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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Temas 
Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 
contidos criterios Estándar clave 

8 B2.22 B2.7 

MAB2.7.1 CMCCT 

Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. Coñece e aplica as técnicas básicas para a 
transposición de termos. Resolve ecuacións do tipo ax  +  b = cx +  d ou similares. Resolve ecuacións con 
parénteses. 

MAB2.7.2 CCL/CMCCT/CAA 
Formula alxebricamente un problema dunha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e 
interpreta o resultado obtido. 

9 

B3.2 B3.1 MAB3.1.7 CMCCT Recoñece, clasifica e nomea ángulos segundo a súa abertura e posicións relativas.  

B3.3 B3.1 MAB3.1.6 CMCCT 
Constrúe a mediatriz dun segmento e a bisectriz dun ángulo e coñece a característica común a todos os seus 
puntos. 

B3.2 B3.2 MAB3.2.3 CMCCT 

Utiliza correctamente o transportador para medir e debuxar ángulos. Utiliza as unidades do sistema sesaxesimal e as 
súas equivalencias. Suma e resta medidas de ángulos expresados en forma complexa. Multiplica e divide a medida 
dun ángulo por un número natural. 

B3.6 B3.2 MAB3.2.4 CMCCT 
Coñece o valor da suma dos ángulos dun polígono. Coñece as relacións entre ángulos inscritos e centrais nunha 
circunferencia. 

10 

B3.4 

B3.1 

MAB3.1.1 CMCCT 
Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares. Aplica o teorema de Pitágoras para 
calcular lonxitudes descoñecidas. 

B3.5 MAB3.1.2 CMCCT 

Define os elementos característicos dos triángulos (as mediatrices, as bisectrices, as medianas e as alturas), 
trazando estes e coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados 
como aos seus ángulos.  

B3.8 

MAB3.1.3 CMCCT 

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. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes 
descoñecidas. 

MAB3.1.4 CMCCT 
Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia e o círculo. Recoñece a posición 
relativa dunha recta e unha circunferencia ou de dúas circunferencias.  

B3.10 
B3.4 MAB3.4.1 CMCCT Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos. 

B3.11 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes mínimas e poder así telo en conta 
para a programación das actividades do vindeiro curso e decidir que 
aprendizaxes ou contidos deste curso se deben reforzar no vindeiro. 

Instrumentos: 
 
Fundamentalmente, a observación das tarefas diarias/semanais ou 
coa periodicidade que se estableza entregadas polo alumnado e da 
implicación que este demostrou durante este trimestre, así como da 
puntualidade na entrega das tarefas. 
De maneira excepcional, poderá realizarse algunha proba a realizar 
de maneira telemática. Non obstante, ao non poder comprobar ao 
100% que o alumno a realiza sen axuda externa, os seus resultados 
terán só carácter orientador para reforzar as conclusións realizadas 
mediante a observación do traballo diario (do cal tampouco se pode 
ter absoluta certeza de ser realizado sen axuda). 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final da materia calcularase coa media das 
cualificacións acadadas na 1ª e 2ª avaliación.  
O alumnado deberá realizar as tarefas que se lle encomendarán 
referidas a aquelas avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre 
que a media das dúas tamén sexa inferior a 5. Tamén se lle poderá 
requirir a realización dalgunha proba telemática.  A entrega destas 
tarefas é obrigatoria e deberá facerse no prazo establecido para 
cada unha delas, logo de ter comprobado que ninguén do noso 
alumnado ten problemas para entregalas por medios informáticos. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
A cualificación máxima nas tarefas de recuperación será de 5 puntos. 
 
O alumnado con cualificación inferior a 5, deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todos os 
contidos do curso traballados antes da suspensión das clases 
presenciais (venres 13 de marzo), incluíndo se é o caso, aqueles que 
non chegaron a ser examinados por estar a data do exame fixada 
para unha data posterior ao 13 de marzo, facendo especial fincapé 
naqueles que son novidosos con respecto a cursos anteriores. 
Haberá preguntas correspondentes a contidos de todas as unidades, 
procurando que a puntuación sexa equilibrada entre as dúas 
avaliacións, pero dando máis importancia aos contidos novidosos 
deste curso. 
Para dar por superada a avaliación extraordinaria a puntuación 
acadada na proba deberá ser como mínimo de 5 puntos sobre 10. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre(recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 
Reforzo de apartados de temas xa vistos, sobre todo de contidos 
do 2º trimestre dos que non fixemos exame presencial, 
ampliando tan só contidos dos temas 8 e 9 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todo o alumnado dispón de conexión a internet e de ordenador, 
polo que se empregan medios telemáticos.  
A comunicación é a través do correo electrónico e da da aula 
virtual 
Impártense clases no horario habitual por videoconferencia.  
Cólganse vídeos gravados. 
Recóllense as tarefas a través de correo.  
Resólvense dúbidas a través do correo electrónico sobre as 
tarefas que se están desenvolvendo e nas  videoconferencias. 
Realízanse probas por videoconferencia  con xogos como o 
Kahoot. 
Realízanse probas con test online. 
 

Materiais e recursos 

 
Libro de texto, vídeos do profesor e de youTube, aula virtual, 
correo electrónico, Google docs e sistemas de videoconferencia 
(Webwex , hangouts). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico ou 
espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que manteñen un fío 
constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  
 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Temas 
Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 
contidos criterios Estándar clave 

7 B2.18 B2.7 

MAB2.7.1 CMCCT 

Recoñece se un par de valores (x, y) é solución dunha ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas. Dada unha 
ecuación lineal, constrúe unha táboa de valores (x, y), con varias das súas solucións, e represéntaa no plano cartesiano. 
Identifica, entre un conxunto de pares de valores, a solución dun sistema de ecuacións de primeiro grao con dúas 
incógnitas. Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de substitución, de igualación e de redución. 

MAB2.7.2 
CMCCT/CAA/ 
CCL 

Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveos e interpreta o resultado obtido. 

8 B3.1 B3.1 

MAB3.1.1 CMCCT 
Comprende os significados aritmético e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas 
pitagóricas ou a comprobación do teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo.  

MAB3.1.2 CMCCT 

Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos rectángulos e áreas de 
polígonos regulares, dun cadrado ou rectángulo, dun rombo, dun trapecio rectángulo ou isósceles ou dun segmento 
circular, en contextos xeométricos ou en contextos reais. 

9 B2.18 B3.2 

MAB3.2.1 CMCCT/CAA 
Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 
semellantes. 

MAB3.2.2 
CMCCT/CAA/ 
CSC Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza. 

10 B3.5 B3.4 MAB3.4.1 CMCCT 
Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas de corpos xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica 
e alxébrica axeitadas. 

11 
B3.3 

B3.4 MAB3.4.1 CMCCT 

Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de volumes de corpos xeométricos (prismas, cilindros, pirámides, 
conos ou esferas e corpos compostos), utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas. Utiliza as equivalencias 
entre as unidades de volume do SMD para efectuar cambios de unidades.  

B3.4 

B3.5 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes mínimas e poder así telo en conta 
para a programación das actividades do vindeiro curso e decidir que 
aprendizaxes ou contidos deste curso se deben reforzar no vindeiro. 

Instrumentos: 
 
Fundamentalmente, a observación das tarefas diarias/semanais ou 
coa periodicidade que se estableza entregadas polo alumnado e da 
implicación que este demostrou durante este trimestre, así como da 
puntualidade na entrega das tarefas. 
De maneira excepcional, poderá realizarse algunha proba a realizar 
de maneira telemática. Non obstante, ao non poder comprobar ao 
100% que o alumno a realiza sen axuda externa, os seus resultados 
terán só carácter orientador para reforzar as conclusións realizadas 
mediante a observación do traballo diario (do cal tampouco se pode 
ter tampouco absoluta certeza de ser realizado sen axuda). 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final da materia calcularase coa media das 
cualificacións acadadas na 1ª e 2ª avaliación.  
O alumnado deberá realizar as tarefas que se lle encomendarán 
referidas a aquelas avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre 
que a media das dúas tamén sexa inferior a 5. Tamén se lle poderá 
requirir a realización dalgunha proba telemática. A entrega destas 
tarefas é obrigatoria e deberá facerse no prazo establecido para cada 
unha delas, logo de ter comprobado que ninguén do noso alumnado 
ten problemas para entregalas por medios informáticos. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
A cualificación máxima nas tarefas de recuperación será de 5 puntos. 
 
O alumnado con cualificación inferior a 5, deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todos os 
contidos do curso traballados antes da suspensión das clases 
presenciais (venres 13 de marzo), facendo especial fincapé naqueles 
que son novidosos con respecto a cursos anteriores. Haberá 
preguntas correspondentes a contidos de todas as unidades, 
procurando que a puntuación sexa equilibrada entre as dúas 
avaliacións, pero dando máis importancia aos contidos novidosos 
deste curso. Para dar por superada a avaliación extraordinaria a 
puntuación acadada na proba deberá ser como mínimo de 5 puntos 
sobre 10. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 
O alumnado será avaliado positivamente se obtén unha nota igual ou 
superior a 4.5 sobre 10 na cualificación final que se establece nos 
criterios de cualificación. Se non alcanza esa cualificación pero iguala 
ou supera os 3.5 puntos, realizará unha proba final de recuperación 
dos contidos de todo o curso. 

Criterios de cualificación:  
 
A proba realizada é puntuada entre 0 e 10 e supoñerá o 50% da nota. 
O 50% restante atribúeselle aos catro boletíns de exercicios 
realizados e que non puideron ser obxecto de exame, puntuarán un 
máximo de 1.25 puntos cada un deles. A proba final puntuará entre 0 
e 10 e será necesario obter un mínimo de 5 puntos para superar o 
curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 
A proba escrita realizada antes de ser decretado o estado de alarma 
e os seis boletíns de exercicios, dous dos cales se corresponden cos 
contidos desa proba e catro que versan sobre o resto dos contidos 
da materia. En caso de que proceda, realizarase tamén unha proba 
final. 
En caso de non superar esta materia na avaliación ordinaria, o 
alumnado examinarase da proba extraordinaria en setembro nas 
mesma condicións que o alumnado que cursou esta mesma materia 
no actual ano académico. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades basearanse na realización de exercicios e 
resolución de problemas correspondentes aos contidos que se 
corresponden cos estándares de aprendizaxe reflectidos no 
punto 1 deste documento. Para aquel alumnado con algunha 
avaliación suspensa tamén se lle poderá pedir a realización de 
tarefas correspondentes aos contidos e estándares traballados 
nesa avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través de entornas virtuais de aprendizaxe 
(Schoology, Moodle) coas que o alumnado xa está familiarizado 
pois xa se viña traballando nalgunha delas e a metodoloxía 
baséase en FlippedClassroom. 
As explicacións realizaranse a través de vídeos (procurando que 
non teñan unha duración demasiado extensa) que se poñerán á 
disposición do alumnado en ditas aulas virtuais ou embebidos 
doutras plataformas como Edpuzzle, que permite enriquecer 
ditos vídeos con resolución de cuestións o cal permite coñecer o 
nivel de comprensión acadado polo alumno durante a 
visualización do vídeo. 
Tras o vídeo explicativo, deberán realizar as actividades ás que se 
fai referencia máis arriba. 
O alumnado pode requirir a aclaración de cantas dúbidas poida 
ter, a través da mensaxería da propia aula virtual ou por correo 
electrónico. 
Nalgunhas circunstancias, realízanse videoconferencias a través 
de Webex. 
No caso de alumnado con reforzo de PT ou de Atención 
Domiciliaria, continúase a coordinación coas mestras 
especialistas para traballar o repaso e reforzo sen avanzar 
contidos da materia. 

Materiais e recursos 

Libro de texto, aulas virtuais. Nalgúns casos habilitouse o acceso 
a Edixgal coa fin de que facilitarlle ao alumnado un maior 
número de actividades de reforzo, repaso e ampliación de 
contidos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico ou 
espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que manteñen un fío 
constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  
 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Temas 
Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 
contidos criterios Estándar clave 

7 

B4.1 B4.1 MACB4.1.1 CCL/CMCCT/CAA 
Interpreta o comportamento dunha función observando a súa gráfica  e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

B4.2 B4.1 MACB4.1.2 CMCCT/CAA 
Identifica as características máis salientables dunha gráfica (dominio, crecemento, máximos, etc.) 
interpretándoas, se é o caso, dentro do seu contexto.  

B4.3 B4.1 MACB4.1.4 CMCCT/CAA Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente.  

B4.4 B4.1 MACB4.1.3 CMCCT/CAA/CD 
Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado ou dunha táboa de valores, describindo o 
fenómeno exposto. 

8 

B4.5 B4.2 MACB4.2.2 CMCCT/CCL/ CAA Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.  

B4.6 B4.2 MACB4.2.1 CMCCT/CAA 
Representa funcións lineais a partir da súa ecuación, acha a ecuación dunha recta coñecendo un punto e a 
súa pendente ou dous puntos desta ou observando a súa gráfica, identifica puntos de corte e pendente.  

B4.7 B4.3 

MACB4.3.1 CMCCT/CAA 
Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 (vértice, cortes cos eixes...) e 
represéntaa graficamente. 

MACB4.3.2 CMCCT/CAA 
Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, 
estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.  

10 

 
B5.11 

B5.4 

MACB5.4.1 CMCCT Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

MACB5.4.2 CMCCT/CCL 

Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar: ante unha 
experiencia aleatoria sinxela, obtén o espazo mostral, describe distintos sucesos e cualifícaos segundo a súa 
probabilidade (seguros, posibles ou imposibles, moi probable, pouco probable...). 

B5.12 MACB5.4.3 CMCCT 

Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son equiprobables, 
mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras estratexias 
persoais. Calcula probabilidades en experiencias compostas coa axuda do diagrama de árbore. 

 

 

 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: IES ENRIQUE MURUAIS 
CURSO: 3ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS A 
ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 
Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes mínimas e poder así telo en conta 
para a programación das actividades do vindeiro curso e decidir que 
aprendizaxes ou contidos deste curso se deben reforzar no vindeiro. 

 
Instrumentos: 
 
Fundamentalmente, a observación das tarefas diarias/semanais ou 
coa periodicidade que se estableza entregadas polo alumnado e da 
implicación que este demostrou durante este trimestre, así como da 
puntualidade na entrega das tarefas.  
Ao non poder comprobar ao 100% que o alumno a realiza sen axuda 
externa, os seus resultados terán só carácter orientador. 

Cualificación final 

 
Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final da materia calcularase coa media das 
cualificacións acadadas na 1ª e 2ª avaliación.  
O alumnado deberá realizar as tarefas que se lle encomendarán 
referidas a aquelas avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre 
que a media das dúas tamén sexa inferior a 5. A entrega destas 
tarefas é obrigatoria e deberá facerse no prazo establecido para cada 
unha delas, logo de ter comprobado que ninguén do noso alumnado 
ten problemas para entregalas por medios informáticos. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
A cualificación máxima nas tarefas de recuperación será de 5 puntos. 
 
O alumnado con cualificación inferior a 5, deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todos os 
contidos do curso traballados antes da suspensión das clases 
presenciais (venres 13 de marzo), facendo especial fincapé naqueles 
que son novidosos con respecto a cursos anteriores. Haberá 
preguntas correspondentes a contidos de todas as unidades, 
procurando que a puntuación sexa equilibrada entre as dúas 
avaliacións, pero dando máis importancia aos contidos novidosos 
deste curso. Para dar por superada a avaliación extraordinaria a 
puntuación acadada na proba deberá ser como mínimo de 5 puntos 
sobre 10. 
 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 
O alumnado será avaliado positivamente se obtén unha nota igual ou 
superior a 4.5 sobre 10 na cualificación final que se establece nos 
criterios de cualificación. Se non alcanza esa cualificación pero iguala 
ou supera os 3.5 puntos, realizará unha proba final de recuperación 
dos contidos de todo o curso. 

Criterios de cualificación:  
 
A proba realizada é puntuada entre 0 e 10 e supoñerá o 50% da nota. 
O 50% restante atribúeselle aos catro boletíns de exercicios 
realizados e que non puideron ser obxecto de exame, puntuarán un 
máximo de 1.25 puntos cada un deles. A proba final puntuará entre 0 
e 10 e será necesario obter un mínimo de 5 puntos para superar o 
curso. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
 
A proba escrita realizada antes de ser decretado o estado de alarma 
e os seis boletíns de exercicios, dous dos cales se corresponden cos 
contidos desa proba e catro que versan sobre o resto dos contidos 
da materia. En caso de que proceda, realizarase tamén unha proba 
final. 
En caso de non superar esta materia na avaliación ordinaria, o 
alumnado examinarase da proba extraordinaria en setembro nas 
mesma condicións que o alumnado que cursou esta mesma materia 
no actual ano académico. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades basearanse na realización de exercicios e 
resolución de problemas correspondentes aos contidos que se 
corresponden cos estándares de aprendizaxe reflectidos no 
punto 1 deste documento. Para aquel alumnado con algunha 
avaliación suspensa tamén se lle poderá pedir a realización de 
tarefas correspondentes aos contidos e estándares traballados 
nesa avaliación. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través de entornas virtuais de aprendizaxe 
(Schoology, Moodle) coas que o alumnado xa está familiarizado 
pois xa se viña traballando nalgunha delas e a metodoloxía 
baséase en FlippedClassroom.  
As explicacións realizaranse a través de vídeos (procurando que 
non teñan unha duración demasiado extensa) que se poñerán á 
disposición do alumnado en ditas aulas virtuais ou embebidos 
doutras plataformas como Edpuzzle, que permite enriquecer 
ditos vídeos con resolución de cuestións o cal permite coñecer o 
nivel de comprensión acadado polo alumno durante a 
visualización do vídeo. 
Tras o vídeo explicativo, deberán realizar as actividades ás que se 
fai referencia máis arriba. 
Nalgúns casos utilizarase un blog no que estarán dispoñibles as 
explicacións e a proposta de actividades a realizar. 
O alumnado pode requirir a aclaración de cantas dúbidas poida 
ter, a través da mensaxería da propia aula virtual ou por correo 
electrónico. 
No caso de alumnado con reforzo de PT, continúase a 
coordinación coa mestra especialista para traballar o repaso e 
reforzo sen avanzar contidos da materia. 

Materiais e recursos Libro de texto, aulas virtuais, blog. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, blog, correo 
electrónico ou espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que 
manteñen un fío constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  
 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Temas 
Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 
contidos criterios Estándar clave 

5 B3.4 B3.3 

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

MACB3.3.2 CMCCT 

 
Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. Acha o punto medio dun segmento. Acha o 
simétrico dun punto respecto doutro. 
 

MACB3.3.3 CMCCT 

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

MACB3.3.4 CMCCT Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos 

MACB3.3.5 CMCCT 

 
Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de 
incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 
 

7 

 
B4.1 

 
B4.2 

 
B4.3 

 
B4.4 

B4.1 

MACB4.1.1 CMCCT 

 
Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional e 
asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas. Asocia curvas a expresións analíticas 
(proporcionalidade inversa, exponenciais e logarítmicas). 
 

MACB4.1.2 CMCCT 

 
Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación 
lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de 
ser preciso. Representa funcións definidas a anacos con expresións lineais ou cuadraticas. Estuda 
conxuntamente as funcións lineais e as cuadráticas. 
 

MACB4.1.3 CMCCT 

 
Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. Obtén a expresión analítica 
dunha función lineal coñecendo a súa gráfica ou algunha das súas características. Escribe a ecuación dunha 
parábola coñecendo a sáa representación gráfica en casos sinxelos. 
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MACB4.1.4 CMCCT 

 
Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha grafica ou dos 
valores dunha táboa. Responde preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, periodicidade, 
crecemento... dunha función. 
 

MACB4.1.5 CMCCT 

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

MACB4.1.6 CMCCT 

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

 
B4.3 

 
B4.4 

B4.2 

MACB4.2.1 CMCCT 

 
Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacions reais. 
 

MACB4.2.2 CMCCT 
Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. Representa unha función 
dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa de valores. 

MACB4.2.3 CMCCT 

Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica (dominio de definición, percorrido, 
crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade...) sinalando os valores puntuais ou intervalos 
da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos. 

MACB4.2.4 CMCCT Relaciona distintas táboas de valores, e as suas gráficas correspondentes. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes mínimas e poder así telo en conta 
para a programación das actividades do vindeiro curso e decidir que 
aprendizaxes ou contidos deste curso se deben reforzar no vindeiro. 
 

Instrumentos: 
 
Observación das tarefas diarias/semanais ou coa periodicidade que 
se estableza entregadas polo alumnado e da implicación que este 
demostrou durante este trimestre, así como da puntualidade na 
entrega das tarefas.  
Ao non poder comprobar ao 100% que o alumno a realiza sen axuda 
externa, os seus resultados terán só carácter orientador. 
Ao alumnado con algunha avaliación suspensa poderáselle requerir a 
realización de exercicios ademais dunha proba nas condicións 
establecidas no apartado seguinte: “cualificación final”. 
 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final da materia calcularase coa media das 
cualificacións acadadas na 1ª e 2ª avaliación.  
O alumnado deberá realizar as tarefas que se lle encomendarán 
referidas a aquelas avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre 
que a media das dúas tamén sexa inferior a 5. A entrega destas 
tarefas é obrigatoria e deberá facerse no prazo establecido para cada 
unha delas, logo de ter comprobado que ninguén do noso alumnado 
ten problemas para entregalas por medios informáticos. 
Ademais deberá realizar unha proba de recuperación daquelas 
avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre que a media das 
dúas tamén sexa inferior a 5. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
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A cualificación máxima nas probas de recuperación será de 5 puntos. 
Os contidos da 2ª avaliación obxecto de exame serán os impartidos 
ata o momento en que foi decretado o estado de alarma (14 de 
marzo) independentemente de que non puidesen examinarse deles 
na 2ª avaliación debido á interrupción das clases. 
 
O alumnado con cualificación inferior a 5, deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todas as 
aprendizaxes curso traballados antes da suspensión das clases 
presenciais (venres 13 de marzo), facendo especial fincapé naqueles 
que son novidosos con respecto a cursos anteriores. Haberá 
preguntas correspondentes a contidos de todas as unidades, 
procurando que a puntuación sexa equilibrada entre as dúas 
avaliacións, pero dando máis importancia aos contidos novidosos 
deste curso. Para dar por superada a avaliación extraordinaria a 
puntuación acadada na proba deberá ser como mínimo de 5 puntos 
sobre 10. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades basearanse na realización de exercicios e 
resolución de problemas correspondentes aos contidos que se 
corresponden cos estándares de aprendizaxe reflectidos no 
punto 1 deste documento. Para aquel alumnado con algunha 
avaliación suspensa tamén se lle poderá pedir a realización de 
tarefas correspondentes aos contidos e estándares traballados 
nesa avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través de entornas virtuais de aprendizaxe 
(Moodle) coas que o alumnado xa está familiarizado. Utilizarase 
asemade un blog no que o alumnado terá dispoñibles as 
explicacións e a proposta de actividades a realizar. 
Achegaránselles os contidos a través de vídeos e mediante 
apuntamentos que se poñerán á disposición do alumnado en 
ditas aulas virtuais ou embebidos no blog de aula. 
Tras o vídeo explicativo e o estudo dos apuntamentos, deberán 
realizar as actividades ás que se fai referencia máis arriba. 
O alumnado pode requirir a aclaración de cantas dúbidas poida 
ter, a través da mensaxería da propia aula virtual, comentarios 
no blog de aula ou por correo electrónico. 
 

Materiais e recursos 
 
Libro de texto, aula virtual, blog. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, blog, correo 
electrónico ou espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que 
manteñen un fío constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  

 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Temas 
Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 
contidos criterios Estándar clave 

8 B3.4 
B3.5 

B3.2 

MA1B3.2.1 CMCCT 

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. Máis 
concretamente: 
- Calcula o límite nun punto dunha función continua.  
- Calcula o límite nun punto dunha función racional ou con radicais sinxela na que se anula o denominador e 
non o numerador e distingue o comportamento pola esquerda e pola dereita.  
- Calcula o límite nun punto dunha función racional ou con radicais na que se anulan numerador e denominador.  

- Calcula os límites cando x +  ou x de funcións polinómicas, racionais, con radicais e exponenciais 

sinxelas (pero non do tipo 1^(± ).  

- Calcula o límite de funcións definidas «a anacos», nun punto calquera ou cando  x  ou x . 
- Acha as asíntotas verticais dunha función racional e representa a posición da curva respecto a elas.  
- Estuda e representa as ramas infinitas dunha función polinómica ou racional (asíntotas horizontais e oblicuas). 

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

B3.3 MA1B3.3.3 CMCCT 
Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade dunha función nun 
punto. 

9 

B3.6 
B3.7 

B3.3 
MA1B3.3.1 CMCCT 

Calcula a derivada dunha función (a partir da definición ou coas regras de derivación) usando os métodos 
axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas (acha a ecuación da recta tanxente e 
da recta normal a unha curva, localiza os puntos singulares dunha función polinómica ou racional, determina os 
intervalos onde unha función crece ou decrece). 

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

B3.7 B3.4 MA1B3.4.1 CMCCT 
Representa graficamente funcións polinómicas de grao superior a 2 e racionais, despois dun estudo completo 
das súas características mediante as ferramentas básicas da análise. 

10 B4.8 B4.4 

MA1B4.4.1 CMCCT Calcula a distancia dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas. 

MA1B4.4.2 CMCCT 

Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso os seus elementos 
característicos. Dadas dúas rectas establece relacións de paralelismo ou perpendicularidade. Resolve 
problemas xeométricos nos que interveñan rectas usando ferramentas analíticas. 

MA1B4.4.3 CMCCT Recoñece e diferenza analiticamente as posicións relativas das rectas. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes e determinar se hai lagoas en 
contidos  imprescindibles para continuar no vindeiro curso coas 
aprendizaxes na materia Matemáticas II, lagoas que se as houber, 
será necesario recuperar o curso que vén. 
 

Instrumentos: 
 
Observación das tarefas diarias/semanais ou coa periodicidade que 
se estableza entregadas polo alumnado e da implicación que este 
demostrou durante este trimestre, así como da puntualidade na 
entrega das tarefas. 
Ao non poder comprobar ao 100% que o alumno realiza as tarefas 
sen axuda externa, os seus resultados terán só carácter orientador. 
Ao alumnado con algunha avaliación suspensa poderáselle requirir a 
realización dunha proba nas condicións establecidas no apartado 
seguinte: “cualificación final”. 
 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final da materia calcularase coa media das 
cualificacións acadadas na 1ª e 2ª avaliación.  
O alumnado deberá realizar unha proba de recuperación daquelas 
avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre que a media das 
dúas tamén sexa inferior a 5. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
A cualificación máxima nas probas de recuperación será de 5 puntos. 
 
O alumnado con cualificación inferior a 5, deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todos os 
contidos do curso traballados antes da suspensión das clases (venres 
13 de marzo), facendo especial fincapé naqueles que son novidosos 
con respecto a cursos anteriores: 
 
Unidade 1: Números 
Unidade 2: Álxebra 
Unidade 3: Sucesións de números reais. 
Unidade 4: Trigonometría 
Unidade 5: Números complexos 
Unidade 6: Vectores no plano 
 
Haberá preguntas correspondentes a contidos de todas as unidades, 
procurando que a puntuación sexa equilibrada entre as dúas 
avaliacións, pero dando máis importancia aos contidos novidosos 
deste curso. 
Para dar por superada a avaliación extraordinaria a puntuación 
acadada na proba deberá ser como mínimo de 5 puntos sobre 10. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades basearanse na realización de exercicios e 
resolución de problemas correspondentes aos contidos que se 
corresponden cos estándares de aprendizaxe establecidos na 
programación didáctica realizada en setembro. Para aquel 
alumnado con algunha avaliación suspensa tamén se lle poderá 
pedir a realización de tarefas correspondentes aos contidos e 
estándares traballados nesa avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través de entornas virtuais de aprendizaxe 
(Moodle) coas que o alumnado xa está familiarizado pois xa se 
viña traballando nela e a metodoloxía baséase en 
FlippedClassroom. 
As explicacións realizaranse a través de vídeos que se poñerán á 
disposición do alumnado en dita aula virtual. 
Tras o vídeo explicativo, deberán realizar as actividades ás que se 
fai referencia máis arriba. 
O alumnado pode requirir a aclaración de cantas dúbidas poida 
ter, a través da mensaxería da propia aula virtual ou por correo 
electrónico, ou solicitar titorías individuais para resolución de 
dúbidas por videoconferencia. 
 

Materiais e recursos 

 
Libro de texto, aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico ou 
espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que manteñen un fío 
constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  
 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Temas 
Identif. Identif. Identific Competencias 

Estándares de aprendizaxe 
contidos criterios Estándar clave 

5 B3.5 

B3.3 

MACS1B3.3.1 CMCCT 

- Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha 
función: 
- Calcula o límite nun punto dunha función continua. 
- Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anula o denominador e non o numerador e 
distingue o comportamento pola esquerda e pola dereita. 
- Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anulan numerador e denominador. 
- Calcula os límites cando x ou x - , de funcións polinómicas. 
- Calcula os límites cando x ou x − ,de funcións racionais. 
- Calcula o límite de funcións «a anacos» nun punto e cando x ou x −  

MACS1B3.3.2 CMCCT Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en problemas das ciencias sociais. 

B3.4 MACS1B3.4.1 CMCCT 

 
Examina, analiza e determina a continuidade nun punto dunha función dada «a anacos» ou dunha función 
racional para extraer conclusións en situacións reais. 
 

6 

 
B3.6 

 
B3.5 

MACS1B3.5.1 CMCCT 
Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de variación instantánea, interprétaas 
xeometricamente e emprégaas para resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 

MACS1B3.5.2 CMCCT 

 
Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha 
función nun punto dado. 
 

B3.7 B3.5 MACS1B3.5.3 CMCCT 

 
Localiza os puntos singulares dunha función polinómica ou racional, decide se son máximos ou mínimos e 
represéntaos. Determina os tramos onde unha función crece ou decrece. Representa unha función polinómica 
de grao superior a dous. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes e determinar se hai lagoas en 
contidos  imprescindibles para continuar no vindeiro curso coas 
aprendizaxes na materia Matemáticas Aplicadas ás CCSS II, lagoas 
que se as houber, será necesario recuperar o curso que vén. 

Instrumentos: 
 
Observación das tarefas diarias/semanais ou coa periodicidade que 
se estableza entregadas polo alumnado e da implicación que este 
demostrou durante o trimestre, así como da puntualidade na 
entrega das tarefas. 
Ao non poder comprobar ao 100% que o alumno realiza as tarefas 
sen axuda externa, os seus resultados terán só carácter orientador. 
Ao alumnado con algunha avaliación suspensa poderáselle requerir a 
realización de exercicios ademais dunha proba nas condicións 
establecidas no apartado seguinte: “cualificación final”. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 

A cualificación final da materia calcularase coa media das 
cualificacións acadadas na 1ª e 2ª avaliación. 
O alumnado deberá realizar as tarefas que se lle encomendarán 
referidas a aquelas avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre 
que a media das dúas tamén sexa inferior a 5.  A entrega destas 
tarefas é obrigatoria e deberá facerse no prazo establecido para 
cada unha delas, logo de ter comprobado que ninguén do noso 
alumnado ten problemas para entregalas por medios informáticos. 
 O alumnado deberá realizar unha proba de recuperación daquelas 
avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre que a media das 
dúas tamén sexa inferior a 5. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
A cualificación máxima nas probas de recuperación será de 5 puntos. 
O alumnado con cualificación inferior a 5, deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria será unha proba na que se avaliarán todos os 
contidos do curso traballados antes da suspensión das clases (venres 
13 de marzo). 
Para dar por superada a avaliación extraordinaria a puntuación 
acadada na proba deberá ser como mínimo de 5 puntos sobre 10. 
 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
 
O alumnado será avaliado positivamente se obtén unha nota igual 
ou superior a 4.5 sobre 10 na cualificación final que se establece nos 
criterios de cualificación. 
 

Criterios de cualificación: 
 
O alumnado que se encontra nesta situación realizou unha proba das 
tres que estaban previstas na programación realizada no mes de 
setembro pasado. Examinaranse das dúas probas restantes, e 
recuperación da primeira se procede, sempre e cando as medidas de 
desescalada establecidas polo goberno permitan a realización dunha 
proba presencial no centro que se realizará atendendo ás instrucións 
que a Consellería de Educación publique ao respecto.  
De non ser factible realizar dita proba presencial, a cualificación final 
calcularase coa media aritmética ponderada do primeiro exame 
realizado e os exercicios entregados correspondentes á segunda e 
terceira parte da materia de maneira que ese exame realizado teña o 
valor do 50% da nota e cada un dos boletíns de exercicios propostos 
un máximo do 25%.  
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 
Os instrumentos utilizados será a primeira proba realizada, os dous 
boletíns de exercicios entregados ao alumnado para a súa execución 
e a proba presencial en caso de ser factible a súa realización. 
En caso de non superar esta materia na avaliación ordinaria, o 
alumnado examinarase da proba extraordinaria en setembro nas 
mesma condicións que o alumnado que cursou esta mesma materia 
no actual ano académico. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades basearanse na realización de exercicios e 
resolución de problemas correspondentes aos contidos que se 
corresponden cos estándares de aprendizaxe establecidos na 
programación didáctica realizada en setembro. Para aquel 
alumnado con algunha avaliación suspensa tamén se lle poderá 
pedir a realización de tarefas correspondentes aos contidos e 
estándares traballados nesa avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través de entornas virtuais de aprendizaxe 
(Moodle) coas que o alumnado xa está familiarizado e a través 
dun blog creado con esta finalidade o día seguinte a decretarse o 
estado de alarma. 
As explicacións realizaranse a través do citado blog que se 
enlazará tamén desde a aula virtual. O alumnado deberá realizar 
as actividades propostas e entregalas en forma e prazo cando 
sexa requerido pola profesora. 
O alumnado pode solicitar a aclaración de cantas dúbidas poida 
ter, a través da mensaxería da propia aula virtual, por correo 
electrónico ou mediante comentarios no blog, tamén poderá 
solicitar titorías individuais para resolución de dúbidas por 
videoconferencia. 
 

Materiais e recursos 
 

Libro de texto, aula virtual, blog. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico ou 
espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que manteñen un fío 
constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  

 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Neste curso, estanse a traballar todos os estándares tal e como figuran na programación elaborada en setembro. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes, xa que a finalidade fundamental é 
a de ofrecer ao alumando os coñecementos e habilidades necesarias 
para garantir que poidan realizar as probas de ABAU en plenas 
condicións. 

Instrumentos: 
 
Observación das tarefas diarias/semanais ou coa periodicidade que 
se estableza entregadas polo alumnado e da implicación que este 
demostrou durante este trimestre, así como da puntualidade na 
entrega das tarefas. 
Ao non poder comprobar ao 100% que o alumno realiza as tarefas 
sen axuda externa, os seus resultados terán só carácter orientador. 
Para o alumnado con algunha avaliación suspensa, poderase requirir 
a realización dunha proba nas condicións establecidas no apartado 
seguinte “cualificación final”. 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final da materia calcularase coa media ponderada das 
cualificacións acadadas polo alumnado na 1ª e 2ª avaliación, 
outorgando un peso do 25% á cualificación da 1ª avaliación e un 
75% á cualificación da 2ª avaliación, sempre que ámbalas dúas 
estean aprobadas.  
 
Se algunha das dúas primeiras avaliacións está suspensa, o alumnado 
realizará unha tarefa de recuperación de ditas avaliacións que 
permita avaliar de maneira obxectiva as aprendizaxes relativas a dita 
avaliación. Nese caso, unha vez avaliadas ditas tarefas, a 
cualificación final calcularase coa media ponderada outorgando un 
peso do 40% á cualificación da 1ª avaliación e do 60% á 2ª avaliación. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre.  
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
O alumnado con cualificación inferior a 5 deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria de Matemáticas II consistirá na resolución de 
4 exercicios,  2 de álxebra e 2 de xeometría, que son os dous bloques 
de contidos traballados e avaliados antes da suspensión das clases 
no mes de marzo. A puntuación de cada exercicio é a seguinte: 
Álxebra (2 puntos cada exercicio), Xeometría (3 puntos cada 
exercicio). 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades basearanse na realización de exercicios e 
resolución de problemas correspondentes aos contidos que se 
corresponden cos estándares de aprendizaxe establecidos na 
programación didáctica realizada en setembro. Para aquel 
alumnado con algunha avaliación suspensa tamén se lle poderá 
pedir a realización de tarefas correspondentes aos contidos e 
estándares traballados nesa avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través de entornas virtuais de aprendizaxe 
(Moodle) coas que o alumnado xa está familiarizado pois xa se 
viña traballando nela e a metodoloxía baséase en 
FlippedClassroom. 
As explicacións realizaranse a través de vídeos que se poñerán á 
disposición do alumnado en dita aula virtual. 
Tras o vídeo explicativo, deberán realizar as actividades ás que se 
fai referencia máis arriba. 
O alumnado pode requirir a aclaración de cantas dúbidas poida 
ter, a través da mensaxería da propia aula virtual ou por correo 
electrónico, ou solicitar titorías individuais para resolución de 
dúbidas por videoconferencia. 
 

Materiais e recursos 

 
Libro de texto, aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico ou 
espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que manteñen un fío 
constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  

 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: IES ENRIQUE MURUAIS 

CURSO: 2º BAC 
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA: 08/05/2020 



 
 
 

   

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 7 CENTRO: IES ENRIQUE MURUAIS 
CURSO: 2º BAC 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS II 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Neste curso, estanse a traballar todos os estándares tal e como figuran na programación elaborada en setembro. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre 
só terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao 
se desenvolveron as aprendizaxes, xa que a finalidade fundamental é 
a de ofrecer ao alumando os coñecementos e habilidades necesarias 
para garantir que poidan realizar as probas de ABAU en plenas 
condicións. 
 

Instrumentos: 
 
Fundamentalmente, a observación das tarefas diarias/semanais ou 
coa periodicidade que se estableza entregadas polo alumnado e da 
implicación que este demostrou durante este trimestre, así como da 
puntualidade na entrega das tarefas. 
Ao non poder comprobar ao 100% que o alumno realiza as tarefas 
sen axuda externa, os seus resultados terán só carácter orientador. 
Para o alumnado con algunha avaliación suspensa, poderase requerir 
a realización dunha proba nas condicións establecidas no apartado 
seguinte “cualificación final”. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
A cualificación final da materia calcularase coa media das 
cualificacións acadadas na 1ª e 2ª avaliación.  
O alumnado deberá realizar unha proba de recuperación daquelas 
avaliacións con cualificación inferior a 5 sempre que a media das 
dúas tamén sexa inferior a 5. 
Ao resultado desa media, poderáselle sumar ata 1 punto en función 
do traballo desenvolvido no 3º trimestre. 
Unha vez realizado ese cálculo, se o resultado obtido é inferior a 5, a 
cualificación final será o número enteiro máis próximo a el; en caso 
de equidistancia, o inmediatamente superior. 
A cualificación máxima nas probas de recuperación será de 5 puntos. 
 
O alumnado con cualificación inferior a 5, deberá realizar a proba 
extraordinaria de setembro. 
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

 
A proba extraordinaria de Matemáticas Aplicadas ás CCSS II 
consistirá na resolución de 4 exercicios, 2 de Álxebra e 2 de Análise, 
que son os dous bloques de contidos traballados e avaliados antes 
da suspensión das clases no mes de marzo. Cada un dos exercicios 
terá unha puntuación máxima de 2.5 puntos. Considerarase 
superada polo alumnado que acade 5 puntos sobre 10. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
As actividades basearanse na realización de exercicios e 
resolución de problemas correspondentes aos contidos que se 
corresponden cos estándares de aprendizaxe establecidos na 
programación didáctica realizada en setembro. Para aquel 
alumnado con algunha avaliación suspensa tamén se lle poderá 
pedir a realización de tarefas correspondentes aos contidos e 
estándares traballados nesa avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 
Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Traballarase a través de entornas virtuais de aprendizaxe 
(Moodle) coas que o alumnado xa está familiarizado. Utilizarase 
asemade un blog no que o alumnado terá dispoñibles as 
explicacións e a proposta de actividades a realizar. 
As explicacións realizaranse mediante apuntamentos e vídeos 
explicativos que se poñerán á disposición do alumnado en ditas 
aulas virtuais ou embebidos no blog de aula.  
Tras o estudo dos apuntamentos e o visionados dos vídeos, 
deberán realizar as actividades ás que se fai referencia máis 
arriba. 
O alumnado pode requirir a aclaración de cantas dúbidas poida 
ter, a través da mensaxería da propia aula virtual, comentarios 
no blog de aula ou por correo electrónico, tamén poderá solicitar 
titorías individuais para resolución de dúbidas por 
videoconferencia. 
 

Materiais e recursos 
 
Aula virtual, blog de aula. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa, correo electrónico ou 
espazo Abalar. Tamén a través das titorías, que manteñen un fío 
constante de comunicación coas familias. 

Publicidade  
 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

 

Nesta materia practicamente se rematou o temario antes da suspensión das clases no mes de marzo, polo que na 3ª avaliación non se 

traballarán contidos novos. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas durante este trimestre só 
terá carácter meramente diagnóstico, para detectar en que grao se 
desenvolveron as aprendizaxes mínimas. 
 

Instrumentos: 
 
Fundamentalmente, a observación das tarefas entregadas polo 
alumnado e da implicación que este amose, así como da puntualidade 
na entrega das tarefas. 
 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
 
Dado que todo o alumnado cos resultados acadados na 1º e 2º 
avaliación supera a cualificación de aprobado, a cualificación final da 
materia calcularase coa media aritmética das cualificacións acadadas na 
1ª e 2ª avaliación. 
 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 
Non hai. Todo o alumnado ten a materia aprobada. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 6 CENTRO: IES ENRIQUE MURUAIS 
CURSO: 2ºBAC 

MATERIA: MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no 

seu caso, ampliación)  

Actividades  

 
Dado que todo o alumnado, cos resultados na 1ª e 2ª avaliación, xa ten 
a materia aprobada, non se desenvolverán actividades de repaso nin 
reforzo nin recuperación. E dado que a materia do curso xa estaba 
practicamente rematada no momento da suspensión das clases, 
tampouco se ve necesario traballar actividades de ampliación, por 
tratarse ademais dun curso final de etapa, conducente á titulación e 
dunha materia que non é obxecto de exame nas probas de ABAU. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen 
conectividade) 

 
Todo o noso alumnado conta con conectividade. 
Nesta 3ª avaliación, dado que a materia que se traballaría sería de 
repaso daqueles contidos que tamén son obxecto de exame nas probas 
de ABAU das materias Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas ás 
Ciencias Sociais II, considérase conveniente non sobrecargar ao 
alumnado de 2º BAC con máis actividades, posto que as que estaban 
previstas xa as terán que traballar igualmente nas materias citadas 
anteriormente.  Polo que a metodoloxía a seguir consistirá en atender 
as dúbidas ou repasar contidos sempre e cando algún alumno o solicite. 
 

Materiais e 
recursos 

Aula virtual. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A través da aula virtual na que se traballa ou correo electrónico. 
Tamén a través das titorías, que manteñen un fío constante de 
comunicación coas familias. 

Publicidade  
 
Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 


