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IES DE FENE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
MATEMÁTICAS I - CURSO 2019-2020

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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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
NON PROCEDE, xa que todo alumnado ten avaliaición positiva na primeira e segunda 
avaliación e non hai alumnado coa materia pendente.

NON PROCEDE, xa que todo alumnado ten avaliación positiva na primeira e segunda 
avaliación e non hai alumnado coa materia pendente.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios (de repaso e ampliación) durante a terceira avaliación.
– Implicación do alumnado no traballo telemático.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas 
primeiras avaliacións.

Instrumentos:
– Rúbrica para a valoración das actividades propostas.
– Escala de valoración do grao de implicación.
– Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
– Farase a media artimética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª 
avaliación.
– Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a 
cualificación anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 
puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro 

Todo o alumnado ten avaliación positiva na materia de Matemáticas I 
ao finalizar as clases presenciais, polo que non é necesaria a proba 
de setembro nesta materia.

Avaliación de
materia

pendentes
MATE I

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE (non hai alumnado con esta materia pendente)

Criterios de cualificación:
NON PROCEDE (non hai alumnado con esta materia pendente)

Procedementos e instrumentos de avaliación:
NON PROCEDE (non hai alumnado con esta materia pendente)
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

– Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na
1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos e 
contidos novos (derivación mecánica e representación de 
funcións).

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Neste curso todo o alumnado ten conectividade.  Co obxectivo 
de garantir e facilitar o seu proceso de aprendizaxe, utilízase a 
plataforma classroom, os chats e foros da plataforma e o correo 
electrónico para ter asegurada a comunicación e a atención ao 
alumnado.
A información, os contidos e as actividades están dispoñibles na
plataforma e as fichas de actividades propostas contan con 
instrucións e con enlaces para poder facer as entregas por 
medio da aula virtual ou do correo electrónico.
As dúbidas coméntanse nos foros, chats, por medio de 
mensaxes na aula virtual ou por correo electrónico.  De ser 
preciso, organízase unha videoconferencia para a resolución de 
dúbidas.

Materiais e recursos

Fichas de exercicios de repaso elaboradas polo profesorado, 
actividades lúdicas e propostas de lectura, vídeos e enlaces 
explicativos, libro de texto utilizado como guía, coleccións de 
exercicios resoltos utilizados como soporte dos contidos teóricos, 
apuntes teóricos elaborados polo profesorado, xogos de inxenio, 
artigos de divulgación científica...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da páxina 
web do centro, da aula virtual Classroom, do correo electrónico ou 
das aplicacións SIXA e Abalar móbil.  De ser necesario, haberá unha 
comunicación telefónica ou por correo certificado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
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IES DE FENE
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
MATEMÁTICAS 1º ESO - CURSO 2019-2020

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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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cuali ficación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.1. Utilizar numeros naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes 
sinxelas, as suas operacions e as suas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar informacion e resolver problemas relacionados coa vida diaria. 

MAB2.1.2. Identifica os tipos de numeros (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais), e 
utilizaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a informacion cuantitativa.

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresions numericas de distintos tipos de numeros 
mediante as operacions elementais e as potencias de exponente natural, aplicando 
correctamente a xerarquia das operacions. 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de numeros e as suas operacions, para 
resolver problemas cotians contextualizados, representando e interpretando mediante 
medios tecnoloxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

B2.2. Conecer e utilizar propiedades e novos significados dos numeros en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacions elementais, mellorando asi a comprension do 
concepto e dos tipos de numeros. 

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descomponer en 
factores primos numeros naturais, e empregaos en exercicios, actividades e problemas 
contextualizados. 

MAB2.2.3. Identifica e calcula o maximo comun divisor e o minimo comun multiplo de 
dous ou mais numeros naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplicao problemas 
contextualizados. 

MAB2.2.4. Realiza calculos nos que intervenen potencias de exponente natural e aplica 
as regras basicas das operacions con potencias. 

MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun numero 
enteiro, comprendendo o seu significado e contextualizandoo en problemas da vida real. 

MAB2.2.6. Realiza operacions de redondeo e truncamento de numeros decimais, 
conecendo o grao de aproximacion, e aplicao a casos concretos. 

MAB2.2.7. Realiza operacions de conversion entre numeros decimais e fraccionarios, 
acha fraccions equivalentes e simplifica fraccions, para aplicalo na resolucion de 
problemas. 
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B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacions combinadas 
como sintese da secuencia de operacions aritmeticas, aplicando correctamente a 
xerarquia das operacions ou estratexias de calculo mental. 

MAB2.3.1. Realiza operacions combinadas entre numeros enteiros, decimais e 
fraccionarios, con eficacia, mediante o calculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou medios tecnoloxicos, utilizando a notacion mais axeitada e respectando a 
xerarquia das operacions. 
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2. Avaliación e cuali ficación

Avaliación

Procedementos:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante a 
terceira avaliación.
– Implicación do alumnado no traballo telemático.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas 
primeiras avaliacións.

Instrumentos:
– Rúbrica para a valoración das actividades propostas.
– Escala de valoración do grao de implicación.
– Cuali ficacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cuali ficación
final

Indicar o procedemento para obter a cuali ficación final de curso: 
-  Farase a media aritmética das cuali ficacións obtidas na 1ª e 2ª 
avaliación. Ao alumnado que ten a 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa 
facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá entregar 
resoltas correctamente e seguindo as indicacións do profesorado para 
obter unha avaliación positiva.
-  Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cuali ficación 
anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 
que figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que 
dea a Consellería nese momento.

Avaliación de
materia

pendentes
1º ESO

Criterios de avaliación:
Os especi ficados como mínimos esixibles para 1º ESO na 
programación do departamento.

Criterios de cuali ficación:
Ao alumnado que non superou a materia pendente de 1º ESO  ao 
longo da 1ª e 2ª avaliación facilitaránselle unhas actividades de 
reforzo e recuperación, que deberá entregar resoltas correctamente e 
seguindo as indicacións do profesorado para obter unha avaliación 
positiva.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios de reforzo e recuperación.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas 
primeiras avaliacións.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

– Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na
1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade: Co obxectivo de garantir e 
facilitar o seu proceso de aprendizaxe, utilízase a aula virtual do 
entorno Moodle, os chats e foros da aula virtual e o correo 
electrónico para ter asegurada a comunicación e a atención ao 
alumnado.
A información, os contidos e as actividades están dispoñibles na
aula virtual e as fichas de actividades propostas contan con 
instrucións e con enlaces para poder facer as entregas por 
medio da aula virtual ou do correo electrónico.
As dúbidas coméntanse nos foros, chats, por medio de 
mensaxes na aula virtual ou por correo electrónico.  De ser 
preciso, organízase unha videoconferencia para a resolución de 
dúbidas.
Alumnado sen conectividade: o alumnado que non ten 
conectividade acode ao centro educativo a recoller a información
que figura na aula virtual desta materia.

Materiais e recursos

Fichas de exercicios de repaso e recuperación elaboradas polo 
profesorado, actividades lúdicas e propostas de lectura, vídeos e 
enlaces explicativos, libro de texto utilizado como guía, coleccións
de exercicios resoltos utilizados como soporte dos contidos 
teóricos, apuntes teóricos elaborados polo profesorado, xogos de 
inxenio, artigos de divulgación cientí fica...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da páxina 
web do centro, da aula virtual do entorno Moodle, do correo 
electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil.  De ser 
necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 
certi ficado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
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IES DE FENE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2º BACHARELATO CC.SS. - CURSO 2019-2020

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 6 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 2º BACHARELATO

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS
CCSS
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ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B2.1. Organizar a información procedente de situacións do ámbito social utilizando 
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.

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

Avaliación

Procedementos:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante a 
terceira avaliación.
– Implicación do alumnado no traballo telemático.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas 
primeiras avaliacións.

Instrumentos:
– Rúbrica para a valoración das actividades propostas.
– Escala de valoración do grao de implicación.
– Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
-  Farase a media aritmética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª 
avaliación. Ao alumnado que ten a 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa 
facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá entregar 
resoltas correctamente e seguindo as indicacións do profesorado para 
obter unha avaliación positiva.
-  Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación 
anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 
que figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que 
dea a Consellería nese momento.

Avaliación de
materia

pendentes
2º

BACHARELAT
O

Criterios de avaliación:
Non procede.

Criterios de cualificación:
Non procede.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 Non procede. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

– Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na
1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos.
– Actividades de ampliación con contidos novos: bloque de 
Estatística e Probabilidade. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Todo o alumnado ten conectividade. Co obxectivo de garantir e 
facilitar o seu proceso de aprendizaxe, utilízase a plataforma 
Classroom e o correo electrónico para ter asegurada a 
comunicación e a atención ao alumnado.
A información, os contidos e as actividades están dispoñibles no 
tablón do Classroom e as fichas de actividades propostas contan 
con instrucións e con enlaces para poder facer as entregas por 
medio do correo electrónico. 
As dúbidas coméntanse nos chats ou por correo electrónico.  De 
ser preciso, organízase unha videoconferencia para a resolución 
de dúbidas.

Materiais e recursos

Fichas de exercicios de repaso e recuperación elaboradas polo 
profesorado, vídeos e enlaces explicativos, coleccións de 
exercicios resoltos utilizados como soporte dos contidos teóricos, 
apuntes teóricos elaborados polo profesorado,  ...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da páxina 
web do centro, da aula virtual do entorno Moodle, do correo 
electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil.  De ser 
necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 
certificado.

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

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

MA2B2.1.1.  Utiliza  a  linguaxe  matricial  para  representar  datos  facilitados
mediante táboas  para representar sistemas de ecuacións lineais,  tanto de
xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados.
MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas

operacións adecuadamente.

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  3,  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 sinxelos  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

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas
ou por dúas curvas (funcións polinómicas)
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doadamente representables e, en xeral, á resolución de problemas.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:

 Traballo  individual  do  alumnado  na  realización  de  fichas  de

exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante

a terceira avaliación.

 Implicación do alumnado no traballo telemático.

 Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas primeiras

avaliacións.

Instrumentos:  

 Rúbrica para a valoración das actividades propostas.

 Rexistro  da  entrega  dos  traballos  (durante  ambas  etapas:

presencial e telemática) propostos.

 Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

 Farase a media aritmética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª

avaliación.  Ao  alumnado  que  ten  a  1ª  e/ou  a  2ª  avaliación

suspensa facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá

entregar  resoltas  correctamente  e  seguindo  as  indicacións  do

profesorado para obter unha avaliación positiva.

 Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación

anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles que 
figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que dea a 
Consellería nese momento.

Alumnado de
materia

pendente

Matemáticas II

Criterios de avaliación:

NON PROCEDE

Criterios de cualificación:

NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación:

NON PROCEDE



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

 Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na 1ª
e 2ª avaliación.

 Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación.

 Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos.
 Exercicios saídos nas probas de selectividade.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumno con conectividade:
Desenvolveuse o contido previsto para a 3ª avaliación a través da 
plataforma dixital “Google Classroom” mediante apuntamentos 
escaneados o máis explicados posibles. Puntualmente botouse man 
dalgún vídeo tutorial para algún contido moi concreto. Dita plataforma se 
empregou tamén para a entrega e corrección de exercicios propostos 
periodicamente. Ao remate da materia, os alumnos fan diariamente 
exercicios de selectividade que entregan e se lles comentan os erros que 
teñen  cada un deles. Estas actividades téñense en conta para a subir a 
nota final do curso.

Materiais e recursos

Materiais:
Apuntes escaneados e boletíns de exercicios elaborados polo profesorado
así  como  tutoriais  existentes  na  rede.  (relacionados  cos  contidos)
propostos de forma complementaria.
Recursos:
Google Classroom (para colgar apuntamentos, enviar os alumnos as 
tarefas e comunicarse con eles)
Google chat, email (comunicación cos alumnos).
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da 
páxina web do centro, da plataforma virtual Google Classroom, do 
correo electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil. De ser 
necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 
certificado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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IES DE FENE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2 BACH - MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 CURSO 2019-2020

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. Identificar os fenomenos que poden modelizarse mediante as distribucions de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus parametros, asignando a 
probabilidade aos sucesos correspondentes e tomando decisions ante situacions que se 
axusten a unha distribucion binomial ou normal, por medio da asignacion de 
probabilidades aos sucesos correspondentes. 

MENB1.1.1. Distingue fenomenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden 
modelizarse mediante unha distribucion binomial ou normal, e manexa con soltura as 
correspondentes taboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, analizandoos e 
decidindo a opcion mais conveniente. 

B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos. MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao 
calculo de probabilidades de sucesos. 

B5.1. Resolver problemas de optimizacion extraidos de situacions reais de caracter 
cientifico, tecnoloxico, economico e social enunciados na linguaxe natural, traducindoos 
a linguaxe alxebrica e utilizando as tecnicas de programacion lineal, e interpreta as 
solucions obtidas. 

MENB5.1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe 
alxebrica con soltura e a programacion lineal con duas variables para obter a solucion, e 
interpreta os resultados obtidos no contexto do problema formulado. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante a 
terceira avaliación.
– Implicación do alumnado no traballo telemático.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas 
primeiras avaliacións.

Instrumentos:
– Rúbrica para a valoración das actividades propostas.
– Escala de valoración do grao de implicación.
– Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
-  Farase a media aritmética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª 
avaliación. Ao alumnado que ten a 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa 
facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá entregar 
resoltas correctamente e seguindo as indicacións do profesorado para 
obter unha avaliación positiva.
-  Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación 
anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 
que figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que 
dea a Consellería nese momento.

Avaliación de
materia

pendentes
MÉTODOS

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE

Criterios de cualificación:
NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 NON PROCEDE
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

– Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na
1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos e 
contidos novos.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Neste curso todo o alumnado ten conectividade.  Co obxectivo 
de garantir e facilitar o seu proceso de aprendizaxe, utilízase a 
plataforma Classroom, os chats e foros da plataforma e o correo
electrónico para ter asegurada a comunicación e a atención ao 
alumnado.
A información, os contidos e as actividades están dispoñibles na
aula virtual ou a través do correo electrónico.  As fichas de 
actividades propostas contan con instrucións e con enlaces para
poder facer as entregas por medio da aula virtual ou do correo 
electrónico.
As dúbidas coméntanse nos foros, chats, por medio de 
mensaxes na aula virtual ou por correo electrónico.  De ser 
preciso, organízase unha videoconferencia para a resolución de 
dúbidas.

Materiais e recursos

Fichas de exercicios de repaso e recuperación elaboradas polo 
profesorado, actividades lúdicas e propostas de lectura, vídeos e 
enlaces explicativos, coleccións de exercicios resoltos utilizados 
como soporte dos contidos teóricos, apuntes teóricos elaborados 
polo profesorado, xogos de inxenio, artigos de divulgación 
científica...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da páxina 
web do centro, da aula virtual Classroom, do correo electrónico ou 
das aplicacións SIXA e Abalar móbil.  De ser necesario, haberá unha 
comunicación telefónica ou por correo certificado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
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IES DE FENE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
2º ESO - CURSO 2019-2020

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
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. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais), e 
utilizaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numericas de distintos tipos de números 
mediante as operacións elementais e as potencias de exponente natural, aplicando 
correctamente a xerarquia das operacións. 

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para 
resolver problemas cotians contextualizados.

B2.2. Conecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando asi a comprensión do 
concepto e dos tipos de números. 

MAB2.2.1. Realiza calculos nos que intervenen potencias de exponente natural e
aplica as regras basicas das operacións con potencias.

MAB2.2.2. 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 sintese da secuencia de operacións
aritmeticas, aplicando correctamente a xerarquia das operacións ou
estratexias de calculo mental.

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 
fraccionarios, con eficacia, mediante o calculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación mais axeitada e respectando a 
xerarquia das operacións. 

B.2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de taboas, obtención e uso
da constante de proporcionalidade, redución a unidade, etc.) para obter
elementos desconecidos nun problema a partir doutros conecidos 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 numerica (como o
factor de conversión ou calculo de porcentaxes) e empregaas para resolver
problemas en situacións cotias.

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e reconece que intervenen magnitudes que
non son directa nin inversamente proporcionais.

B2.6. Analizar procesos numericos cambiantes, identificando os patróns e
leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxebrica para expresalos,

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades
variables ou desconecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante
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comunicalos e realizar predicións sobre o seu comportamento ao
modificar as variables, e operar con expresións alxebricas.

expresións alxebricas, e opera con elas.

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxebricas notables e as propiedades das
operacións para transformar expresións alxebricas.

.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante a 
terceira avaliación.
– Implicación do alumnado no traballo telemático.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas 
primeiras avaliacións.

Instrumentos:
– Rúbrica para a valoración das actividades propostas.
– Escala de valoración do grao de implicación.
– Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
-  Farase a media aritmética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª 
avaliación. Ao alumnado que ten a 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa 
facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá entregar 
resoltas correctamente e seguindo as indicacións do profesorado para 
obter unha avaliación positiva.
-  Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación 
anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 
que figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que 
dea a Consellería nese momento.

Avaliación de
materia

pendentes
2º ESO

Criterios de avaliación:
Os esixibles que figuran na programación didáctica para ese curso.  

Criterios de cualificación:
Ao alumnado que non superou a materia pendente ao longo da 1ª e 
2ª avaliación entregaráselle unhas actividades de reforzo e 
recuperación, que deberá entregar resoltas correctamente e seguindo
as indicacións do profesorado para obter unha avaliación positiva.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios de reforzo e recuperación.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas 
primeiras avaliacións.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

– Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na
1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación.
– Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos.
– Actividades de ampliación con contidos novos: ecuacións e
sistemas de ecuacións. 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Alumnado con conectividade.  Co obxectivo de garantir e 
facilitar o seu proceso de aprendizaxe, utilízase a aula virtual do 
entorno Moodle, os chats e foros da aula virtual e o correo 
electrónico para ter asegurada a comunicación e a atención ao 
alumnado.
A información, os contidos e as actividades están dispoñibles na 
aula virtual e as fichas de actividades propostas contan con 
instrucións e con enlaces para poder facer as entregas por medio
da aula virtual ou do correo electrónico.
As dúbidas coméntanse nos foros, chats, por medio de mensaxes
na aula virtual ou por correo electrónico.  De ser preciso, 
organízase unha videoconferencia para a resolución de dúbidas.
Alumnado sen conectividade. O centro ocúpase de levarlle ao 
seu domicilio o material necesario para o seguimento da materia. 

Materiais e recursos

Fichas de exercicios de repaso, reforzo, e recuperación 
elaboradas polo profesorado, actividades lúdicas e propostas de 
lectura, vídeos e enlaces explicativos, libro de texto utilizado 
como guía, coleccións de exercicios resoltos utilizados como 
soporte dos contidos teóricos, apuntes teóricos elaborados polo 
profesorado, xogos de inxenio, ...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da páxina 
web do centro, da aula virtual do entorno Moodle, do correo 
electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil.  De ser 
necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 
certificado.

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
Os mínimos esixibles reflectidos na programación didáctica para este curso, por tratarse 
para este módulo da avaliación extraordinaria 

Os mínimos esixibles reflectidos na programación para este curso, por tratarse para este 
módulo da avaliación extraordinaria 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Traballo individual do alumnado na realización de fichas de exercicios
de recuperación.

Instrumentos:
Rúbrica para a valoración das actividades propostas.

Cualificación
final

NON PROCEDE

Proba
extraordinaria

de maio

Esta avaliación xa é extraordinaria para o Módulo III da ESA.  
Ao alumnado que non superou a materia no módulo III entregaráselle 
unhas actividades de reforzo e recuperación, que deberá entregar 
resoltas correctamente e seguindo as indicacións do profesorado para
obter unha avaliación positiva.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE

Criterios de cualificación:
NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación:
  NON PROCEDE
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación do ámbito.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

A información, os contidos e as actividades están dispoñibles a 
través do correo electrónico.  As fichas de actividades propostas 
contan con instrucións para poder facer as entregas por medio do
correo electrónico ou de fotografías compartidas por whatsapp.
As dúbidas coméntanse nos chats e no correo electrónico.  De 
ser preciso, mantéñense conversas telefónicas ou 
videochamadas para a resolución de dúbidas.

 Materiais e
recursos

Fichas de exercicios de recuperación elaboradas polo 
profesorado e apuntes teóricos elaborados polo profesorado...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado recibe a información por medio da páxina web do centro,
do correo electrónico ou dos chats abertos co grupo.  De ser 
necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 
certificado.

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

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.

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e
decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman
período.
MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico.
MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con 
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.
MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o 
procedemento máis adecuado.
MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a precisión que 
se requiran, de acordo coa natureza dos datos.
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.
MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas 
simplificando os resultados.

B2.2.Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, 
observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos.

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a 
partir de termos anteriores.
MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela
de números enteiros ou fraccionarios.
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.
MACB2.2.4. 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 salientable e transformándoa.

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 
MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio
e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.
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 ata segundo grao 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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

 Traballo  individual  do  alumnado  na  realización  de  fichas  de

exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante

a terceira avaliación.

 Implicación do alumnado no traballo telemático.

 Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas primeiras

avaliacións.

Instrumentos:  

 Rúbrica para a valoración das actividades propostas.

 Escala de valoración do grao de implicación.

 Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

 Farase a media aritmética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª

avaliación.  Ao  alumnado  que  ten  a  1ª  e/ou  a  2ª  avaliación

suspensa facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá

entregar  resoltas  correctamente  e  seguindo  as  indicacións  do

profesorado para obter unha avaliación positiva.

 Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación

anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles que 
figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que dea a 
Consellería nese momento.

Alumnado de
materia

pendente

3º ESO

Criterios de avaliación:

Os especificados como mínimos imprescindibles que figuran na 
programación didáctica para ese curso

Criterios de cualificación:

Ao alumnado que non superou a materia pendente ao longo da 1ª e 2ª 
avaliación entregaráselle unhas actividades de reforzo e recuperación, 
que deberá entregar resoltas correctamente e seguindo as indicacións 
do profesorado para obter unha avaliación positiva.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 Traballo individual do alumnado na realización de fichas de exercicios
de reforzo e recuperación.

 Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas primeiras 
avaliacións.



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
- Actividades de recuperación da 1ª e da 2ª avaliación.
- Actividades de ampliación de aprendizaxes anteriores.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:  Co obxectivo de garantir e facilitar o
seu  proceso  de  aprendizaxe,  utilizouse  a  plataforma  Google
Classroom, o Google Chat e o correo electrónico, tendo así tamén
asegurada a comunicación e a atención ao alumnado.
A información,  os  contidos  e  as  actividades  están  dispoñibles  na
aula virtual, a través da cal tamén se poden facer as entregas das
tarefas propostas, ou ben do correo electrónico.
As dúbidas coméntanse a través das anteriormente citadas canles
de comunicación.
Alumnado  sen  conectividade:   O  alumnado  que  non  ten
conectividade, acode ao centro educativo a recoller a información
que figura no Google Classroom desta materia.

Materiais e recursos

Fichas  de  exercicios  de  repaso  e  recuperación  elaboradas  polo
profesorado, actividades lúdicas , vídeos e enlaces explicativos, libro
de  texto  utilizado  como  guía,  coleccións  de  exercicios  resoltos
utilizados  como  soporte  dos  contidos  teóricos,  apuntes  teóricos
elaborados polo profesorado.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 5 DE 8 CENTRO: IES FENE
CURSO: 3 ESO

MATERIA: MATEMÁTICAS ACADÉMICAS



4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da 

páxina web do centro, da plataforma virtual Google Classroom, do 

correo electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil. De ser 

necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 

certificado.

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
B1.1. Conecer e utilizar os tipos de numeros e operacions, xunto coas suas propiedades 
e aproximacions, para resolver problemas relacionados coa vida diaria e outras materias 
do ambito educativo, recollendo, transformando e intercambiando informacion. 

B1.1.1. Reconece os tipos de numeros (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica 
o criterio seguido para a sua identificacion, e utilizaos para representar e interpretar 
axeitadamente a informacion cuantitativa. 

B1.1.2. Realiza os calculos con eficacia, mediante calculo mental, algoritmos de lapis e 
papel, calculadora ou ferramentas informaticas, e utiliza a notacion mais axeitada para as
operacions de suma, resta, produto, division e potenciacion. 

B1.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de numeros reais, intervalos e 
semirrectas, sobre a recta numerica. B1.1.4. Establece as relacions entre radicais e 
potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas 
contextualizados. 

B1.1.5. Aplica porcentaxes a resolucion de problemas cotians e financeiros, e valora o 
emprego de medios tecnoloxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

 B1.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxebrica, as suas operacions e as suas 
propiedades. 

B1.2.3. Realiza operacions con polinomios, igualdades notables e fraccions alxebricas 
sinxelas. 

B1.3. Representar e analizar situacions e relacions matematicas utilizando ecuacions e 
sistemas para resolver problemas matematicos e de contextos reais. 

B1.3.1. Formula alxebricamente unha situacion da vida real mediante ecuacions de 
primeiro e segundo grao. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
– Traballo individual do alumnado na realización de fichas de 
exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante a 
terceira avaliación.
– Implicación do alumnado no traballo telemático.
– Probas escritas (presenciais) realizadas durante a primeira 
avaliación.

Instrumentos:
– Rúbrica para a valoración das actividades propostas.
– Escala de valoración do grao de implicación.
– Cualificacións obtidas ao longo da 1ª avaliación.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
-  Utilizarase a cualificación obtida na 1ª avaliación.  Ao alumnado que 
teña a 1ª avaliación suspensa facilitaránselle actividades de 
recuperación, que deberá entregar resoltas correctamente e seguindo 
as indicacións do profesorado para obter unha avaliación positiva.
-  Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación 
anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro 

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os 
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles 
que figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que 
dea a Consellería nese momento.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE

Criterios de cualificación:
NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación:
 NON PROCEDE
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

– Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na
1ª avaliación.
– Actividades de recuperación da 1ª avaliación.
– Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos e 
contidos novos (xeometría e funcións).

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Neste curso todo o alumnado ten conectividade.  Co obxectivo 
de garantir e facilitar o seu proceso de aprendizaxe e atendendo
ás dificultades no manexo da informática por parte do alumnado,
utilízase o correo electrónico, os chats e o teléfono para ter 
asegurada a comunicación e a atención ao alumnado.
A información, os contidos e as actividades están dispoñibles a 
través do correo electrónico e do whatsapp.  As fichas de 
actividades propostas contan con instrucións para poder facer 
as entregas por medio do correo electrónico ou de fotografías 
compartidas por whatsapp.
As dúbidas coméntanse nos chats e no correo electrónico.  De 
ser preciso, mantéñense conversas telefónicas ou 
videochamadas para a resolución de dúbidas.

Materiais e recursos

Fichas de exercicios de repaso e recuperación elaboradas polo 
profesorado, actividades lúdicas e propostas de lectura, vídeos e 
enlaces explicativos, coleccións de exercicios resoltos utilizados 
como soporte dos contidos teóricos novos, apuntes teóricos 
elaborados polo profesorado, xogos de inxenio, artigos de 
divulgación científica...

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado recibe a información por medio da páxina web do centro,
do correo electrónico ou dos chats abertos co grupo.  De ser 
necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 
certificado.

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

B2.1.  Coñecer  os tipos de números e interpretar  o  significado dalgunhas das súas
propiedades máis características (divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade, etc.).

    MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais),
indicando  o  criterio  seguido,  e  utilízaos  para  representar  e  interpretar  axeitadamente
información cuantitativa.

  MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de
resolución de problemas.

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.

  MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son 
razoables.

  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.

  MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a 
recta numérica utilizando diversas escalas.

  MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos 
números.

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

    MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.
  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.
  MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao

superior a dous.
B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando  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  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.

B3.3.  Coñecer  e  utilizar  os  conceptos  e  os  procedementos  básicos  da  xeometría
analítica  plana  para  representar,  describir  e  analizar  formas  e  configuracións
xeométricas sinxelas.

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

  MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.
  MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala.
  MACB3.3.4.  Calcula  a  ecuación  dunha  recta  de  varias  formas,  en  función  dos  datos

coñecidos
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  MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo 
analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos: 

 Traballo  individual  do  alumnado  na  realización  de  fichas  de

exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante

a terceira avaliación.

 Implicación do alumnado no traballo telemático.

 Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas primeiras

avaliacións.

Instrumentos:  

 Rúbrica para a valoración das actividades propostas.

 Escala de valoración do grao de implicación.

 Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

 Farase a media aritmética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª

avaliación.  Ao  alumnado  que  ten  a  1ª  e/ou  a  2ª  avaliación

suspensa facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá

entregar  resoltas  correctamente  e  seguindo  as  indicacións  do

profesorado para obter unha avaliación positiva.

 Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación

anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro

A  proba  extraordinaria  de  setembro  elaborarase  tendo  en  conta  os
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles que
figuran neste  documento,  seguindo sempre as  instrucións  que dea a
Consellería nese momento.

Alumnado de
materia

pendente

4º ESO

Criterios de avaliación:

NON PROCEDE

Criterios de cualificación:

NON PROCEDE

Procedementos e instrumentos de avaliación:

  NON PROCEDE



3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
- Actividades de recuperación da 1ª e da 2ª avaliación.
- Actividades de ampliación de aprendizaxes anteriores.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

Alumnado con conectividade:  Co obxectivo de garantir e facilitar o
seu  proceso  de  aprendizaxe,  utilizouse  a  plataforma  Google
Classroom, o Google Chat e o correo electrónico, tendo así tamén
asegurada a comunicación e a atención ao alumnado.
A información,  os  contidos  e  as  actividades  están  dispoñibles  na
aula virtual, a través da cal tamén se poden facer as entregas das
tarefas propostas, ou ben do correo electrónico.
As dúbidas coméntanse a través das anteriormente citadas canles
de comunicación.
Alumno sen conectividade: Non hai. 

Materiais e recursos

Fichas  de  exercicios  de  repaso  e  recuperación  elaboradas  polo
profesorado, actividades lúdicas , vídeos e enlaces explicativos, libro
de  texto  utilizado  como  guía,  coleccións  de  exercicios  resoltos
utilizados  como  soporte  dos  contidos  teóricos,  apuntes  teóricos
elaborados polo profesorado.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da 

páxina web do centro, da plataforma virtual Google Classroom, do 

correo electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil. De ser 

necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo 

certificado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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IES DE FENE

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

1º BACHARELATO- CURSO 2019-2020

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 1 DE 5 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 1 BACHILLERATO

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS
CCSS I



ÍNDICE

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

2. Avaliación e cualificación.

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

4. Información e publicidade.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020

PÁXINA 2 DE 5 CENTRO: IES DE FENE
CURSO: 1 BACHILLERATO

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS
CCSS I



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe
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.

MACS1B2.1.2.  Representa  correctamente  información  cuantitativa  mediante intervalos de
números reais.

MACS1B2.1.3. Compara, ordena e clasifica calquera número real.

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental,

algoritmos de lapis e papel ou calculadora, utilizando a notación máis axeitada.

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.

MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e escalas,
recoñecendo e identificando os erros de interpretación derivados dunha mala elección,
para realizar representacións gráficas de funcións.

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características dunha función,
comprobando os resultados en actividades abstractas 

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.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
- Traballo individual do alumnado na realización de fichas de
exercicios (de repaso, reforzo, recuperación e ampliación) durante a
terceira avaliación.
- Implicación do alumnado no traballo telemático.
- Probas escritas (presenciais) realizadas durante as dúas primeiras 
avaliacións.

Instrumentos:
- Rúbrica para a valoración das actividades propostas.
- Escala de valoración do grao de implicación.
- Cualificacións obtidas ao longo da 1ª e 2ª avaliación.

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
- Farase a media aritmética das cualificacións obtidas na 1ª e 2ª
avaliación. Ao alumnado que ten a 1ª e/ou 2ª avaliación suspensa
facilitaránselle actividades de recuperación, que deberá entregar
resoltas correctamente e seguindo as indicacións do profesorado
para obter unha avaliación positiva.
- Co traballo realizado durante a terceira avaliación, a cualificación
anterior poderá incrementarse ata un máximo de 2 puntos.

Proba
extraordinaria
de setembro

A proba extraordinaria de setembro elaborarase tendo en conta os
criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles
que figuran neste documento, seguindo sempre as instrucións que
dea a Consellería nese momento.

Avaliación de
materia

pendentes
1º

BACHILLERAT
O

Matemáticas
aplicadas

Criterios de avaliación:
NON PROCEDE (Non hai alumnado con esta materia pendente)

Criterios de cualificación:
NON PROCEDE (Non hai alumnado con esta materia pendente)

Procedementos e instrumentos de avaliación:
NON PROCEDE (Non hai alumnado con esta materia pendente)
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)

Actividades

- Actividades de repaso e reforzo dos contidos impartidos na 1ª
e 2ª avaliación.
- Actividades de recuperación da 1ª e 2ª avaliación.
- Actividades de ampliación dos contidos xa impartidos.
- Actividades de ampliación con contidos novos:
  - B3.6. Taxa de variación media e taxa de variación
instantánea. Aplicación ao estudo de fenómenos económicos e
sociais. Derivada dunha función nun punto. Interpretación
xeométrica. Recta tanxente a unha función nun punto.
  - B3.7. Función derivada. Regras de derivación de funcións
elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e
composición de funcións polinómicas, exponenciais e
logarítmicas.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Neste curso todo o alumnado ten conectividade.  Co obxectivo
de garantir e facilitar o seu proceso de aprendizaxe utilízase o
correo electrónico para ter asegurada a comunicación e a
atención ao alumnado.

A información, os contidos e as actividades envíanse por correo
electrónico e as actividades propostas contan con instrucións
para poder facer as entregas por medio do propio correo
electrónico.

As dúbidas coméntanse por medio de mensaxes por correo
electrónico.  De ser preciso, organízase unha videoconferencia
para a  de dúbidas.

Materiais e recursos

Fichas de exercicios de repaso, reforzo e recuperación
elaboradas polo profesorado, vídeos e enlaces explicativos, libro
de texto utilizado como guía, apuntes teóricos elaborados polo
profesorado,… 

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado e as familias reciben a información por medio da páxina
web do centro, da aula virtual do entorno Google Classroom, do
correo electrónico ou das aplicacións SIXA e Abalar móbil.  De ser
necesario, haberá unha comunicación telefónica ou por correo
certificado.

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
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