a entrevista suporá un 70% da nota da primeira e a se-
gunda avaliacións, correspondendo o 30%  restante á nota obtida na ponde-
ración indicada no primeiro parágrafo.
Dende o inicio do estado de alarma, a actividade do alumno pode sumar ata
2 puntos máis sobre a nota aos que se refiren os dous parágrafos anteriores.
A nota final non poderá superar os 10 puntos.

Proba extraordi-
naria de setem-

bro

Proba escrita dos estándares explicados antes do estado de alarma:
MA1B:
211, 212, 216, 221, 222, 231, 232, 241, 242, 411, 421, 431, 432, 441, 442,
443, 451

Avaliación de
materia penden-

tes

Non é de aplicación neste curso ó non ter materia pendente do curso anteri-
or.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, amplia-
ción)
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Actividades Publicacións na internet.
Clases telemáticas.

Metodoloxía (alumna-
do con conectividade e

sen conectividade):

Con conectividade:
Publicacións en Edmodo de boletíns de exercicios, exercicios resoltos, breves
explicacións
Clases online en Zoom para breves explicacións teóricas e resolver exercicios.
Sen conectividade: non se da o caso actualmente.

Materiais e recursos

Dispositivos (ordenador, tablet, teléfono móvil) con conexión a internet  para
uso das aplicacións anteriormente citadas, etc. Libreta, libro, regra, calculadora
e bolígrafos. 
Recursos libres en internet

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás fa-

milias

Avisos en Edmodo e nas clases telemáticas do seguinte punto.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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