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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

B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades,
para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas re-
lacionados coa vida diaria e con outras materias do ámbito educativo.

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando
as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados.

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a
aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos.

B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a lin-
guaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades.

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ru-
ffini, ou outro método máis axeitado.

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións
alxébricas sinxelas.

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións
de grao superior a dous.

B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e interna-
cional, así como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, para resol-
ver problemas trigonométricos en contextos reais.

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver
problemas empregando medios tecnolóxicos,  de ser preciso,  para realizar  os
cálculos.
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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. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría
analítica plana para representar, describir e analizar formas e configuracións xe-
ométricas sinxelas.

MACB3.3.1.  Establece  correspondencias  analíticas  entre  as  coordenadas  de
puntos e vectores.

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas
de calculala.

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos da-
tos coñecidos

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas
no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendiculari-
dade.
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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. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de
función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación
media a partir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos
coeficientes da expresión alxébrica.

MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas
magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade in-
versa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser pre-
ciso.

MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do
comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.

MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a
taxa de variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de
valores ou da propia gráfica.

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: line-
ais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponen-
ciais e logarítmicas.

B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do
cálculo de probabilidades e técnicas de reconto axeitadas.

 Elaborar e interpretar  estudos estatístico a partir de situacións concretas.

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación,
permutación e combinación.

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio,
utilizando a terminoloxía axeitada para describir sucesos.

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situa-
cións e problemas da vida cotiá.

MACB5.1.6.  Interpreta  un estudo estatístico a  partir  de situacións concretas
próximas.
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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

B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Lapla-
ce, os diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combi-
natorias.

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e
técnicas combinatorias.

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando,
especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condiciona-
da. 
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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), 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: 
MACB...
223, 225, 232, 233, 511, 512, 513, 516, 521, 522, 523

Avaliación de
materia penden-

tes

Non hai no grupo alumnos coa materia pendente de anos anteriores.

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 telemática

Metodoloxía (alumna-
do con conectividade e

sen conectividade):

Con conectividade:
Publicacións en Edmodo de boletíns de exercicios, exercicios resoltos, breves
explicacións
Clases online en webex e/ou zoom para breves explicacións teóricas e resol-
ver exercicios.
Sen conectividade: non se da o caso actualmente. 

Materiais e recursos
Ordenadores con conexión internet  para uso de follas de cálculo, programas
de xeometría dinámica, et. Libretas, libros, conexión a internet.
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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