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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do problema). 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación. 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións 
obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística). 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da realidade. 

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 
MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e 
establecendo pautas de mellora 
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

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 coa 
vida diaria. 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de 
números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente 
natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
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. 

 

MAB2.2.3. 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. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO: IES ESPIÑEIRA 
CURSO: 1º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

  

 

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números 
decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos. 
MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e 
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 
aplicalo na resolución de problemas. 

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. 

 

As competencias asociadas aos respectivos estándares están especificadas na programación inicial do departamento.
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 
trimestre e as notas obtidas nas avaliacións anteriores para o cálculo da 
nota. 

Instrumentos: 

Tarefas entregadas no terceiro trimestre. 

Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre. 

Cualificación final 

Realízase a nota media ponderada das cualificacións obtidas nas 1ª e 2ª 
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe de 
programación avaliada en cada unha das avaliacións, sendo neste curso a 
fórmula para o cálculo da media: 

 

(33.5 ·Nota da 1ª + 20 · Nota da 2ª)/53.5 

 

A dita nota sumaremos un máximo de 2 puntos baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a partir do 17 de abril. Segundo a seguinte 
rúbrica: 

• +0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 50% das 
tarefas son aptas. 

• +1 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son aptas 

• +2 se máis do 75% das tarefas son aptas. 

 
Se aínda así o alumno/a non acada o aprobado, tendo a lo menos un 50% 
do traballo anterior apto, será convocado a unha proba final de 
recuperación que se celebrará o día 17 de xuño. Dita proba versará sobre 
os estándares  reflectidos nesta adaptación. 
 
Para garantir a autoría dos exames telemáticos o alumno/a que realice a proba 
deberá ter activada a cámara e o son durante toda a proba, mostrar que se atopa 
só nese momento e sen ningún tipo de material de estudo de apoio. Deberá  
ademáis ensinar as follas escritas á cámara por ambas caras antes de entregar, e a 
entrega realizarase inmediatamente despois da proba. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflectidos 
nesta adaptación no punto 1:  Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN, REPASO E REFORZO: 

• Exercicios matemáticos interactivos. 

• Visionado de vídeos ou presentacións. 

• Traballos que conteñan problemas do mundo real e o mundo 
matemático,  onde teñan que utilizar coñecementos matemáticos 
diversos. 

• Exercicios de cálculo ou repaso de algoritmos matemáticos. 

• Realización de esquemas ou resumos. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

• Breve introdución á álxebra e exercicios sinxelos de cálculo de áreas de 
figuras planas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Utilízase a aula virtual do centro como medio de comunicación co alumnado. 

Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que teñan 
que realizar. 

Resólvense as posibles dúbidas que poidan xurdir por mensaxería. 

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual. 

Devólvense comentarios sobre os erros máis graves cometidos dando pautas 
de mellora.  
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección.  

Materiais e recursos 

Aula virtual. 

Videotitoriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora. 

Vídeos con contido matemático. 

Documentos con traballos ou exercicios. 
Test autocorrixibles  
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarase na aula virtual. 

 
 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución 
dun problema. 

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do problema). 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación. 

MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións 
obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística). 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da realidade. 

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 
MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 
MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan 
a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 
MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo 
pautas de mellora 
MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

 
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 coa vida diaria. 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, 
aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 
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. 

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con potencias. 
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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 directa ou 

inversamente 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. 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante 

a formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de 

ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e 

contrastando os resultados obtidos. 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas 

incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras (cadrados de 

números e ternas pitagóricas) e o significado xeométrico (áreas de cadrados 

construídos sobre os lados), e empregalo para resolver problemas 

xeométricos. 

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas 

na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos 

xeométricos ou en contextos reais 

As competencias asociadas aos respectivos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
 



 
 

    

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 8 CENTRO: IES ESPIÑEIRA 
CURSO: 2º ESO  

MATERIA: MATEMÁTICAS 
 

   

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 
trimestre e as notas obtidas nas avaliacións anteriores para o cálculo da 
nota. 

Instrumentos: 

Tarefas entregadas no terceiro trimestre. 

Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre. 
 

Cualificación final 

Realízase a nota media ponderada das cualificacións obtidas nas 1ª e 2ª 
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe de 
programación avaliada en cada unha das avaliacións, sendo neste curso a 
fórmula para o cálculo da media: 

 

(33 ·Nota da 1ª + 17 · nota da 2ª)/50 

 

A dita nota sumaremos un máximo de 2 puntos baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a partir do 20 de abril. Segundo a seguinte 
rúbrica: 

• +0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 50% das 
tarefas son aptas. 

• +1 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son aptas 

• +2 se máis do 75% das tarefas son aptas. 

 
Se aínda así o alumno/a non acada o aprobado, tendo a lo menos un 50% 
do traballo anterior apto, será convocado a unha proba final  de 
recuperación que se celebrará o día 17 de xuño. Dita proba versará sobre 
os estándares reflectidos nesta adaptación no punto 1: Estándares de 
aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
Para garantir a autoría dos exames telemáticos o alumno/a que realice a proba 
deberá ter activada a cámara e o son durante toda a proba, mostrar que se atopa 
só nese momento e sen ningún tipo de material de estudo de apoio. Deberá  
ademáis ensinar as follas escritas á cámara por ambas caras antes de entregar, e a 
entrega realizarase inmediatamente despois da proba. 

 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflectidos 
nesta adaptación no punto 1:  Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles. 
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Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Son os reflectidos na programación do curso pasado referidos a estas 
unidades:   

Unidade 1: Números naturais  
Unidade 2: Divisibilidade  
Unidade 3: Números enteiros  
Unidade 4: Números racionais  
Unidade 5: Proporcionalidade  
Unidade 6: Iniciación á álxebra  
Unidade 7: Xeometría 

o 

Criterios de cualificación: 
Se o alumno/a xa aprobou as dúas primeiras avaliacións do curso actual a 
nota final da pendente será a media desas dúas avaliacións. 

• Se o alumno ten a 1ª ou a 2ª avaliación do curso actual suspensa terá que 
entregar traballos de recuperación da materia pendente.  
Aqueles que cumpran correctamente co plan de traballo obterán un 5 
na nota final da pendente. 
Os que non o cumpran terán como nota final da pendente un 5 se 
acadaron a lo menos un cinco na nota final do curso actual, ou a media 
das dúas avaliacións anteriores en caso contrario. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:  
Notas da 1ª e 2ª avaliacións do curso actual. 
Traballos de recuperación da materia pendente con estas datas límite de 
entrega: 
• 6  de maio 
• 13 de maio 
• 18 de maio 
• 20 de maio 
• 25 de maio 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

ACTIVIDADES DE REFORZO, REPASO E RECUPERACIÓN: 

• Exercicios matemáticos interactivos. 

• Visionado de vídeos ou presentacións. 

• Traballos que conteñan problemas do mundo real e o mundo 
matemático,  onde teñan que utilizar coñecementos matemáticos 
diversos. 

• Exercicios de repaso de algoritmos matemáticos. 

• Realización de esquemas ou resumos. 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

• Exercicios sinxelos de cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos 
e interpretacións de gráficas en distintos contextos. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Utilízase a aula virtual do centro  ou o classroom como medio de 
comunicación co alumnado. 

Periodicamente mándanse as instrucións coas tarefas que teñan que realizar. 

Resólvense as posibles dúbidas que poidan xurdir por mensaxería. 

  Solicítase a entrega de tarefas. 

Devólvense comentarios sobre os erros máis graves cometidos dando pautas 
de mellora.  
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección.  

Materiais e recursos 

Aula virtual no grupo A e Classroom no grupo B. 

Videotitoriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora. 

Vídeos con contido matemático. 

Documentos con traballos ou selección de exercicios. 
Test autocorrixibles  
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Informarase pola aula virtual no grupo A e por correo electrónico no 

grupo B. 

 
 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución 
dun problema. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do problema). 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación. 

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións 
obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística). 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas da realidade. 

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, 
analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establecendo 
pautas de mellora 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais para operar con 

eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver 

problemas, e presentando os resultados coa precisión requirida. 

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación 

científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 

contextualizados. 

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en 

problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada 

caso para determinar o procedemento máis axeitado. 

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, 

decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de 

números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 
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MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da 

vida cotiá, e analiza a coherencia da solución. 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 

numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de 

formación a partir de termos anteriores.  

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha 

sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza 

e resolve problemas asociados a estas. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 

dada mediante un enunciado, extraendo a información relevante e 

transformándoa. 

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma 

de polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá.  

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao 

cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto 

adecuado. 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 

resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas 

ecuacións con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, 

gráficas ou recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os resultados obtidos. 

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas 

mediante procedementos alxébricos e gráficos.  

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 

mediante procedementos alxébricos ou gráficos. 

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións 

con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das 

figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións 

xeométricas. 

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a 

área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de 

revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 

adecuadas. 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas 

indirectas de elementos inaccesibles e para obter medidas de lonxitudes, de 

exemplos tomados da vida real, de representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos. 

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, 

utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes. 
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B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas 

en mapas ou planos, coñecendo a escala. 

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en situacións de 

semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). 

 

As competencias asociadas aos respectivos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do trimestre e 
as notas obtidas nas avaliacións anteriores para o cálculo da nota. 

Instrumentos: 
Tarefas entregadas no terceiro trimestre. 
Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre. 

Cualificación final 

Realízase a nota media ponderada das cualificacións obtidas nas 1ª e 2ª 
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe de 
programación avaliada en cada unha das avaliacións, sendo neste curso a fórmula 
para o cálculo da media: 
 

(33 ·Nota da 1ª + X · nota da 2ª)/(33+X) 
Sendo: 
x= 29.25 no caso do alumnado que fixo no centro o exame da unidade 6 
x=19.25    no caso do alumnado que  non fixo no centro o exame da unidade 
6 (ese día a asistencia ao centro era voluntaria) 

 
A dita nota sumaremos un máximo de 2 puntos baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a partir do 17 de abril. Segundo a seguinte rúbrica: 

• +0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 50% das tarefas 
son aptas. 

• +1 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son aptas 

• +2 se máis do 75% das tarefas son aptas. 
 

Se aínda así o alumno/a non acada o aprobado, tendo a lo menos un 50% do 
traballo anterior apto, será convocado a unha proba final de recuperación que se 
celebrará o día 17 de xuño. Dita proba versará sobre os estándares   reflectidos 
nesta adaptación. 
 
Para garantir a autoría dos exames telemáticos o alumno/a que realice a proba 
deberá ter activada a cámara e o son durante toda a proba, mostrar que se atopa 
só nese momento e sen ningún tipo de material de estudo de apoio. Deberá  
ademais ensinar as follas escritas á cámara por ambas caras antes de entregar, e 
a entrega realizarase inmediatamente despois da proba. 
 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

 

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflectidos nesta 
adaptación no punto 1:  Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles. 

Alumnado de 

materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Son os sinalados nestas unidades didácticas da programación de 2ºESO do 
curso pasado: 
Unidade 1: Números enteiros  
Unidade 2: Fraccións e decimais  
Unidade 3: Proporcionalidade e porcentaxes  
Unidade 4: Álxebra  
Unidade 5: Ecuacións. Sistemas  
Unidade 6: Teorema de Pitágoras. Áreas  
Unidade 7: Semellanza. Teorema de Tales  
Unidade 8: Corpos xeométricos  
Unidade 9: Funcións  
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Unidade 10: Estatística. Probabilidade  

Criterios de cualificación: 
Se o alumno/a xa aprobou as dúas primeiras avaliacións do curso actual a nota 
final da pendente será a media desas dúas avaliacións.  
• Se o alumno ten a 1ª ou a 2ª avaliación do curso actual suspensa terá que 
entregar traballos de recuperación da materia pendente.  
Aqueles que cumpran correctamente co plan de traballo obterán un 5 na nota 
final da pendente.  
Os que non o cumpran terán como nota final da pendente un 5 se acadaron a lo 
menos un cinco na nota final do curso actual, ou a media das dúas avaliacións 
anteriores en caso contrario.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

Notas da 1ª e 2ª avaliacións do curso actual.  
Traballos de recuperación da materia pendente con estas datas límite de 
entrega:  
  • 6  de maio 
• 13 de maio 
• 18 de maio 
• 20 de maio 
• 25 de maio 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación)  

Actividades  

ACTIVIDADES DE  RECUPERACIÓN, REPASO E REFORZO 

• Exercicios matemáticos interactivos. 

• Visionado de vídeos ou presentacións. 

• Traballos que conteñan problemas do mundo real e o mundo matemático,  
onde teñan que utilizar coñecementos matemáticos diversos. 

• Fichas de exercicios. 

• Reforzo de algoritmos matemáticos. 

• Realización de esquemas ou resumos. 

 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 

• Traballos sobre movementos no plano e problemas de interpretación de 
gráficas en distintos contextos. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Utilízase a aula virtual do centro como medio de comunicación co alumnado. 

Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que teñan 
que realizar. 

Resólvense as posibles dúbidas que poidan xurdir por mensaxería. 

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual. 

Devólvense comentarios sobre os erros máis graves cometidos dando pautas 
de mellora.  
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección.  

Materiais e recursos 

Aula virtual. 

Tablón virtual para compartir traballos. 

Videotitoriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora. 

Vídeos con contido matemático. 

Documentos con traballos ou exercicios. 
Test autocorrixibles  
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás familias 

Información na aula virtual. 

 
 

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución 
dun problema. 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do problema) 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación. 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións 
obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística. 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade. 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 

MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e 
establecendo pautas de mellora. 

MACB1.12.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para  compartir  ficheiros  e
tarefas. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números
radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación 
adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os resultados coa 
precisión requirida.

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, 
decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de 
expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e
analiza a coherencia da solución.
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B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 
numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 
recursivos.

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu 
termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver
problemas.

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 
dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e 
transformándoa.MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras 
mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extracción
do factor común.

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso
combinado  da  regra  de  Ruffini,  identidades  notables  e  extracción  do  factor
común.

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 
resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao
maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos.

MACB2.4.1.  Formula  alxebricamente  unha  situación  da  vida  cotiá  mediante
ecuacións  e  sistemas  de  ecuacións,  resólveas  e  interpreta  criticamente  o
resultado obtido.

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as propiedades características das 
figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as súas configuracións 
xeométricas.

MACB3.1.2.  Manexa as  relacións entre  ángulos definidos por  rectas  que  se
cortan  ou  por  paralelas  cortadas  por  unha  secante,  e  resolve  problemas
xeométricos sinxelos.

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, 
áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos tomados da vida real, 
representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de 
problemas xeométricos.

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares
en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza,
utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos
diversos.

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de figuras dadas en 
mapas ou planos, coñecendo a escala.

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies
en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

As competencias asociadas aos respec vos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 
trimestre e as notas obtidas nas avaliacións anteriores para o cálculo da
nota.

Instrumentos:
Tarefas entregadas no terceiro trimestre.
Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre.

Cualificación final

Realízase a nota media ponderada das cualificacións obtidas nas 1ª e
2ª  avaliacións  (con  decimais)  cunha  ponderación  baseada  na
porcentaxe de programación avaliada en cada unha das avaliacións,
sendo neste curso a fórmula para o cálculo da media: 

(25,5 ·Nota da 1ª + 25 · nota da 2ª)/50,5

A dita nota sumaremos un máximo de 2 puntos baseándonos nas 
tarefas entregadas no 3º trimestre a partir do 17 de abril. Segundo a 
seguinte rúbrica:

• + 0 se non entrega habitualmente as tarefas ou menos 
do 50% das tarefas son aptas.

• + 1 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son 
aptas

• + 2 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Se aínda así o alumno/a non acada o aprobado, tendo a lo menos un
50% do traballo anterior apto, será convocado a unha proba final  de
recuperación que se celebrará o día 17 de xuño. Dita proba versará
sobre  os  estándares  reflectidos  nesta  adaptación  no  punto  1:
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

Para garantir a autoría dos exames telemáticos o alumno/a que realice a
proba  deberá  ter  activada  a  cámara  e  o  son  durante  toda  a  proba,
mostrar que se atopa só nese momento e sen ningún tipo de material de
estudo de apoio. Deberá ademáis ensinar as follas escritas á cámara por
ambas caras antes de entregar, e a entrega realizarase inmediatamente
despois da proba.

Proba
extraordinaria de

setembro

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflectidos
nesta adaptación no punto 1. Estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

• Se o alumno/a xa aprobou as dúas primeiras avaliacións do curso actual
a nota final da pendente será a media desas dúas avaliacións.

• Se o alumno ten a 1ª ou a 2ª avaliación do curso actual suspensa terá
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que entregar traballos de recuperación da materia pendente, referidas
ás unidades incluídas no seu plan de pendentes inicial, ao longo do 3º
trimestre e nas datas que se detallan a con nuación. 

o

Criterios de cualificación:
Aqueles que cumpran correctamente co plan de traballo obterán un
5 na nota final da pendente.
Os que non o cumpran terán como nota final da pendente un 5 se
acadaron a lo menos un cinco na nota final do curso actual,  ou a
media das dúas avaliacións anteriores en caso contrario.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Entrega de tarefas con estas datas límite:
 • 30 de abril
• 8 de maio
• 15 de maio
• 22 de maio
• 29 de maio
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades 

 Exercicios matemá cos interac vos.
 Visionado de vídeos ou presentacións.
 Traballos  que  conteñan  problemas  do  mundo  real  e  o  mundo

matemá co,   onde  teñan  que  u lizar  coñecementos  matemá cos
diversos.

 Ac vidades de repaso.
 Realización de esquemas ou resumos.
 Ac vidades de ampliación para o alumnado que teña superados os

estándares anteriores sobre funcións e esta s ca.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión.
U lízase  a  aula  virtual  do  centro  como  medio  de  comunicación  co
alumnado e o correo electrónico oficial.
Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que
teñan que realizar.
Resólvense  as  posibles  dúbidas  que  poidan  xurdir  por  mensaxería  ou
WebEx.

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual.
Devólvense  comentarios  sobre  os  erros  máis  graves  come dos  dando
pautas de mellora. 
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección. 

Materiais e recursos

Aula virtual.
Video toriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora.
Vídeos con con do matemá co.
Documentos con traballos ou exercicios.
Plataforma de videoconferencia Webex.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicación na aula virtual.

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema. MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos 
procesos de investigación. 

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando 
as linguaxes alxébrica. 

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas en 
situacións problemáticas da realidade. 

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución 
dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas. 

MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso 
de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de 

seu proceso educativo e establecendo pautas de mellora 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e 
tarefas. 

B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas 

propiedades e aproximacións, para resolver problemas relacionados coa vida 

diaria e outras materias do ámbito educativo, recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e irracionais), 

indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos para representar e interpretar 

axeitadamente a información cuantitativa. 

MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, algoritmos de 

lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis axeitada 

para as operacións de suma, resta, produto, división e potenciación. 

MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, 

intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica. 

 MAPB2.1.6. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, 

intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica. 

 MAPB2.1.7.Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. 

B2.3. Representar e analizar situacións e estructuras matemáticas, utilizando 
ecuacións de distintos tipos para resolver problemas 

MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 
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B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situación relacionadas 
co azar e a estatística, analizando e interpretando información que aparecen 
nos medios de comunicación e fontes públicas (IGE, INE,…) 

 MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para interpretar e comentar táboas de 
datos, gráficos estatísticos e parámetros estatísticos. 

  MAPB5.1.4 Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. 

B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os 
parámetros estatísticos máis usuais, utilizando os medios máis axeitados, 
valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas. 

MAPB5.2.1.Discrimina se os datos recollidos nun estudo estatístico corresponden a unha 
variable discreta ou continua. 

 MAPB5.2.2 Elabora táboas de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con 
variables discretas e continuas. 

 MAPB5.2.3 Calcula os parámetros estatísticos (media aritmética, percorrido, desviación 
típica, cuartís, etc.), en variables discretas e continuas, coa axuda da calculadora ou 
dunha folla de cálculo. 

 MAPB5.2.4 Representa graficamente datos estatísticos recollidos en táboas de 
frecuencias, mediante diagramas de barras e histogramas. 

B5.3. Calcular probabilidades simples utilizando a regra de Laplace en 
combinación con técnicas de reconto como os diagramas de árbore. 

MAPB5.3.1 Calcula a probabilidade de sucesos coa regra de Laplace e utiliza, 
especialmente, diagramas de árbore para o reconto de casos. 

As competencias asociadas aos respectivos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 
trimestre e as notas obtidas nas avaliacións anteriores para o cálculo da 
nota. 

Instrumentos: 

Tarefas entregadas no terceiro trimestre. 

Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre. 
 

Cualificación 

final 

Realízase a nota media ponderada das cualificacións obtidas nas 1ª e 2ª 
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada no % de 
programación avaliado en cada unha das avaliacións, sendo neste curso 
a fórmula para o cálculo da media: 

 

(35 ·Nota da 1ª + 27 · nota da 2ª)/62 

 

A dita nota sumaremos un máximo de 2 puntos baseándonos nas 
tarefas entregadas no 3º trimestre a partir do 17 de abril. Segundo a 
seguinte rúbrica: 

• +0 se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 
50% das tarefas son aptas. 

• +1 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son 
aptas 

• +2 se máis do 75% das tarefas son aptas. 
 

Se aínda así o alumno/a non acada o aprobado, tendo a lo menos un 
50% do traballo anterior apto, será convocado a unha proba final de 
recuperación que se celebrará o día 17 de xuño. Dita proba versará 
sobre os estándares reflectidos nesta adaptación no punto 1. Estándares 
de aprendizaxe e competencias imprescindibles.. 
 

Para garantir a autoría dos exames telemáticos o alumno/a que realice a 
proba deberá ter activada a cámara e o son durante toda a proba, 
mostrar que se atopa só nese momento e sen ningún tipo de material de 
estudo de apoio. Deberá ademáis ensinar as follas escritas á cámara por 
ambas caras antes de entregar, e a entrega realizarase inmediatamente 
despois da proba. 
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Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflectidos 
nesta adaptación no punto 1. Estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles. 
 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
• Se o alumno/a xa aprobou as dúas primeiras avaliacións do curso actual 

a nota final da pendente será a media desas dúas avaliacións. 
• Se o alumno ten a 1ª ou a 2ª avaliación do curso actual suspensa terá que 

entregar traballos de recuperación da materia pendente, referidas ás 
unidades incluídas no seu plan de pendentes inicial, ao longo do 3º 
trimestre e nas datas que se detallan a continuación. 

o 

Criterios de cualificación: 
Aqueles que cumpran correctamente co plan de traballo obterán un 5 
na nota final da pendente. 
Os que non o cumpran terán como nota final da pendente un 5 se 
acadaron a lo menos un cinco na nota final do curso actual, ou a media 
das dúas avaliacións anteriores en caso contrario. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entrega de tarefas con estas datas límite: 
  
• 8 de maio 

• 15 de maio 

• 22 de maio 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

• Exercicios matemáticos interactivos. 

• Visionado de vídeos ou presentacións. 

• Traballos que conteñan problemas do mundo real e o mundo 
matemático,  onde teñan que utilizar coñecementos matemáticos 
diversos. 

• Actividades de repaso. 

• Realización de esquemas ou resumos. 

• Actividades de ampliación para o alumnado que teña superados os 
estándares anteriores sobre funcións e análise de gráficas. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Utilízase o correo electrónico como medio de comunicación co alumnado. 

Periodicamente mándanse as instrucións das tarefas que teñan que 
realizar. 

Resólvense as posibles dúbidas que poidan xurdir por mensaxería ou 
WebEx. 

  Solicítase a entrega de tarefas. 

Devólvense comentarios sobre os erros máis graves cometidos dando 
pautas de mellora. 
 

Materiais e recursos 

Videotitoriais extraídos de internet. 

Vídeos con contido matemático. 

Documentos con traballos ou exercicios. 

Plataforma de videoconferencia Webex. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Correo electrónico. 

 
 

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución 
dun problema.

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións 
entre os datos, e contexto do problema).

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións 
obtidas nos procesos de investigación.

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións 
obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística.

B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade.

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese.
MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios.
MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas.
MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados para facilitar a interacción.

MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e 
establecendo pautas de mellora.ACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ficheiros e tarefas.

MACB1.12.4.  Emprega  ferramentas  tecnolóxicas  para  compartir  ficheiros  e
tarefas.

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

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis 
e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis 
axeitada.
MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando 
as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados.
MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, 
e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o 
requira.

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a 
aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos.
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B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a 
linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades.

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

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

B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando 
inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de 
contextos reais

MACB2.4.1.  Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación
da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e
interpreta os resultados obtidos.

B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e 
internacional, así como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, 
para resolver 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.

B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de 
situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas máis 
adecuadas, e aplicando as unidades de medida.

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas
relacións.

MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, 
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e 
aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades 
apropiadas.

As competencias asociadas aos respec vos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 
trimestre e as notas ob das nas avaliacións anteriores para o cálculo da 
nota.

Instrumentos:
Tarefas entregadas no terceiro trimestre.
Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre.

Cualificación
final

Realízase a nota media ponderada das cualificacións ob das nas 1ª e 2ª 
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe 
de programación avaliada en cada unha das avaliacións, sendo neste 
curso a fórmula para o cálculo da media: 

(33 ·Nota da 1ª + 23 · nota da 2ª)/56

A  dita  nota  sumaremos  un  máximo  de  2  puntos  baseándonos  nas
tarefas entregadas no 3º trimestre a par r do 17 de abril. Segundo a
seguinte rúbrica:

• +0 se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 
50% das tarefas son aptas.

• +1 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son 
aptas

• +2 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Se aínda así o alumno/a non acada o aprobado, tendo a lo menos un 
50% do traballo anterior apto, será convocado a unha proba final  de 
recuperación que se celebrará o día 15 de xuño. Dita proba versará 
sobre os estándares reflec dos nesta adaptación no punto 1. Estándares
de aprendizaxe e competencias imprescindibles..

Para garan r a autoría dos exames telemá cos o alumno/a que realice a 
proba deberá ter ac vada a cámara e o son durante toda a proba, 
mostrar que se atopa só nese momento e sen ningún po de material de 
estudo de apoio. Deberá ademáis ensinar as follas escritas á cámara por 
ambas caras antes de entregar, e a entrega realizarase inmediatamente 
despois da proba.

Proba
extraordinaria de

setembro

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflec dos 
nesta adaptación no punto 1. Estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles.
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Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

• Se o alumno/a xa aprobou as dúas primeiras avaliacións do curso actual
a nota final da pendente será a media desas dúas avaliacións.

• Se o alumno ten a 1ª ou a 2ª avaliación do curso actual suspensa terá
que entregar traballos de recuperación da materia pendente, referidas
ás unidades incluídas no seu plan de pendentes inicial, ao longo do 3º
trimestre e nas datas que se detallan a con nuación. 

o

Criterios de cualificación:
Aqueles que cumpran correctamente co plan de traballo obterán un
5 na nota final da pendente.
Os que non o cumpran terán como nota final da pendente un 5 se
acadaron a lo menos un cinco na nota final do curso actual,  ou a
media das dúas avaliacións anteriores en caso contrario.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Entrega de tarefas con estas datas límite:
 • 30 de abril
• 8 de maio
• 15 de maio
• 22 de maio
• 29 de maio
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades 

 Exercicios matemá cos interac vos.
 Visionado de vídeos ou presentacións.
 Traballos  que  conteñan  problemas  do  mundo  real  e  o  mundo

matemá co,   onde  teñan  que  u lizar  coñecementos  matemá cos
diversos.

 Ac vidades de repaso.
 Realización de esquemas ou resumos.
 Ac vidades de ampliación para o alumnado que teña superados os

estándares anteriores sobre funcións e probabilidade.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión.
U lízase  a  aula  virtual  do  centro  como  medio  de  comunicación  co
alumnado e o correo electrónico oficial.
Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que
teñan que realizar.
Resólvense  as  posibles  dúbidas  que  poidan  xurdir  por  mensaxería  ou
WebEx.

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual.
Devólvense  comentarios  sobre  os  erros  máis  graves  come dos  dando
pautas de mellora. 
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección. 

Materiais e recursos

Aula virtual.
Video toriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora.
Vídeos con con do matemá co.
Documentos con traballos ou exercicios.
Plataforma de videoconferencia Webex.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicación na aula virtual.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa va 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 ESPIÑEIRA
CURSO: 1º BAC
MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
DATA: 12 DE MAIO DE 2020
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2. Avaliación e cualificación.
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución
dun problema. 

MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados.

MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes.

B1.7. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade.

MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.
MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade.

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático.

MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.).

MACS1B1.9.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con
hábitos  de  formular  ou  formularse  preguntas  e  procurar  respostas  axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados achados, etc.

B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas.

MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para 
a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

B2.1. Utilizar os números reais e as súas operacións para presentar e 
intercambiar información, controlando e axustando a marxe de erro esixible en 
cada situación, en contextos da vida real.

MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e irracionais) e 
utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo 
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, 
utilizando a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.

B2.2. Resolver problemas de capitalización e amortización simple e composta 
utilizando parámetros de aritmética mercantil, empregando métodos de cálculo 
ou os recursos tecnolóxicos máis axeitados.

MACS1B2.2.1.  Interpreta  e  contextualiza  correctamente  parámetros  de
aritmética  mercantil  para  resolver  problemas  do  ámbito  da  matemática
financeira  (capitalización  e  amortización  simple  e  composta)  mediante  os
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métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados.

B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias 
sociais, e utilizar técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas apropiadas 
para resolver problemas reais, dando unha interpretación das solucións obtidas 
en contextos particulares.

MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.

MACS1B2.3.2.  Resolve  problemas  relativos  ás  ciencias  sociais  mediante  a
utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.

MACS1B2.3.3.  Realiza  unha  interpretación  contextualizada  dos  resultados
obtidos e exponos con claridade.

B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas 
características e a súa relación con fenómenos sociais.

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de
táboas  ou  graficamente,  e  relaciónaas  con  fenómenos  cotiáns,  económicos,
sociais e científicos, extraendo e replicando modelos.

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha 
función, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e problemas contextualizados.

B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir de táboas, e coñecer a 
utilidade en casos reais.

MACS1B3.2.1.  Obtén  valores  descoñecidos  mediante  interpolación  ou
extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto.

B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito, 
para estimar as tendencias.

MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no
infinito para estimar as tendencias dunha función.

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

B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a continuidade nun punto 
en funcións polinómicas, racionais, logarítmicas e exponenciais.MACS1B3.4.1. 
Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer 
conclusións en situacións reais.

MACS1B3.4.1.  Examina,  analiza e determina a  continuidade da  función nun
punto para extraer conclusións en situacións reais.

As competencias asociadas aos respec vos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 
trimestre e as notas ob das nas avaliacións anteriores para o cálculo da 
nota.

Instrumentos:
Tarefas entregadas no terceiro trimestre.
Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre.

Cualificación
final

Para o alumnado que aprobou as dúas primeiras avaliacións: 
Realízase a nota media ponderada das cualificacións ob das na 1ª e 2ª  
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe 
de programación avaliada en cada unha das avaliacións, sendo neste 
curso a fórmula para o cálculo da media

(35 ·Nota da 1ª + 22 · Nota da 2ª)/57

A dita nota sumaremos un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a par r do 14 de abril, segundo a seguinte 
rúbrica:

• + 0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 
50% das tarefas son aptas.

• + 0.5  se entre un 50% e un 75% das tarefas solicitadas son 
aptas.

• + 1 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Para o alumnado con algunha avaliación suspensa:
Realizaranse probas de recuperación por avaliacións nas seguintes 
datas:

• 1ª avaliación: 11 de xuño
• 2ª avaliación: 18 de xuño

Realízase a nota media ponderada das cualificacións máximas (entre a 
inicial que xa ña e a da recuperación) ob das nos dis ntos bloques 
(con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe de 
programación avaliada en cada bloque, sendo neste curso a fórmula 
para o cálculo da media:

(35 ·Nota da 1ª + 22 · Nota da 2ª)/57

A dita nota sumarase un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a par r do 14 de abril, segundo a seguinte 
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rúbrica:
• + 0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 

50% das tarefas son aptas.
• + 0.5  se entre un 50% e un 75% das tarefas solicitadas son 

aptas.
• + 1 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Proba
extraordinaria de

setembro

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflec dos 
nesta adaptación no punto 1. Estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles.
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades 

 Exercicios matemá cos interac vos.
 Visionado de vídeos ou presentacións.
 Traballos  que  conteñan  problemas  do  mundo  real  e  o  mundo

matemá co,   onde  teñan  que  u lizar  coñecementos  matemá cos
diversos.

 Ac vidades de repaso.
 Realización de esquemas ou resumos.
 Ac vidades de ampliación para o alumnado que teña superados os

estándares anteriores  sobre cálculo de derivadas e probabilidades.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión.
U lízase  a  aula  virtual  do  centro  como  medio  de  comunicación  co
alumnado e o correo electrónico oficial.
Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que
teñan que realizar.
Resólvense  as  posibles  dúbidas  que  poidan  xurdir  por  mensaxería  ou
WebEx.

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual.
Devólvense  comentarios  sobre  os  erros  máis  graves  come dos  dando
pautas de mellora. 
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección. 

Materiais e recursos

Aula virtual.
Video toriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora.
Vídeos con con do matemá co.
Documentos con traballos ou exercicios.
Plataforma de videoconferencia Webex.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicación na aula virtual.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa va para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de
Galicia.
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MATERIA: MATEMÁTICAS I
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS
DATA: 12 DE MAIO DE 2020



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

3. Metodoloxía e ac vidades 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 9 CENTRO: IES ESPIÑEIRA
CURSO: 1º BAC

MATERIA: MATEMÁTICAS I



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema.

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar 
(datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.).

B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema ou nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados.

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes.

B1.6. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a 
partir da resolución dun problema e o afondamento posterior, a xeneralización 
de propiedades e leis matemáticas, e o afondamento nalgún momento da 
historia das matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das 
matemáticas (a historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, 
economía e matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e 
xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos e 
continuos, finitos e infinitos, etc.).

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, 
autocrítica constante, etc.).

MA1B1.10.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con
hábitos de formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, revisar de forma
crítica os resultados atopados, etc

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas.

MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar información, estimando, valorando e 
representando os resultados en contextos de resolución de problemas. 

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

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular 
distancias e manexar desigualdades.

B2.2. Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e MA1B2.2.1.  Valora  os números complexos  como ampliación  do concepto de
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utilizalos para obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas. 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
utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias, utilizando a notación máis
adecuada 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. 

MA1B2.3.2.  Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou
económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades.

B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados en contextos reais, 
utilizando recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e 
interpretando 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.

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 
transformacións 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 
trigonométricas usuais para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na 
resolución de triángulos directamente ou como consecuencia da resolución de 
problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico.

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

B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as súas consecuencias; 
entender 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,
utiliza  a  interpretación  xeométrica  das  operacións  para  resolver  problemas
xeométricos  e  emprega  con  asiduidade  as  consecuencias  da  definición  de
produto escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar
a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro.

B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da xeometría plana 
elemental, 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,
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identificando en cada caso os seus elementos característicos.

As competencias asociadas aos respec vos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 
trimestre e as notas ob das nas avaliacións anteriores para o cálculo da 
nota.

Instrumentos:
Tarefas entregadas no terceiro trimestre.
Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre.

Cualificación
final

Para o alumnado que aprobou as dúas primeiras avaliacións: 

Realízase a nota media ponderada das cualificacións ob das na 1ª e 2ª
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe
de programación avaliada en cada unha das avaliacións,  sendo neste
curso a fórmula para o cálculo da media

(32 ·Nota da 1ª + 16 · nota da 2ª)/48

A dita nota sumaremos un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a par r do 14 de abril, segundo a seguinte 
rúbrica:

• + 0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 
50% das tarefas son aptas.

• + 0.5  se entre un 50% e un 75% das tarefas solicitadas son 
aptas.

• + 1 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Para o alumnado con algunha avaliación suspensa:
Realizaranse probas de recuperación por avaliación nas seguintes datas:

• 1ª avaliación: 9 de xuño
• 2ª avaliación: 16 de xuño

Realízase a nota media ponderada das cualificacións máximas (entre a
inicial  que xa ña e a da recuperación) ob das nos dis ntos bloques
(con  decimais)  cunha  ponderación  baseada  na  porcentaxe  de
programación avaliada en  cada  bloque,  sendo neste curso a fórmula
para o cálculo da media:

(32 ·Nota da 1ª + 16 · nota da 2ª)/48

A dita nota sumarase un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
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entregadas no 3º trimestre, segundo a seguinte rúbrica:
• + 0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 

50% das tarefas son aptas.
• + 0.5  se entre un 50% e un 75% das tarefas solicitadas son 

aptas.
• + 1 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Proba
extraordinaria de

setembro

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflec dos 
nesta adaptación  no punto 1. Estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles.
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades 

 Exercicios matemá cos interac vos.
 Visionado de vídeos ou presentacións.
 Traballos  que  conteñan  problemas  do  mundo  real  e  o  mundo

matemá co,   onde  teñan  que  u lizar  coñecementos  matemá cos
diversos.

 Ac vidades de repaso.
 Realización de esquemas ou resumos.
 Ac vidades de ampliación para  o alumnado que teña superados os

estándares anteriores sobre o bloque de análise e cónicas.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión.
U lízase  a  aula  virtual  do  centro  como  medio  de  comunicación  co
alumnado e o correo electrónico oficial.
Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que
teñan que realizar.
Resólvense  as  posibles  dúbidas  que  poidan  xurdir  por  mensaxería  ou
WebEx.

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual.
Devólvense  comentarios  sobre  os  erros  máis  graves  come dos  dando
pautas de mellora. 
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección. 

Materiais e recursos

Aula virtual.
Video toriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora.
Vídeos con con do matemá co.
Documentos con traballos ou exercicios.
Plataforma de videoconferencia Webex. 
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicación na aula virtual.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro.
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educa va 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
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B1.1. Expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema.

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.MACS2B1.2.1. 
Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos, relacións entre os 
datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.).

B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados.

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes.

B1.7. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá 
(numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións problemáticas da realidade.

MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, e os coñecementos matemáticos necesarios
MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade. 

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático.

MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.). 

MACS2B1.9.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con
hábitos  de  formular  e  formularse  preguntas  e  procurar  respostas  axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados encontrados; etc.

B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 
realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 
simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas.

MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para 
a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando
a linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para
o tratamento da devandita información.

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito 
social para poder resolver problemas con maior eficacia.

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados 
mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais.

MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios 
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tecnolóxicos.

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de 
ecuacións, inecuacións e programación lineal bidimensional), interpretando 
criticamente o significado das solucións obtidas.

MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación
da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres
ecuacións e tres incógnitas),  resólveo nos casos que sexa posible e  aplícao
para resolver problemas en contextos reais.

MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación lineal bidimensional
para resolver problemas de optimización de funcións lineais que están suxeitas
a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema.

B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito 
obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo 
mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das súas propiedades máis 
características.

MACS2B3.1.1.  Modeliza  con  axuda  de  funcións  problemas  formulados  nas
ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias,
ramas infinitas, corte cos eixes, etc.

MACS2B3.1.2.  Calcula  as  asíntotas  de  funcións  sinxelas  racionais,
exponenciais e logarítmicas.

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental  ou
definida a anacos utilizando o concepto de límite.

B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do 
comportamento dunha función, para resolver problemas de optimización 
extraídos de situacións reais de carácter económico ou social e extraer 
conclusións do fenómeno analizado.

MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de
datos relativos ás súas propiedades locais ou globais, e extrae conclusións en
problemas derivados de situacións reais.

MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos 
relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido 
dentro do contexto.

B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas 
limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, 
utilizando técnicas de integración inmediata.

MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de
funcións elementais inmediatas.

MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de
recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas.

As competencias asociadas aos respec vos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 3º 
trimestre e as notas ob das nas avaliacións anteriores para o cálculo da 
nota.
Realizaremos recuperacións dos bloques suspensos.

Instrumentos:
Tarefas entregadas no terceiro trimestre.
Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre.
Exames de recuperación.

Cualificación
final

Para o alumnado que aprobou as dúas primeiras avaliacións: 
Realízase a nota media ponderada das cualificacións ob das na 1ª e 2ª
avaliacións (con decimais)  cunha ponderación baseada na porcentaxe
de programación avaliada en cada unha das avaliacións,  sendo neste
curso a fórmula para o cálculo da media

(33 ·Nota da 1ª + 33 · nota da 2ª)/66

A dita nota sumaremos un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a par r do 14 de abril, segundo a seguinte 
rúbrica:

• +0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 50% das
tarefas son aptas.

• +0.5  se entre un 50% e un 75% das tarefas solicitadas son aptas.
• +1 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Para o alumnado con algunha avaliación suspensa:
Realizaranse probas de recuperación por bloques nas seguintes datas:

• Bloque_I Números e álxebra: 2 de xuño
• Bloque_II Análise: 4 de xuño

Realízase a nota media ponderada das cualificacións máximas (entre a
inicial  que xa ña e a da recuperación) ob das nos dis ntos  bloques
(con  decimais)  cunha  ponderación  baseada  na  porcentaxe  de
programación avaliada  en cada bloque,  sendo neste curso a  fórmula
para o cálculo da media:

( 33 ·Nota Bloque_I + 33 · Nota Bloque_II )/66

A dita nota sumarase un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
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entregadas no 3º trimestre a par r do 14 de abril, segundo a seguinte 
rúbrica:

• +0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 50% das
tarefas son aptas.

• +0.5  se entre un 50% e un 75% das tarefas solicitadas son aptas.
• +1 se máis do 75% das tarefas son aptas.

Proba
extraordinaria de

setembro

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflec dos 
nesta adaptación  no punto 1. Estándares de aprendizaxe e 
competencias imprescindibles.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:
Son os criterios referidos ás seguintes unidades da programación do 
curso pasado:

• UNIDADE 1: Números reais.
• UNIDADE 2: Ecuacións e sistemas.
• UNIDADE 3: Matemá ca financieira.
• UNIDADE 4: Funcións
• UNIDADE 5: Límites e con nuidade
• UNIDADE 6: Derivadas
• UNIDADE 7: Esta s ca
• UNIDADE 8: Probabilidade
• UNIDADE 9: Distribucións binomial e normal.

Criterios de cualificación:
• O alumnado que teña superadas as dúas  probas terá aprobada a

materia pendente de 1º e a súa nota final coincidirá coa nota media
desas dúas probas.

• En caso contrario  a nota será a da proba final do   21 do mes de  
maio  .   

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Probas parciais realizadas no centro antes do confinamento.
 Exame final, da parte ou partes suspensas que se celebrará o día 21

do mes de maio. Esta proba farase de forma presencial no centro,
sempre  que  as  condicións  sanitarias  o  permitan,  ou  de  xeito
telemático por videoconferencia noutro caso.

Para  garan r  a  autoría  dos  exames  telemá cos  o  alumno/a  que
realice a proba deberá ter ac vada a cámara e o son durante toda a
proba, mostrar que se atopa só nese momento e sen ningún po de
material  de  estudo  de  apoio.  Deberá   ademáis  ensinar  as  follas
escritas  á  cámara por  ambas  caras  antes  de  entregar,  e  a  entrega
realizarase inmediatamente despois da proba.
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3. Metodoloxía e ac vidades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,
e no seu caso, ampliación) 

Ac vidades 

 Exercicios matemá cos interac vos.
 Visionado de vídeos ou presentacións.
 Traballos  que  conteñan  problemas  do  mundo  real  e  o  mundo

matemá co,   onde  teñan  que  u lizar  coñecementos  matemá cos
diversos.

 Ac vidades de repaso.
 Realización de esquemas ou resumos.
 Ac vidades de ampliación para o alumnado que teña superados os

estándares anteriores  sobre probabilidade e esta s ca.

Metodoloxía
(alumnado con

conec vidade e sen
conec vidade)

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión.
U lízase  a  aula  virtual  do  centro  como  medio  de  comunicación  co
alumnado e o correo electrónico oficial.
Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que
teñan que realizar.
Resólvense  as  posibles  dúbidas  que  poidan  xurdir  por  mensaxería  ou
WebEx.

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual.
Devólvense  comentarios  sobre  os  erros  máis  graves  come dos  dando
pautas de mellora. 
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección. 

Materiais e recursos

Aula virtual.
Video toriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora.
Vídeos con con do matemá co.
Documentos con traballos ou exercicios.
Plataforma de videoconferencia Webex.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

Publicación na aula virtual.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro.
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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  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1.Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema. MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre 
os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 

B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas matemáticas 
xurdidas na resolución dun problema ou nunha demostración, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar datos 
e relacións na resolución de problemas diversos. 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións 
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 calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos. 

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, aplicando os resultados 
que se derivan diso. 

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 
MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación 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 cálculo de límites. 
MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

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. 

B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas limitadas 
por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables e, en xeral, á resolución de 
problemas. 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

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

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 característicos, 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 característicos. 

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 xeométrico. 

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

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

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e 
mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

As competencias asociadas aos respectivos estándares están especificadas na programación inicial do departamento. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Teremos en conta os traballos aportados polo alumnado ao longo do 3º 
trimestre e as notas obtidas nas avaliacións anteriores para o cálculo da nota. 
Realizaremos probas de recuperación dos bloques suspensos. 

 

Instrumentos: 

Tarefas entregadas no terceiro trimestre. 

Libro de cualificacións do 1º e 2º trimestre. 
Exames de recuperación dos bloques de contidos non superados. 
 

Cualificación final 

Para alumnos que aprobaron as dúas primeiras avaliacións: 

Realízase a nota media ponderada das cualificacións obtidas nas 1ª e 2ª 
avaliacións (con decimais) cunha ponderación baseada na porcentaxe de 
programación avaliada en cada unha das avaliacións, sendo neste curso a fórmula 
para o cálculo da media: 

(30 ·Nota da 1ª + 35  nota da 2ª)/65 

A dita nota sumaremos un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a partir do 14 de abril. Segundo a seguinte rúbrica: 

• +0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 50% das tarefas 
son aptas. 

• +0.5 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son aptas 

• +1 se máis do 75% das tarefas son aptas. 

 

Para alumnos con algunha avaliación suspensa: 

Realizaranse probas de recuperación por bloques nas seguintes datas: 

• Bloque de análise: 28 de maio 

• Bloque de álxebra: 2 de xuño 

• Bloque de xeometría: 4 de xuño 

 
Estas probas faranse de forma presencial no centro, sempre que as condicións sanitarias o 

permitan, ou de xeito telemático por videoconferencia noutro caso. 

Para garantir a autoría dos exames telemáticos o alumno/a que realice a proba deberá ter 
activada a cámara e o son durante toda a proba, mostrar que se atopa só nese momento e 
sen ningún tipo de material de estudo de apoio. Deberá  ademáis ensinar as follas escritas 
á cámara por ambas caras antes de entregar, e a entrega realizarase inmediatamente 
despois da proba. 
 

Realízase a nota media ponderada das cualificacións máximas (entre a inicial que 
xa tiña e a da recuperación) obtidas nos distintos bloques (con decimais) cunha 
ponderación baseada na porcentaxe de programación avaliada en cada bloque, 
sendo neste curso a fórmula para o cálculo da media: 

(30 ·Nota de análise + 20  nota de Álxebra + 15 · nota de Xeometría)/65 

A dita nota sumaremos un máximo de 1 punto baseándonos nas tarefas 
entregadas no 3º trimestre a partir do 14 de abril. Segundo a seguinte rúbrica: 

• +0  se non entrega habitualmente as tarefas ou menos do 50% das tarefas 
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son aptas. 

• +0.5 se entre un 50% e un 75% as tarefas solicitadas son aptas 

• +1 se máis do 75% das tarefas son aptas. 

Proba 

extraordinaria de 

setembro 

Realizarase unha única proba escrita referida aos estándares reflectidos nesta 
adaptación no punto 1:  Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles. 

Alumnado de 

materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Son os criterios referidos ás seguintes unidades da programación do curso 
pasado, que están publicados na aula virtual correspondente ás pendentes. 
UNIDADE 1: Números reais  
UNIDADE 2: Ecuacións, inecuacións  e sistemas 
UNIDADE 3: Trigonometría 
UNIDADE 4:  Números complexos 
UNIDADE 5: Xeometría analítica  
UNIDADE 6: Cónicas  
UNIDADE 7: Funcións elementais  
UNIDADE 8: Límites de funcións  
UNIDADE 9: Derivadas 

Criterios de cualificación: 
a) O alumnado que teña superadas as dúas probas parciais terá aprobada 

a materia pendente de 1º e a súa nota final coincidirá coa nota media 

desas dúas probas. 

b) En caso contrario  a nota será a da proba final do 21 do mes de maio.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
• Probas parciais realizadas no centro antes do confinamento. 

• Exame final, da parte ou partes suspensas que se celebrará o día 21 do mes 

de maio. Esta proba farase de forma presencial no centro, sempre que as 

condicións sanitarias o permitan, ou de xeito telemático por 

videoconferencia noutro caso. 

Para garantir a autoría dos exames telemáticos o alumno/a que realice a proba deberá ter 
activada a cámara e o son durante toda a proba, mostrar que se atopa só nese momento e 
sen ningún tipo de material de estudo de apoio. Deberá  ademáis ensinar as follas escritas 
á cámara por ambas caras antes de entregar, e a entrega realizarase inmediatamente 
despois da proba. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

• Visionado de vídeos ou presentacións. 

• Lectura de apuntamentos. 

• Traballos onde teñan que utilizar coñecementos matemáticos diversos. 

• Fichas ou selección de exercicios. 

• Realización de esquemas ou resumos. 

• Participación en foros ou videoconferencias para resolver dúbidas. 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: 

Traballos sobre o cálculo de probabilidades ou de distribucións binomial 
e normal. 

Metodoloxía 

(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Todo o alumnado ten posibilidade de conexión. 

Utilízase a aula virtual do centro como medio de comunicación co alumnado. 

Periodicamente mándanse as instrucións á aula virtual coas tarefas que teñan 
que realizar. 

Resólvense as posibles dúbidas que poidan xurdir por mensaxería, foro ou 
videoconferencia. 

  Solicítase a entrega de tarefas por aula virtual. 

Devólvense comentarios sobre os erros máis graves cometidos dando pautas 
de mellora.  
Facilítanse posteriormente as solucións das tarefas para a autocorrección 

Materiais e recursos 

Aula virtual. 

Videotitoriais extraídos de internet ou elaborados pola profesora. 

Vídeos con contido matemático. 

Documentos con traballos ou exercicios. 

Plataforma de videoconferencia Webex. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 

familias 

Información na aula virtual. 

 
 

Publicidade  
Publicación na páxina web do centro. 

 


