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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  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

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.

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.

MAB2.2.3.  Identifica  e  calcula  o  máximo  común  divisor  e  o  mínimo común
múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo axeitado, e
aplícao problemas contextualizados

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural
e aplica as regras básicas das operacións con potencias.

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.

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.

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.

MAB2.6.1.  Describe  situacións  ou  enunciados  que  dependen  de  cantidades
variables  ou  descoñecidas  e  secuencias  lóxicas  ou  regularidades,  mediante
expresións alxébricas, e opera con elas.
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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

B2.7.  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.

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta.

MAB2.7.2.  Formula  alxebricamente  unha  situación  da  vida  real  mediante
ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido.

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.).

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.

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da
circunferencia e o círculo.

B3.2.  Utilizar  estratexias,  ferramentas  tecnolóxicas  e  técnicas  simples  da
xeometría analítica plana para a resolución de problemas de perímetros, áreas
e  ángulos  de  figuras  planas,  utilizando  a  linguaxe  matemática  axeitada,  e
expresar o procedemento seguido na resolución

MAB3.2.1.  Resolve  problemas  relacionados  con  distancias,  perímetros,
superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando as
ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas.

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude
dun  arco  e  a  área  dun  sector  circular,  e  aplícaas  para  resolver  problemas
xeométricos.

B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. MAB4.1.1.  Localiza  puntos no plano a partir  das súas coordenadas e nomea
puntos do plano escribindo as súas coordenadas.

B4.2. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa
numérica,  gráfica  e  ecuación,  pasando dunhas  formas  a  outras  e  elixindo a
mellor delas en función do contexto).

MAB4.2.1.  Pasa  dunhas formas de representación dunha función a  outras  e
elixe a máis adecuada en función do contexto.
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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

B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese
dunha  poboación  e  recoller,  organizar  e  presentar  datos  relevantes  para
respondelas,  utilizando os  métodos estatísticos apropiados e as  ferramentas
adecuadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando
os  parámetros  relevantes  e  obtendo  conclusións  razoables  a  partir  dos
resultados obtidos.

MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o
punto de vista da estatística, entende que as mostras se empregan para obter
información  da  poboación  cando  son  representativas,  e  aplícaos  a  casos
concretos.

MAB5.1.2.  Recoñece  e  propón  exemplos  de  distintos  tipos  de  variables
estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.

MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou
cuantitativas  en  táboas,  calcula  e  interpreta  as  súas  frecuencias  absolutas,
relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente.

MAB5.1.5.  Interpreta  gráficos  estatísticos  sinxelos  recollidos  en  medios  de
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

B5.3.  Diferenciar  os  fenómenos  deterministas  dos  aleatorios,  valorando  a
posibilidade  que  ofrecen  as  matemáticas  para  analizar  e  facer  predicións
razoables acerca do comportamento dos aleatorios a partir das regularidades
obtidas ao repetir un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o
cálculo da súa probabilidade.

MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno aleatorio a partir do cálculo
exacto  da  súa  probabilidade  ou  a  aproximación  desta  mediante  a
experimentación.

B5.4.  Inducir  a  noción  de  probabilidade  a  partir  do  concepto  de  frecuencia
relativa e como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa
ou non posible a experimentación.

MAB5.4.1.  Describe  experimentos  aleatorios  sinxelos  e  enumera  todos  os
resultados posibles, apoiándose en táboas,  recontos ou diagramas en árbore
sinxelos.

MAB5.4.3.  Calcula  a  probabilidade  de  sucesos  asociados  a  experimentos
sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como
porcentaxe.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación
Procedementos:  Probas  escritas  (1ª  e  2ª  avaliación)  (realización),
Observación na aula/aula virtual (clases telemáticas), Boletíns de exercicios.

Instrumentos: Probas escritas (obxectos físicos), 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
realización dos boletíns e a entrevista suporá un 70% da nota da primeira e a
segunda  avaliacións,  correspondendo  o  30%   restante  á  nota  obtida  na
ponderación 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
extraordinaria de

setembro

Proba escrita dos estándares explicados antes do estado de alarma:
MACB...2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8,
2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1.

Avaliación de
materia

pendentes

Non  é  de  aplicación  neste  curso  ó  non  ter  materia  pendente  do  curso
anterior.

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

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Con conectividade:
Publicacións en Edmodo de boletíns de exercicios, exercicios resoltos, breves
explicacións teóricas
Publicacións  na  aula  virtual  de  exercicios,  exercicios  resoltos  e  breves
explicacións teóricas. 
Clases  online  en  webex  e/ou  zoom  para  breves  explicacións  teóricas  e
resolver exercicios.
Sen conectividade: Pendentes de contacto co alumnado. 

Materiais e recursos
Equipos informáticos con conexión a internet  para o acceso ós programas e
páxinas indicados no punto anterior, libreta, libro, bolígrafo, lapis e goma.
Recursos libres en internet

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Avisos en Edmodo, na aula virtual e nas clases telemáticas.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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