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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 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 me-
diante 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 ope-
racións 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.

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

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.

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, apli-
cando os resultados que se derivan diso.

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a fun-
ción nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

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

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálcu-
lo de límites.

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.
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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

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

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 ca-
racterísticos, 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 ca-
racterísticos.

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 xeométri -
co.

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

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

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produ-
tos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de proble-
mas xeométricos.
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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.  Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e
compostos (utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técni-
cas de reconto e a axiomática da probabilidade), así como a sucesos aleatorios
condicionados (teorema de Bayes), en contextos relacionados co mundo real. 

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e com-
postos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas deri-
vadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.

MA2B5.1.2.  Calcula probabilidades a partir  dos sucesos que constitúen unha
partición do espazo mostral.

MA2B5.1.3.  Calcula a probabilidade final  dun suceso aplicando a fórmula de
Bayes.

B5.2.  Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribu-
cións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e de-
terminando a probabilidade de diferentes sucesos asociados.

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribu-
ción binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típi-
ca.

MA2B5.2.2.  Calcula  probabilidades  asociadas  a  unha  distribución  binomial  a
partir da súa función de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica.

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e
valora a súa importancia no mundo científico.

MA2B5.2.5.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  asociados  a  fenómenos  que
poden modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa aproxima-
ción pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa
válida.
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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

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relaciona-
das co azar e a estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando
de forma crítica informacións estatísticas presentes nos medios de comunica-
ción, en especial os relacionados coas ciencias e outros ámbitos, detectando po-
sibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos como na das con-
clusións.

MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relaciona-
das co azar e elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa probabili-
dade e/ou a estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbi-
tos da vida cotiá.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Probas escritas (1ª e 2ª avaliación) (realización).
Observación na aula/aula virtual (participación e traballo entregado).
Traballo entregado por correo electrónico.

Instrumentos:
Probas escritas (1ª e 2ª avaliación).
Valoración do traballo na aulta virtual.
Valoración do traballo entregado por correo electrónico.

Cualificación final

Media ponderada da 1ª e 2ª avaliación nun 40-60%, 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 esenciais de entre os explicados antes da sus-
pensión da actividade presencial, que son os descritos na taboa do aparta-
do 1 ata o MA2B4.3.3. inclusive.

Avaliación de
materia penden-

tes

Criterios de avaliación:
N/A: Só unha alumna do curso ten a materia de Matemáticas pendente. As
dúas primeiras avaliacións superadas, e no momento de suspensión da acti-
vidade presencial acreditada competencia suficiente como para avaliala con
máxima cualificación acadable sen necesidade de máis recopilación de da-
tos.

Criterios de cualificación:
N/A (punto anterior).

Procedementos:
N/A (punto anterior).

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, amplia-
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ción)

Actividades Comunicación por correo electrónico.
Recursos e tarefas publicados en aula virtual

Metodoloxía (alumna-
do con conectividade e

sen conectividade):

Con conectividade:
Comunicación por correo electrónico.
Recursos e tarefas publicados en aula virtual
Resolució de dúbidas publicadas en foros ou achegadas por email
Publicación de solucións xenéricas aos exercicios propostos
Chamadas telefónicas do profesor aos alumnos e as súas familias
Sen conectividade:
Todos os alumnos teñen conectividade confirmada pola súa actividade e/ou
conversa coas familias, desde o momento de suspensión de actividade presen-
cial ata o momento de elaboración deste documento. En caso de desconexión
sobrevida concretaríanse as actuacións ao respecto en función da causa que a
motivase (problema técnico, enfermidade, imposibilidade de localización ou
comunicación...)

Materiais e recursos

Libreta e apuntes de clase
Libro de texto
Comunicacións por correo electrónico
Material elaborado exprofeso para a aula virtual
Recursos libres en internet (páxinas de apuntes e vídeos en aberto, como cons-
tan referenciadas na aula virtual) para garantir a accesibilidade.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás fa-

milias

No momento de aprobación por parte da inspección educativa publicarase
o presente documento na páxina web, avisarase por mensaxe abalar da súa
dispoñibilidade, por correo electrónico a todos os alumnos, e por teléfono
por parte do profesor ás familias dos que sexan menores de idade.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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