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

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
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). 
MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 
MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades 
e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc. 

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 
pasos e as ideas as importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución. 
MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo 
novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou 
máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

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 
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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. 

MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular 
e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como 
na resolución de problemas. 
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso para situacións 
similares futuras. 

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

B1.11. 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. 
 

MAB1.11.1. 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. 
MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
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interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

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. 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 
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. 

Bloque 2. Números e álxebra 

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. 

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e 
utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 
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. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais. 
MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en 
factores primos números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas 
contextualizados. 
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. 
MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número 
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enteiro, comprendendo o seu significado e contextualizándoo en problemas da vida real. 

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. 
MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e 
representar números moi grandes. 

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.  

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando 
diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, 
fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos 
resultados obtidos. 

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema. 
MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

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. 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis 
xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e 
realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar 
con expresións alxébricas. 

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera 
con elas. 
MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos 
recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer 
predicións. 

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución métodos 
alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados obtidos. 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta. 

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido. 

 

 
Estos son os estándares e criterios que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación 

(a partires do 12 de marzo) 
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Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 3. Xeometría 
B3.1. Recoñecer e describir figuras planas, os seus elementos e as súas propiedades 
características para clasificalas, identificar situacións, describir o contexto físico e 
abordar problemas da vida cotiá. 

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos regulares 
(ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías, etc.). 
MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes e coñecendo a 
propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos 
seus ángulos. 
MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao paralelismo entre os 
seus lados opostos e coñecendo as súas propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais. 
MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos da circunferencia 
e o círculo. 

Bloque 4. Funcións 

B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas cartesianas. MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do 
plano escribindo as súas coordenadas. 

B4.2. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa 
numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a outras e elixindo a 
mellor delas en función do contexto).  

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e elixe a 
máis adecuada en función do contexto. 

B4.3. Comprender o concepto de función.  MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

  

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN. 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 8 DE 10 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 

CURSO: 1º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

- Observación sistemática das entregas de tarefas vía correo 
electrónico e intercambios individuais co alumnado: permiten tomar 
nota  de calquera aspecto ou competencia relacionado coa materia. 

- Tarefas deseñadas coa fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Cuestionarios e probas 

orais e escritas. 

Instrumentos: 
- Lista de cotexo: o profesor contará cunha lista onde se recollerán 

aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 

matemáticas coherentes na observación das comunicacións 
telemáticas. 

- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 
diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 

- Proba virtual: Para a recuperación dos trimestres anteriores ademais 

dos procedementos avaliados cos instrumentos anteriores o profesor 

terá a opción de facer unha proba oral e escrita telemática que 

cumprirá as seguintes características. 

• Establecerase coa antelación suficiente á data de celebración. 
• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que 
figurará na documento virtual onde estea a proba. 

• O alumnado deberá responder ás preguntas orais que lle faga o 
profesor correspondentes aos exercicios da proba e ademais resolverá 
os exercicios da proba nunha folla coa súa letra. 

• As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 
correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 
puntuación da indicada.  

• O alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da proba á 
entrega telemática indicada polo profesor na aula virtual do centro ou 
entregando por correo electrónico segundo conveña en cada caso. 

• Se o profesor detecta que as respostas escritas entregadas non se 
corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno anulará 
a proba por cometerse unha infracción.  

 

Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 

imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores.  
- Listas de cotexo das clases telemáticas: 25% da nota. 
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- Rúbricas das tarefas entregadas: 40% da nota. 

- Proba telemática oral e escrita: 35% da nota 

Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 
Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 

das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 
e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 

trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas do programa xade. 
Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 

beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 
será a cualificación final. 

Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O profesor fará entrega de tarefas de recuperación para o alumnado que 
non supere a materia na avaliación ordinaria.  

Se as condicións sanitarias o permiten farase, no mes de setembro, unha 
proba extraordinaria escrita no calendario que marque o centro. Nesta 
proba avaliaranse os estándares que se atopan na táboa 1 

imprescindibles para superar a materia e será o 100% da nota da 
avaliación extraordinaria. 
Se as condicións sanitarias aínda non o permiten o alumnado realizará a 
entrega de tarefas e farase unha proba telemática coas mesmas 

características que se describen arriba e puntuarán un 25% as tarefas e 
un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse os 
estándares imprescindibles. 

Alumnado coa 
materia 

pendente 

O alumnado de 1º de ESO non é susceptible de ter a materia pendente. 

O desenvolvemento da materia Matemáticas 1º ESO pendente 
especifícase na programación da materia de 2º posto que está dirixida ao 
alumnado de 2º ESO. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

O profesor envía de maneira regular tarefas tanto de recuperación e 

reforzo como de ampliación.  
O envío de tarefas e material explicativo lévase a cabo vía correo 
electrónico. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Correo electrónico corporativo: dende o principio do confinamento 

o profesor decidiu que a mellor forma de comunicación cos alumnos 
sería a través do correo electrónico debido a que o alumnado nunca 
usara a Aula Virtual na materia de matemáticas. 
O uso do correo implantouse de xeito satisfactorio tanto na entrega 

de tarefas como na recepción das solucións por parte do profesor.  
  

Materiais e recursos 

- Libro de texto e apuntes do 1º e 2º trimestre. 
- Resumos da teoría coa que se traballa. 
- Vídeos explicativos de certos conceptos. 
- Boletíns de tarefas. 
- Solucionarios de certas actividades. 
- Solucionarios pormenorizados feitos polo profesor das tarefas que 

teñen que entregar. 

 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará, usando o medio de comunicación habitual (correo 
electrónico), este documento para información tanto de alumnos 

como de familias. 
Resolución de dúbidas que poida suscitar no alumnado de maneira 
individual.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema.  MAB1.1.1. 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. 

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto 
do problema). 
MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.  
MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
valorando a súa utilidade para facer predicións. 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, etc. 

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as 
ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.  
MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade.  

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.  
MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións 
dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.  

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.  

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.  
MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).  
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MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.  

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución 
de problemas. 
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.  MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares futuras.  MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia 
e sinxeleza das ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares.  

B1.11. 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.  

MAB1.11.1. 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. 
MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.  

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

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. 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.  

MAB1.12.3. Usa adecuadamente 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.  

Bloque 2: Números e Álxebra 
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.  

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.  

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. 
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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. 
MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.  

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números 
moi grandes. 

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.  

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando estratexias 
que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, 
e estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos.  

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, 
valorando a precisión esixida na operación ou no problema.  

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma 
máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.  

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.  

MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que non son directa nin 
inversamente proporcionais. 

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais que os 
rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o 
seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas.  

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e 
secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas.  

MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou 
cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións.  

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

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. 

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son 
solución desta. 
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. 
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Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 3. Xeometría 

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.  

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

B3.2. Analizar e identificar figuras semellantes, calculando a escala ou razón de semellanza e a 
razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes.  

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón de semellanza e a razón de superficies e 
volumes de figuras semellantes. 
MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e outros 
contextos de semellanza. 

B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e 
esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, 
desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. 
MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.  

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e 
reciprocamente. 

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros.  

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas.  

Bloque 4. Funcións 
B4.1. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e 
ecuación), pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto.  

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en 
función do contexto. 

B4.2. Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais. 
MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función.  

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis características.  

B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para resolver problemas.  

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, 
e obtén a pendente da recta correspondente. 

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e 
represéntaa. 
MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en recursos tecnolóxicos, identifica o modelo 
matemático funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e realiza predicións e simulacións 
sobre o seu comportamento. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Para asegurar a obxectividade e a igualdade de condicións, empregaranse varios 

procedementos de avaliación, de maneira que recollan diversos estilos e mecanismos de 
aprendizaxe do alumnado, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar 
os seus coñecementos na situación actual. Para conseguir isto utilizaranse unha serie de 

procedementos a través dun número variado e diverso de instrumentos.  

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación sistemática nas sesións Webex e intercambios orais 

co alumnado: permiten tomar nota  de calquera aspecto ou 

competencia relacionado coa materia. 
- Tarefas deseñadas co fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Cuestionarios e 
probas orais e escritas. 

Instrumentos: 
- Lista de cotexo: a profesora contará con unha lista onde se recollerán 

aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das clases presenciais 
telemáticas. 

- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 
trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 

diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 
- Cuestionarios: Son un instrumento de carácter global que se farán a 

través da aula virtual ou enviando as respostas por chat privado nas 

sesións Webex. 
- Proba virtual: Para a recuperación dos trimestres anteriores ademais 

dos procedementos avaliados cos instrumentos anteriores a 

profesora terá a opción de facer unha proba oral e escrita telemática 

onde observará se o alumnado é capaz de resolver as tarefas 

encomendadas con anterioridade. 

 

Cr Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores. 

- - Listas de cotexo das clases telemáticas: 35% da nota. 
- - Rúbricas das tarefas entregadas: 40% da nota. 
- - Cuestionarios: 25% da nota do trimestre. 
Se  Se a profesora sospeita de irregularidades na entrega de tarefas e se 

desenvolve a proba, os criterios serán: 
- Lista de cotexo das clases telemáticas: 35% da nota. 

Rúbricas das tarefas entregadas: 15% da nota. 

- Cuestionarios: 25% da nota do trimestre. 
- Proba telemática oral e escrita: 25% da nota. 
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Cualificación 

final 

  Cualificación ordinaria: 

Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 
das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 

e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 
trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas ao programa xade. 

Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 
beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 

será a cualificación final. 
Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

Entregaranse actividades de reforzo e recuperación e se as condicións 

sanitarias o permiten desenvolverase unha proba extraordinaria no 
calendario estipulado pola xefatura de estudos onde se avaliarán os 
estándares imprescindibles unicamente. O resultado desta proba 

constituirá o 100% da cualificación extraordinaria. 
Noutro caso valorarase 0 25% as actividades de reforzo que o alumno 
entregará na aula virtual e farase unha proba telemática do mesmo estilo 

cas actividades entregadas e puntuará o 75% restante. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Continuarase o proceso que se descrito na Programación didáctica.  
O Dpto de matemáticas conta cunha sesión semanal específica 
denominada Reforzo ao alumnado coa materia pendente. Esta sesión 

forma parte do horario lectivo dunha profesora que axuda ao alumnado 
na recuperación desta materia.  
Hai catro alumnas coa materia de matemáticas de 1º ESO pendente.  
Estas alumnas acudían periodicamente ás sesións de reforzo da materia 

e teñen superado 60% da mesma. As alumnas xa levaban traballado parte 
das actividades de reforzo da segunda parte que se lle foron entregadas 
novamente por se as deixaran no cartafol de pendentes no centro.   

Enviáronse por correo electrónico e están tamén aloxadas no curso 
Materias pendentes da aula virtual do departamento de Matemáticas. 

Criterios de cualificación: Farase o 60% da nota da primeira parte que 
finalizou en febreiro e 40% da cualificación obtida da entrega das 

tarefas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega das actividades 
da segunda parte. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

      A profesora colga na aula virtual do centro no curso Matemáticas 2ºESO 
boletíns de tarefas tanto de recuperación e reforzo como de ampliación.  
Os boletíns de tarefas de reforzo tamén foron enviados por correo 
electrónico debido ao carácter individual de cada proceso. 
Fanse tarefas en directo nas sesións Webex onde o alumnado colabora 
activamente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

       Aula Virtual do centro: Úsase como espazo de intercambio de 
apuntamentos, recursos, actividades en liña, etc. sobre todo para que o 
alumnado teña ordenado as tarefas e explicacións. 

       Sesións Webex: Debido a que a materia require moita axuda por parte 
da profesora, dende que a consellería puxo á nosa disposición a 
plataforma de videoconferencia , as explicacións escritas na aula virtual 
vense apoiadas con tres sesións de conexión Webex. O alumnado que 
non poida conectarse pode resolver igualmente as tarefas coas 
explicacións entregadas na aula.  

      Todo o alumnado se conecta habitualmente, hai casos puntuais en 
sesións puntuais pero que posteriormente solicitan axuda á profesora.  

 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos feitos pola profesora con explicacións 
pormenorizadas. 

- Boletíns de tarefas. 

- Vídeos dos recursos dixitais da consellería e outros profesores 
ou matemáticos coñecidos para eles. 

- Vídeos feitos pola profesora como apoio ás explicacións. 

- Solucionarios dalgunhas tarefas cotiás non corrixidas. 

4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora colgará esta información no curso da aula virtual 
Matemáticas 2º ESO onde está tamén a Programación Didáctica da 

que se informou a principio de curso e á que acceden en calquera 
momento. 
Tratará ademais nunha sesión Webex os procedementos, 
instrumentos e criterios de cualificación.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro e na aula virtual. 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instru                                           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 C omunidade Autónoma 
de Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

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). 
MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.  
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra 
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
valorando a súa utilidade para facer predicións. 

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, etc. 

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución, e os pasos e 
as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.  
MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade.  

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. 
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MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.  

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.  

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.  

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na 
resolución de problemas. 

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares 
futuras. 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 

B1.11. 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.  

MACB1.11.1. 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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
informacións e elaborar conclusións. 

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, 

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
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e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

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. 

Bloque 2. Números e álxebra 

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. 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio 
utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información 
cuantitativa. 
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. 
MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por 
exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.  
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. 

B2.3. 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 
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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. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 

B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un conxunto de datos mediante táboas e 
gráficas adecuadas á situación analizada, xustificando se as conclusións son representativas 
para a poboación estudada. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados.  

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en 
casos sinxelos. 
MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 
exemplos. 
MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da 
táboa elaborada. 
MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos 
e da vida cotiá. 

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e de dispersión dunha variable estatística 
para resumir os datos e comparar distribucións estatísticas. 

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha 
variable estatística para proporcionar un resumo dos datos. 
MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e 
desviación típica) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar 
a representatividade da media e describir os datos. 

B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que aparece nos medios de comunicación, 
valorando a súa representatividade e a súa fiabilidade. 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística 
dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 
MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre 
unha variable estatística analizada. 

B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso asociado a un experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace 
ou os diagramas de árbore, e identificando os elementos asociados ao experimento. 

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

MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar.  

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou 
outras estratexias persoais. 
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MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en 
situacións de incerteza. 

Bloque 4. Funcións  

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse mediante 
unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, 
para describir o fenómeno analizado. 

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación 
punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa 
graficamente. 

 

Estes serían os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles a desenvolver 
polo alumnado na materia de Matemáticas Académicas de 3º ESO.  

De seguido establécense os criterios e estándares do bloque que se estaba impartindo antes de 

decretar o estado de alarma e que seguimos afianzando e ampliando no terceiro trimestre. Non se 
consideran imprescindibles nesta situación no desenvolvemento da materia pero si necesarios para 

a adecuada progresión do alumnado. Empregaranse para ter unha avaliación de diagnóstico con 

carácter formativo e de orientación para o centro, departamento e familias. Este proceso tamén se 
usará na cualificación final sempre e cando beneficie ao alumnado. 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 4. Funcións 

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación 
gráfica. 

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de 
problemas contextualizados a gráficas. 
MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu 
contexto. 
MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno 
exposto. 
MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente.  

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a 
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súa expresión alxébrica. 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse mediante 
unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, 
para describir o fenómeno analizado. 

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación 
punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa 
graficamente. 
MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 

B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funcións 
cuadráticas, calculando os seus parámetros e as súas características. 

MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de grao 2 e represéntaa 
graficamente. 
MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.  

Bloque 2. Números e álxebra 

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. 

Bloque 3. Xeometría 

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

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e 
utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 
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. 
MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras planas, os poliedros e os 
corpos de revolución principais. 

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. 
MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 
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. 
MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 
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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. 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha figura a outra mediante movemento no 
plano, aplicar eses movementos e analizar deseños cotiáns, obras de arte e configuracións 
presentes na natureza. 

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na 
natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte. 
MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario. 

B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas, poliedros e corpos de 
revolución. 

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con 
propiedade para referirse aos elementos principais. 
MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, 
na arte e nas construcións humanas. 

B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de 
puntos. 

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz 
de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude.  
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2. Avaliación e cualificación 

Para asegurar a obxectividade e a igualdade de condicións, empregaranse varios 
procedementos de avaliación, de maneira que recollan diversos estilos e mecanismos de 
aprendizaxe do alumnado, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar 
os seus coñecementos na situación actual. Para conseguir isto utilizaranse unha serie de 

procedementos a través dun número variado e diverso de instrumentos.  

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación sistemática nas sesións Webex e intercambios orais co 

alumnado: permiten tomar nota  de calquera aspecto ou 
competencia relacionado coa materia. 

- Tarefas deseñadas co fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Probas orais e escritas.  

Instrumentos: 

- Lista de cotexo: a profesora contará con unha lista onde se recollerán 
aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das clases presenciais 

telemáticas. 
- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 

diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 
- Cuestionario electrónico:  É un instrumento de carácter global que o 

alumno fará a través da plataforma kahoot. Cuestionarios de 10 

preguntas dos contidos que corresponda.  
 

 

CrCriterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores.  

- - Listas de cotexo das clases telemáticas: 35% da nota. 
- - Rúbricas das tarefas entregadas: 40% da nota. 
- - Cuestionarios: 25% da nota do trimestre. 

Se  Se a profesora sospeita de irregularidades na entrega de tarefas e se 
desenvolve a proba, os criterios serán: 
- Lista de cotexo das clases telemáticas: 35% da nota. 

Rúbricas das tarefas entregadas: 15% da nota. 
- Cuestionarios: 25% da nota do trimestre. 
Proba telemática oral e escrita: 25% da nota. 
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Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 

Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 
das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 

e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 
trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas ao programa xade. 

Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 
beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 

será a cualificación final. 
Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entregaranse actividades de reforzo e recuperación e se as condicións 

sanitarias o permiten desenvolverase unha proba extraordinaria no 
calendario estipulado pola xefatura de estudos onde se avaliarán os 
estándares imprescindibles unicamente. O resultado desta proba 

constituirá o 100% da cualificación extraordinaria. 
Noutro caso valorarase o 25% as actividades de reforzo que o alumno 
entregará na plataforma habilitada pola profesora e farase unha proba 

telemática do mesmo estilo cas actividades entregadas e puntuará o 75% 
restante. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Continuarase o proceso que se descrito na Programación didáctica.  
O Dpto de matemáticas conta cunha sesión semanal específica 

denominada Reforzo ao alumnado coa materia pendente. Esta sesión 
forma parte do horario lectivo dunha profesora que axuda ao alumnado 
na recuperación desta materia.  
Hai dúas alumnas coa materia de matemáticas de 2º ESO pendente.  

Estas alumnas acudían periodicamente ás sesións de reforzo da materia 
e teñen superado 60% da mesma. As alumnas xa levaban traballado 
parte das actividades de reforzo da segunda parte que se lle foron 

entregadas novamente por se as deixaran no cartafol de pendentes no 
centro.  

Criterios de cualificación: Farase o 60% da nota da primeira parte que 
finalizou en febreiro e 40% da cualificación obtida da entrega das tarefas.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega das actividades da 

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

Actividades  

A profesora colga no drive compartido co grupo de 3º ESO Académicas 
boletíns de tarefas tanto de recuperación e reforzo como de 
ampliación.  
Nas sesións de Webex fanse tarefas relativas á materia de ampliación 
así como relativas ao repaso e reforzo da materia dos trimestres 
anteriores, onde o alumnado colabora activamente. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Drive: Esta contorna créase cando se decreta o estado de alarma, como 
espazo de intercambio de apuntamentos e recursos. O alumnado adáptase 
ademáis á entrega das tarefas a través deste medio durante o 
desenvolvemento do 3º trimestre. 
Correo electrónico da materia para a solución de dúbidas puntuais e 
comunicación das novas no espazo anterior. 
Sesións Webex: Debido a que a materia require moita axuda por parte da 
profesora, dende que a consellería puxo á nosa disposición a plataforma de 
videoconferencia, as explicacións escritas e audiovisuais no drive vense 
apoiadas con dúas sesións de conexión Webex. O alumnado que non poida 
conectarse pode resolver igualmente as tarefas coas explicacións en drive e 
a través do correo electrónico da materia. 
A ampliación de sesións en Webex para resolver dúbidas e para  reforzo  
dependerá das necesidades requeridas polo alumnado. 
Todo alumnado se conecta habitualmente, habendo casos puntuais en 
sesións puntuais pero que posteriormente solicitan axuda á profesora.  
Nestes casos envíanse explicacións concretas e resolucións moi específicas 
que eles requiren.  
O alumnado responde moi ben ante este medio e vese máis centrado e 
motivado. 
 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos feitos pola profesora con esquemas e explicacións 
pormenorizadas e colgadas no drive. 

- Libro de texto. 
- Boletíns de tarefas colgados en drive. 
- Solucionarios das tarefas realizadas. 
- Vídeos feitos pola profesora como apoio ás explicacións. 
- Correo electrónico para solución de dúbidas puntuais.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Tratará ademais nunha sesión Webex os procedementos, 
instrumentos e criterios de cualificación. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

Instru                                           Instucións 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 

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
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). 
MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 
MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 
MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar patróns, regularidades 
e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer predicións. 

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc. 

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 
pasos e as ideas as importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución. 
MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo 
novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou 
máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

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, 
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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. 

MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 
valorando outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 
caso. 
MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular 
e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como 
na resolución de problemas. 
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. 
MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso para situacións 
similares futuras. 

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares. 

B1.11. 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. 

MAB1.11.1. 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. 
MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
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problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

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. 

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula. 
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. 

Bloque 2. Números e álxebra 

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.  

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables.  

MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e 
divisións) con números moi grandes ou moi pequenos.  

MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, 
intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica.  

MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, e 
valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.  

MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes directa 
e inversamente proporcionais.  
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B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas 
propiedades. 

MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 

MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de polinomios, e 
utiliza identidades notables.  

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación da 
regra de Ruffini. 

B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas 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.  

Bloque 3. Xeometría 

B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir 
de situacións reais, empregando os instrumentos, as técnicas ou as fórmulas 
máis adecuados, e aplicando a unidade de medida máis acorde coa situación 
descrita. 

MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e de figuras xeométricas, interpretando as 
escalas de medidas. 
MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e dos corpos (simetrías, 
descomposición en figuras máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, para 
estimar ou calcular medidas indirectas. 
MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de 
triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas, e 
aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades correctas. 

MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante a 
aplicación do teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos.  

B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría dinámica, representando 
corpos xeométricos e comprobando, mediante interacción con ela, 
propiedades xeométricas. 

MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos xeométricos máis relevantes (triángulos, 
rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha aplicación 
informática de xeometría dinámica, e comproba as súas propiedades xeométricas.  
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Estos son os estándares e criterios que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación 

(a partires do 12 de marzo) 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 4. Funcións 

B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de 
función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación 
media a partir dunha gráfica, de datos numéricos ou mediante o estudo dos 
coeficientes da expresión alxébrica.  

  

MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que se poden describir 
mediante unha relación funcional, asociando as gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas. 
MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e 
exponencial. 

MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos característicos destas funcións 
(cortes cos eixes, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, 
continuidade, simetrías e periodicidade).  

Bloque 5. Estatística e Probabilidade 

B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións 
relacionadas co azar e a estatística, analizando e interpretando informacións 
que aparecen nos medios de comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, 
INE, etc.). 

MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co 
azar e a estatística. 

MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos 
aleatorios e simulacións. 
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. 

 

Non se desenvolverán os estándares do bloque 5 quedando estes para o próximo curso. 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

- Observación sistemática das entregas de tarefas vía correo 
electrónico e intercambios individuais co alumnado: permiten tomar 
nota  de calquera aspecto ou competencia relacionado coa materia. 

- Tarefas deseñadas coa fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Cuestionarios e probas 

orais e escritas. 

Instrumentos: 
- Lista de cotexo: o profesor contará cunha lista onde se recollerán 

aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 

matemáticas coherentes na observación das comunicacións 
telemáticas. 

- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 
diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 

- Proba virtual: Para a recuperación dos trimestres anteriores ademais 

dos procedementos avaliados cos instrumentos anteriores o profesor 

terá a opción de facer unha proba oral e escrita telemática que 

cumprirá as seguintes características. 

• Establecerase coa antelación suficiente á data de celebración. 
• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que 
figurará na documento virtual onde estea a proba. 

• O alumnado deberá responder ás preguntas orais que lle faga o 
profesor correspondentes aos exercicios da proba e ademais resolverá 
os exercicios da proba nunha folla coa súa letra. 

• As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 
correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 
puntuación da indicada.  

• O alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da proba á 
entrega telemática indicada polo profesor na aula virtual do centro ou 
entregando por correo electrónico según conveña en cada caso. 

• Se a profesora detecta que as respostas escritas entregadas non se 
corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno anulará 
a proba por cometerse unha infracción.  

 

Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 

imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores. 
- Listas de cotexo das clases telemáticas: 25% da nota. 
- Rúbricas das tarefas entregadas: 40% da nota. 
- Proba telemática oral e escrita: 35% da nota 
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Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 

Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 
das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 

e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 
trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas do programa xade. 

Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 
beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 

será a cualificación final. 
Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O profesor fará entrega de tarefas de recuperación para o alumnado que 

non supere a materia na avaliación ordinaria.  
Se as condicións sanitarias o permiten farase, no mes de setembro, unha 
proba extraordinaria escrita no calendario que marque o centro. Nesta 

proba avaliaranse os estándares que se atopan na táboa 1 
imprescindibles para superar a materia e será o 100% da nota da 
avaliación extraordinaria. 

Se as condicións sanitarias aínda non o permiten o alumnado realizará a 
entrega de tarefas e farase unha proba telemática coas mesmas 
características que se describen arriba e puntuarán un 25% as tarefas e 
un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse os 

estándares imprescindibles. 

Alumnado coa 
materia 

pendente 

Continuarase o proceso que se descrito na Programación didáctica.  
O Dpto de matemáticas conta cunha sesión semanal específica 
denominada Reforzo ao alumnado coa materia pendente. Esta sesión 

forma parte do horario lectivo dunha profesora que axuda ao alumnado 
na recuperación desta materia.  
Hai unha alumno e unha alumna que cursa Matemáticas aplicadas coa 

materia de matemáticas de 3º ESO pendente.  Este alumnado acudían 
periodicamente ás sesións de reforzo da materia e teñen superado 60% 
da mesma. O alumnado xa levaba traballado parte das actividades de 

reforzo da segunda parte que se lle foron entregadas novamente por se 
as deixaran no cartafol de pendentes no centro. 
Enviáronse por correo electrónico e están tamén aloxadas no curso 

Materias pendentes da aula virtual do departamento de Matemáticas. 

Criterios de cualificación: Farase o 60% da nota da primeira parte que 
finalizou en febreiro e 40% da cualificación obtida da entrega das tarefas.  
Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega das actividades da 

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

Actividades  

O profesor envía de maneira regular tarefas tanto de recuperación e 
reforzo como de ampliación.  

Axúntanse apuntes teóricos para poder realizar as tarefas propostas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Correo electrónico corporativo e Aula Virtual: dende o principio do 
confinamento o profesor decidiu que a mellor forma de 

comunicación cos alumnos sería tanto a través do correo electrónico 
como a través da aula virtual.  

Materiais e recursos 

- Libro de texto e apuntes do 1º e 2º trimestre. 
- Resumos da teoría coa que se traballa. 
- Vídeos explicativos de certos conceptos. 
- Boletíns de tarefas. 
- Solucionarios de certas actividades. 
- Solucionarios pormenorizados feitos polo profesor das tarefas que 

teñen que entregar. 

 
 

 
 
 

4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará, usando o medio de comunicación habitual (correo 
electrónico e aula virtual), este documento para información tanto de 
alumnos como de familias. 

Resolución de dúbidas que poida suscitar no alumnado de maneira 
individual.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instru                                           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 

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

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). 
MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 
MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.  
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.  

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, regularidades e leis 
matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
valorando a súa utilidade para facer predicións. 

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, 
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións 
sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade.  

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos datos, outras 
preguntas, outros contextos, etc. 

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución 
e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando 
outras formas de resolución. 
MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, 
propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a 
realidade. 

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 
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resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.  

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a 
adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa 
eficacia. 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.  

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus 
resultados, valorando outras opinións. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o 
interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para 
cada caso. 
MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular e formularse preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 
MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.  
MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación 
e de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións similares 
futuras. 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, 
valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras 
similares. 

B1.11. 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.  

MACB1.11.1. 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. 
MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 
MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións. 
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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. 

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información 
relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 
MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 
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. 

Bloque 2. Números e álxebra  

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, e resolve problemas sinxelos. 
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. 



 
 
 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 6 DE 12 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 

CURSO:4º ESO 

MATERIA:MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS 

ACADÉMICAS  

  

 

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 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. 

Bloque 3. Xeometría 
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. 

MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas 
para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de corpos e figuras xeométricas.  
MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.  

Bloque 4. Funcións 

B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode 
representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de 
datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas 
mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes 
expresións alxébricas. 
MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas 
magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, 
exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso.  
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións 
elementais. 
MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do 
comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa. 
MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de 
variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da 
propia gráfica. 

 

Estes serían os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles a desenvolver polo 
alumnado na materia de Matemáticas Académicas de 4º ESO.  

De seguido establécense os criterios e estándares do bloque que se estaba impartindo antes de decretar 

o estado de alarma e que seguimos afianzando e ampliando no terceiro trimestre. Non se consideran 
imprescindibles nesta situación no desenvolvemento da materia pero si necesarios para a adecuada 



 
 
 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 7 DE 12 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 

CURSO:4º ESO 

MATERIA:MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS 

ACADÉMICAS  

  

 

progresión do alumnado. Empregaranse para ter unha avaliación de diagnóstico con carácter formativo e 

de orientación para o centro, departamento e familias. Este proceso tamén se usará na cualificación final 
sempre e cando beneficie ao alumnado. 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 4. Funcións 

B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode 
representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de 
datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica. 

MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, 
cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e 
logarítmicas. 

B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen 
relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os posibles resultados finais. 

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións 
reais. 
MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades 
axeitadas. 
MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica 
sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto 
lapis e papel como medios tecnolóxicos. 
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.  

Bloque 3. Xeometría 

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. 
MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo 
analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.  
MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e 
observar as súas propiedades e as súas características. 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 
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B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de 
probabilidades e técnicas de reconto axeitadas. 

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, 
permutación e combinación. 
MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando 
a terminoloxía axeitada para describir sucesos. 
MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e 
problemas da vida cotiá. 
MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos 
aleatorios e simulacións. 

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

B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os 
diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias.  

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas 
combinatorias. 
MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, 
especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.  

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as 
súas regras e calculando as probabilidades adecuadas. 
MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar 
situacións relacionadas co azar. 

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando e interpretando informacións que aparecen nos medios de comunicación 
e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos 
máis usuais, en distribucións unidimensionais e bidimensionais, utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador), e valorando cualitativamente a 
representatividade das mostras utilizadas. 

MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións. 
MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos 
utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).  
MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras 
pequenas. 
MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación entre as 
variables. 

 

 



 
 

  
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 9 DE 12 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 

CURSO: 4º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS 

ENSINANZAS ACADÉMICAS 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Para asegurar a obxectividade e a igualdade de condicións, empregaranse varios 
procedementos de avaliación, de maneira que recollan diversos estilos e mecanismos de 
aprendizaxe do alumnado, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar 

os seus coñecementos na situación actual. Para conseguir isto utilizaranse unha serie de 

procedementos a través dun número variado e diverso de instrumentos.  

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación sistemática nas sesións Webex e intercambios orais co 

alumnado: permiten tomar nota  de calquera aspecto ou 
competencia relacionado coa materia. 

- Tarefas deseñadas co fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Probas orais e escritas.  

Instrumentos: 

- Lista de cotexo: a profesora contará con unha lista onde se recollerán 
aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das clases presenciais 

telemáticas. 
- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 

posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 
diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 

- Cuestionario electrónico:  É un instrumento de carácter global que o 

alumno fará a través da plataforma kahoot. Cuestionarios de 10 
preguntas dos contidos que corresponda.  

 

 

CrCriterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores.  

- - Listas de cotexo das clases telemáticas: 35% da nota. 
- - Rúbricas das tarefas entregadas: 40% da nota. 
- - Cuestionarios: 25% da nota do trimestre. 

Se  Se a profesora sospeita de irregularidades na entrega de tarefas e se 
desenvolve a proba, os criterios serán: 
- Lista de cotexo das clases telemáticas: 35% da nota. 

Rúbricas das tarefas entregadas: 15% da nota. 
- Cuestionarios: 25% da nota do trimestre. 
Proba telemática oral e escrita: 25% da nota. 

Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 

Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 
das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
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alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 

e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 
trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas ao programa xade. 
Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 

beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 
será a cualificación final. 

Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Entregaranse actividades de reforzo e recuperación e se as condicións 
sanitarias o permiten desenvolverase unha proba extraordinaria no 

calendario estipulado pola xefatura de estudos onde se avaliarán os 
estándares imprescindibles unicamente. O resultado desta proba 
constituirá o 100% da cualificación extraordinaria. 

Noutro caso valorarase o 25% as actividades de reforzo que o alumno 
entregará na plataforma habilitada pola profesora e farase unha proba 
telemática do mesmo estilo cas actividades entregadas e puntuará o 75% 

restante. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Continuarase o proceso que se descrito na Programación didáctica.  
O Dpto de matemáticas conta cunha sesión semanal específica 
denominada Reforzo ao alumnado coa materia pendente. Esta sesión 

forma parte do horario lectivo dunha profesora que axuda ao alumnado 
na recuperación desta materia.  
Hai un alumno que cursa Matemáticas académicas coa materia de 

matemáticas de 3º ESO pendente.  Este alumno acudían periodicamente 
ás sesións de reforzo da materia e teñen superado 60% da mesma. O 
alumnado xa levaba traballado parte das actividades de reforzo da 
segunda parte que se lle foron entregadas novamente por se as deixaran 

no cartafol de pendentes no centro. 
Enviáronse por correo electrónico e están tamén aloxadas no curso 
Materias pendentes da aula virtual do departamento de Matemáticas. 

Criterios de cualificación: Farase o 60% da nota da primeira parte que 

finalizou en febreiro e 40% da cualificación obtida da entrega das tarefas.  

Procedementos e instrumentos de avaliación: Entrega das actividades da 
segunda parte. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 
reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A profesora colga no drive compartido co grupo de 4º ESO Académicas 
boletíns de tarefas tanto de recuperación e reforzo como de 
ampliación.  
Nas sesións de Webex fanse tarefas relativas á materia de ampliación 
así como relativas ao repaso e reforzo da materia dos trimestres 
anteriores, onde o alumnado colabora activamente. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Drive: Esta contorna créase cando se decreta o estado de alarma, como 
espazo de intercambio de apuntamentos e recursos. O alumnado adáptase 
ademáis á entrega das tarefas a través deste medio durante o 
desenvolvemento do 3º trimestre. 
Correo electrónico da materia para a solución de dúbidas puntuais e 
comunicación das novas no espazo anterior. 
Sesións Webex: Debido a que a materia require moita axuda por parte da 
profesora, dende que a consellería puxo á nosa disposición a plataforma de 
videoconferencia, as explicacións escritas e audiovisuais no drive vense 
apoiadas con dúas sesións de conexión Webex. O alumnado que non poida 
conectarse pode resolver igualmente as tarefas coas explicacións en drive e 
a través do correo electrónico da materia. 
A ampliación de sesións en Webex para resolver dúbidas e para  reforzo  
dependerá das necesidades requeridas polo alumnado. 
Todo alumnado se conecta habitualmente (salvo unha excepción), habendo 
casos puntuais en sesións puntuais pero que posteriormente solicitan axuda 
á profesora.  Nestes casos envíanse explicacións concretas e resolucións moi 
específicas que eles requiren.  
O alumnado responde moi ben ante este medio e vese máis centrado e 
motivado. 
 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos feitos pola profesora con esquemas e explicacións 
pormenorizadas e colgadas no drive. 

- Libro de texto. 
- Boletíns de tarefas colgados en drive. 
- Solucionarios das tarefas realizadas. 
- Vídeos feitos pola profesora como apoio ás explicacións. 
- Correo electrónico para solución de dúbidas puntuais.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Tratará ademais nunha sesión Webex os procedementos, 
instrumentos e criterios de cualificación. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1.  Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas.  
B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema.  MA1B1.1.1. 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. 

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.  
MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.  

MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 
B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático e reflexiona 
sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, 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. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  
MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como para a mellora 
da eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema 
de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 
MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 
MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a 
situación ou os resultados, etc. 

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. 

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos 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.). 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.  
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precisión e o rigor adecuados. MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema 
de investigación. 
MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 
MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula 
posibles continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as 
súas impresións persoais sobre a experiencia.  

B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas 
en situacións da realidade. 

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 
MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos matemáticos 
necesarios. 
MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou problemas dentro do campo das matemáticas.  

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  

MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.  

B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.  

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións 

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.). 

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

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  

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.  MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 
para situacións similares futuras. 

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso 
para situacións futuras. 

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de forma autónoma, realizando MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
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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.  

numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 
MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.  

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.  

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

B1.14. 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.  

MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.  

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.  

MA1B1.14.3. 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.  

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

Bloque 2. Números e álxebra.  

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.  

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 
MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis 
e papel, calculadora ou ferramentas informáticas. 
MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade.  

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza, valorando e 
xustificando a necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas. 
MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar 
desigualdades. 
MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e a 
interpretación na recta real, e as súas operacións. 

B2.2. Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e utilizalos para 
obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas.  

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de 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.  

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros 
coñecidos. 
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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. 

Bloque 4. Xeometría.  
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.  
MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do ángulo.  

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, identificando en cada caso os 
seus elementos característicos. 
MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas. 

B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e identificar as formas correspondentes 
a algúns lugares xeométricos usuais, estudando as súas ecuacións reducidas e analizando as 
súas propiedades métricas. 

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en xeometría 
plana, así como as súas características. 

 

Estes serían os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles a desenvolver polo alumnado na materia de Matemáticas I.  

De seguido establécense os criterios e estándares do bloque que se estaba impartindo antes de decretar o estado de alarma e que seguimos afianzando e ampliando 

no terceiro trimestre. Non se consideran imprescindibles nesta situación no desenvolvemento da materia pero si necesarios para a adecuada progresión do 
alumnado. Empregaranse para ter unha avaliación de diagnóstico con carácter formativo e de orientación para o centro, departamento e familias. Este proceso 

tamén se usará na cualificación final sempre e cando beneficie ao alumnado.  
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Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 3. Análise. 

B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de enunciados, táboas ou expresións 
alxébricas, que describan unha situación real, e analizar cualitativa e cuantitativamente as súas 
propiedades, para representalas graficamente e extraer información práctica que axude a 
interpretar o fenómeno do que se derivan. 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e 
realiza analiticamente as operacións básicas con funcións. 
MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e 
recoñece e identifica os erros de interpretación derivados dunha mala elección. 
MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións, comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados. 
MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos 
reais. 

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos no cálculo de 
límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou un intervalo. 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu cálculo, aplica os 
procesos para resolver indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de  
límites. 
MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor 
da función, para extraer conclusións en situacións reais. 
MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 

B3.3. 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. 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar 
situacións reais e resolver problemas. 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da 
cadea. 
MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 

B3.4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo información a partir das súas 
propiedades e extraendo información sobre o seu comportamento local ou global.  

MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das súas características 
mediante as ferramentas básicas da análise. 
MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para representar e analizar o comportamento local e 
global das funcións. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Para asegurar a obxectividade e a igualdade de condicións, empregaranse varios 

procedementos de avaliación, de maneira que recollan diversos estilos e mecanismos de 
aprendizaxe do alumnado, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar 
os seus coñecementos na situación actual. Para conseguir isto utilizaranse unha serie de 

procedementos a través dun número variado e diverso de instrumentos.  

Avaliación 

Procedementos:  
- Observación sistemática nas sesións Webex e intercambios orais co 

alumnado: permiten tomar nota  de calquera aspecto ou 

competencia relacionado coa materia. 
- Tarefas deseñadas co fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Cuestionarios e probas 
orais e escritas. 

Instrumentos: 
- Lista de cotexo: a profesora contará con unha lista onde se recollerán 

aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das clases presenciais 
telemáticas. 

- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 
trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 

diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 
- Cuestionario electrónico:  É un instrumento de carácter global que o 

alumno fará a través da aula virtual. Cuestionarios de 10 preguntas  

aleatorias dun banco xeral de preguntas dos contidos que 
corresponda. Cada pregunta acertada vale 1 pto e non se desconta as 
non acertadas. Só se dará un intento e 20 minutos de tempo para 
evitar intercambio de solucións.  

- Proba virtual: Para a recuperación dos trimestres anteriores ademais 

dos procedementos avaliados cos instrumentos anteriores a 

profesora terá a opción de facer unha proba oral e escrita telemática 

que cumprirá as seguintes características. 

• Establecerase coa antelación suficiente a data de celebración. 
• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que 

figurará na documento virtual onde estea a proba. 
• O alumnado deberá responder ás preguntas orais que lle faga a 
profesora correspondentes aos exercicios da proba e ademais 

resolverá os exercicios da proba nunha folla coa súa letra. 
• As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 
correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 

puntuación da indicada.  
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• O alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da proba á 

entrega telemática indicada pola profesora. Aula virtual do centro. 
• Se a profesora detecta que as respostas escritas entregadas non se 
corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno anulará 
a proba por cometerse unha infracción.  

 

Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores. 
- Listas de cotexo das clases telemáticas: 25% da nota. 
- Rúbricas das tarefas entregadas: 30% da nota. 

- Cuestionarios: 20% da nota do trimestre. 
- Proba telemática oral e escrita: 25% da nota. 

Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 
Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 

notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 
das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 

e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 
trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas ao programa xade. 

Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 
beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 

será a cualificación final. 
Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior.  

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

A profesora fará entrega de tarefas de recuperación para o alumnado 

que non supere a materia na avaliación ordinaria.  
Se as condicións sanitarias o permiten farase no mes de setembro unha 
proba extraordinaria escrita no calendario que marque o centro. Nesta 

proba avaliaranse os estándares que se atopan na táboa 1 
imprescindibles para superar a materia e será o 100% da nota da 
avaliación extraordinaria. 
Se as condicións sanitarias aínda non o permiten o alumnado realizará a 

entrega de tarefas e farase unha proba telemática coas mesmas 
características que se describen arriba e puntuarán un 25% as tarefas e 
un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse os 

estándares imprescindibles. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

A profesora colga na aula virtual do centro no curso Matemáticas I 
boletíns de tarefas tanto de recuperación e reforzo como de 
ampliación.  
Fanse tarefas en directo nas sesións Webex onde o alumnado colabora 
activamente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Aula Virtual do centro: Esta contorna xa se usaba como espazo de 
intercambio de apuntamentos, recursos, actividades en liña e fóra de liña 
dende principios de curso. O alumnado deste grupo é usuario frecuente da 
aula, non cambiando nada durante o 3º trimestre salvo ou aumento do nº 
entregas que antes se recollían na aula. 
Sesións Webex: Debido a que a materia require moita axuda por parte da 
profesora, dende que a consellería puxo á nosa disposición a plataforma de 
videoconferencia , as explicacións escritas na aula virtual vense apoiadas 
con dúas sesións de conexión Webex. O alumnado que non poida 
conectarse pode resolver igualmente as tarefas coas explicacións 
entregadas na aula.  
Estase a impartir outra sesión Webex para resolver dúbidas das tarefas de 
recuperación para aquel alumnado que o solicite. 
Todo o alumnado se conecta habitualmente, hai casos puntuais en sesións 
puntuais pero que posteriormente solicitan axuda á profesora. Nestes 
casos envíanse vídeos feitos pola profesora con explicacións concretas e 
resolucións moi específicas que eles requiren.  
Hai alumnado que responde moitísimo mellor neste trimestre ca nos dous  
primeiros.  

Materiais e recursos 

- Unidades do libro de texto escaneadas e colgadas na aula virtual. 
- Apuntamentos feitos pola profesora con explicacións pormenorizadas. 
- Boletíns de tarefas. 
- Videos dos recurso dixitais da consellería e outros profesores ou 

matemáticos coñecidos para eles. 
- Vídeos feitos pola profesora como apoio ás explicacións. 
- Solucionarios dalgunhas tarefas. 
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora colgará esta información no curso da aula virtual 
Matemáticas I onde está tamén a Programación Didáctica da que se 
informou a principio de curso e á que acceden en calquera momento. 

Tratará ademais nunha sesión Webex os procedementos, 
instrumentos e criterios de cualificación.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro e na aula virtual. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas.  

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.). 
MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.  
MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso seguido. 

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.  

MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  
MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á situación que 
cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que se vaia demostrar. 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación 
matemática: problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.  
MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento posterior; da xeneralización de propiedades e leis matemáticas; 
e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, concretando todo iso en 
contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a 
situación ou os resultados, etc. 

 
MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a historia 
da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.).  

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.  
MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. 
MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  

MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación, 
tanto na procura de solucións coma para mellorar a eficacia na comunicación das ideas matemáticas.  
MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 
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MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

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. 

MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 
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. 
MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das matemáticas. 
MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  
MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.  

B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.  

MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións. 

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.). 
MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
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. 
MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas. MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización), valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprende diso para 
situacións futuras. 

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. 
MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
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MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) 
como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 
aula. 
MACS1B1.13.3. 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. 

Bloque 2. Números e álxebra.  
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, clasifica e representa graficamente calquera número real.  

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 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. 

Bloque 3. Análise.  
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. 
MACS1B3.1.2. 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 
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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. 

 

Estes serían os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe imprescindibles a desenvolver polo alumnado na materia de Matemáticas Aplicadas ás CCSS I.  

De seguido establécense os criterios e estándares do bloque que se estaba impartindo antes de decretar o estado de alarma e que seguimos afianzando e ampliando 

no terceiro trimestre. Non se consideran imprescindibles nesta situación no desenvolvemento da materia pero si necesarios para a adecuada progresión do 

alumnado. Empregaranse para ter unha avaliación de diagnóstico con carácter formativo e de orientación para o centro, departamento e familias. Este proceso 
tamén se usará na cualificación final sempre e cando beneficie ao alumnado.  

Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 3. Análise. 
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. 

B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación media nun intervalo e nun 
punto como aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as regra de derivación  para obter 
a función derivada de funcións sinxelas e das súas operacións. 

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

 MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada dunha función e obter a 
recta tanxente a unha función nun punto dado. 

Bloque 4. Probabilidade e Estatística. 

B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións bidimensionais, con variables 
discretas ou continuas, procedentes de contextos relacionados coa economía e outros 
fenómenos sociais, e obter os parámetros estatísticos máis usuais mediante os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de cálculo) e valorando a dependencia entre as 
variables. 

MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo 
estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas. 
MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais 
para aplicalos en situacións da vida real. 
MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións condicionadas a partir dunha 
táboa de continxencia, así como os seus parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.  
MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non estatisticamente dependentes a partir 
das súas distribucións condicionadas e marxinais, para poder formular conxecturas. 
MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha distribución de datos sen 
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agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o 
punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos. 

B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 
utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática 
da probabilidade, empregando os resultados numéricos obtidos na toma de decisións en 
contextos relacionados coas ciencias sociais. 

MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada 
ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto. 
MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta asociada a un fenómeno 
sinxelo e calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas. 
MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua asociada a un fenómeno 
sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas probabilidades asociadas.  

B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de xeito crítico informacións 
estatísticas presentes nos medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos, e detectar 
posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos coma das conclusións.  

MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situacións relacionadas co azar e a 
estatística. 
MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de informacións estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 



 
 

 

 

2.  Avaliación e cualificación 

Para asegurar a obxectividade e a igualdade de condicións, empregaranse varios 

procedementos de avaliación, de maneira que recollan diversos estilos e mecanismos de 
aprendizaxe do alumnado, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar 
os seus coñecementos na situación actual. Para conseguir isto utilizaranse unha serie de 

procedementos a través dun número variado e diverso de instrumentos.  

Avaliación 

Procedementos:  
- Observación sistemática das comunicacións dos alumnos e 

intercambios co alumnado: permiten tomar nota  de calquera 

aspecto ou competencia relacionado coa materia. 
- Tarefas deseñadas coa fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Cuestionarios e probas 
orais e escritas. 

Instrumentos: 
- Lista de cotexo: o profesor contará cunha lista onde se recollerán 

aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das tarefas telemáticas. 

- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 
diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 

- Proba virtual: Para a recuperación dos trimestres anteriores ademais 

dos procedementos avaliados cos instrumentos anteriores o profesor 

terá a opción de facer unha proba oral e escrita telemática que 

cumprirá as seguintes características. 

• Establecerase, con antelación suficiente, a data de celebración. 
• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que 
figurará no documento virtual onde estea a proba. 

• O alumnado deberá responder ás preguntas orais que lle faga o 
profesor correspondentes ós exercicios da proba e ademais resolverá 
os exercicios da proba nunha folla coa súa letra. 

• As respostas ós exercicios deberán ir acompañadas dos 
correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 
puntuación da indicada.  

• O alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da proba á 
entrega telemática indicada polo profesor na aula virtual do centro. 
• Se o profesor detecta que as respostas escritas entregadas non se 

corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno anulará 
a proba por cometerse unha infracción.  
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Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 

imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores. 
- Listas de cotexo das clases telemáticas: 25% da nota. 
- Rúbricas das tarefas entregadas: 40% da nota. 
- Proba telemática oral e escrita: 35% da nota. 

Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 
Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas do 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 
das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 

alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 
e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 
trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 

cualificacións redondeadas ao programa xade. 
Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 
beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 

estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 
será a cualificación final. 
Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 

aplicarase o redondeo á cualificación final anterior.  

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

O profesor fará entrega de tarefas de recuperación para o alumnado 
que non supere a materia na avaliación ordinaria.  
Se as condicións sanitarias o permiten farase no mes de setembro unha 

proba extraordinaria escrita no calendario que marque o centro. Nesta 
proba avaliaranse os estándares que se atopan na táboa 1 
imprescindibles para superar a materia e será o 100% da nota da 

avaliación extraordinaria. 
Se as condicións sanitarias aínda non o permiten o alumnado realizará a 
entrega de tarefas e farase unha proba telemática coas mesmas 
características que se describen arriba e puntuarán un 25% as tarefas e 

un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse os 
estándares imprescindibles. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

O profesor envía de maneira regular tarefas tanto de recuperación e 
reforzo como de ampliación.  

Adxúntanse apuntes teóricos para poder realizar as tarefas 
propostas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Correo electrónico corporartivo e Aula Virtual: dende o principio do 

confinamento o profesor decidiu que a mellor forma de 
comunicación cos alumnos sería tanto a través do correo electrónico 
como a través da aula virtual.  

Materiais e recursos 

- Libro de texto e apuntes do 1º e 2º trimestre. 

- Resumos da teoría coa que se traballa. 
- Vídeos explicativos de certos conceptos. 
- Boletíns de tarefas. 

- Solucionarios de certas actividades. 
- Solucionarios pormenorizados feitos polo profesor das tarefas 

que teñen que entregar. 
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4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora colgará esta información no curso da aula virtual 
Matemáticas Aplicadas ás CCSS I para que poida ser accesible en 
calquera momento. 

Enviarase tamén por correo electrónico a cada alumno para darlle  
unha maior visibilidade.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro e na aula virtual. 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instru                                           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 

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

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.).  
MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema. 
MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas 
que cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a súa eficacia. 
MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 
MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático.  
MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e 
símbolos, pasos clave, 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. 

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. 
MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, á 
situación que cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que haxa que demostrar, tanto 
na procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas 
matemáticas. 

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc. 
MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto 
en que se desenvolve e o problema de investigación formulado. 
MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 
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B1.6. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento posterior, da xeneralización de propiedades e leis matemáticas, 
e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, concretando todo iso en 
contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 
MA2B1.6.2. Busca 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.). 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado , coa 
precisión e o rigor adecuados. 

MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.  

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto 
do problema de investigación. 
MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 
MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de 
investigación. 
MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio 
do tema de investigación. 
MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel 
de resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos e, sí mesmo, 
formula posibles continuacións da investigación; analiza os puntos fortes e débiles do 
proceso e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia. 

B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de problemas 
en situacións da realidade. 

MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter 
problemas de interese. 
MA2B1.8.2. 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. 
MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a 
resolución do problema ou dos problemas dentro do campo das matemáticas.  

MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e 
as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.  

B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.  

MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre logros conseguidos, 
resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións. 

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

MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.).  

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o 
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interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de 
formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os 
resultados achados; etc. 

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.  
MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e 
de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia 
pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 
para situacións similares futuras. 

MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados; 
aprendendo diso para situacións futuras; etc. 

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas asecuadas, 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.  

MA2B1.13.1. 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. 
MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución 
de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, 
coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.  
MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 
MA2B1.14.3. Usa adecuadamente 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. 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

Bloque 2. Números e álxebra 

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 ou 
grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co 
apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 
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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.  

Bloque 3. Análise 

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. 
MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas 
de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

Bloque 4. Xeometría 

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 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. 
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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. 
MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para 
seleccionar e estudar situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera.  

 

Estes serían os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe desenvolvidos polo alumnado na 

materia de Matemáticas II.  

De seguido establécense os criterios e estándares do bloque que quedaba por impartir antes de decretar 

o estado de alarma. Son relativos ao terceiro trimestre e o desenvolvemento dos mesmos adaptouse á 

actividade lectiva levada a cabo durante as presentes circunstancia. Considéranse necesarios dentro do 
desenvolvemento da materia dada a excepcionalidade do curso e á próxima realización das probas ABAU. 

A súa avaliación é diagnóstica e atenderá ao carácter continuo e formativo da materia sempre favorecendo 
ao alumnado. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias no proceso de ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Bloque 5. Estatística e probabilidad 

B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos 
(utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a axiomática 
da probabilidade), así como a sucesos aleatorios condicionados (teorema de Bayes), en 
contextos relacionados co mundo real. 

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, 
condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral. 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes.  
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B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a 
probabilidade de diferentes sucesos asociados. 

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, 
obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 
MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa 
función de probabilidade, da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo 
ou outra ferramenta tecnolóxica. 
MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa 
importancia no mundo científico. 
MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 
MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal, 
valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa válida. 

 
B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións 
estatísticas presentes nos medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias 
e outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos 
como na das conclusións. 
 

MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar e 
elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística 
aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.  
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2. Avaliación e cualificación 

Para asegurar a obxectividade e a igualdade de condicións, empregaranse varios 
procedementos de avaliación, de maneira que recollan diversos estilos e mecanismos de 
aprendizaxe do alumnado, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar 
os seus coñecementos na situación actual. Para conseguir isto utilizaranse unha serie de 

procedementos a través dun número variado e diverso de instrumentos.  

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación sistemática nas sesións Webex e intercambios orais co 

alumnado: permiten tomar nota  de calquera aspecto ou 
competencia relacionado coa materia. 

- Tarefas deseñadas co fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Probas orais e escritas.  

Instrumentos: 

- Lista de cotexo: a profesora contará con unha lista onde se recollerán 
aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das clases presenciais 

telemáticas. 
- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 

diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 
- Proba presencial ou virtual: Para a recuperación dos trimestres 

anteriores ademais dos procedementos avaliados cos instrumentos 

anteriores a profesora terá a opción de facer unha proba oral e escrita 

que cumprirá as seguintes características. 

• Establecerase coa antelación suficiente a data de celebración. 

• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que 
figurará no documento onde estea a proba. 
• As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 

correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 
puntuación da indicada.  
• No caso de ser unha proba virtual, o alumnado deberá responder ás 
preguntas orais que lle faga a profesora correspondentes aos 

exercicios da proba e ademais resolverá os exercicios da proba nunha 
folla coa súa letra.  
As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 

correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 
puntuación da indicada.  
Ademais, o alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da 

proba á entrega telemática no lugar habilitado pola profesora en 
drive. 
Se a profesora detecta que as respostas escritas entregadas non se 
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corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno anulará 

a proba por cometerse unha infracción. 
 

 

Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores.  
- Listas de cotexo das clases telemáticas: 10% da nota. 

- Rúbricas das tarefas entregadas: 25% da nota. 
- Proba escrita (e oral se é telemática) : 65% da nota. 

Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 
Debido ó carácter continuo da avaliación, o alumnado que deba recuperar 

os contidos non superados ata o estado de alarma, superará os mesmos 
se a cualificación ponderada cos criterios de arriba recollidos é maior ou 
igual que 5. 

No caso de que o alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao 
ter superados o 1º e 2º trimestre con anterioridade para a cualificación 

procederase da forma que segue: 

1 22

3
final

N N
Nota

+
=

 

  onde N1 = nota da 1ª avaliación e  N2 = nota da 2ª avaliación, coas      

cualificacións do caderno do profesor, non coas cualificacións redondeadas 

ao programa xade. 

Esta nota poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en beneficio 

do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos estándares 
de ampliación. A nota anterior e o seu incremento, se é o caso, será a 
cualificación final. 

Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A profesora fará entrega de tarefas de recuperación para o alumnado 
que non supere a materia na avaliación ordinaria.  

Se as condicións sanitarias o permiten farase no mes de setembro unha 
proba extraordinaria escrita no calendario que marque o centro. Nesta 
proba avaliaranse os estándares que se atopan na táboa 1 e será o 100% 

da nota da avaliación extraordinaria. 
Se as condicións sanitarias aínda non o permiten o alumnado realizará a 
entrega de tarefas e farase unha proba telemática coas mesmas 
características que se describen arriba e puntuarán un 25% as tarefas e 

un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse os 
estándares imprescindibles. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

MATEMÁTICAS I 

Criterios de avaliación: Os criterios de avaliación da materia 
pendente, así como os estándares de aprendizaxe avaliables son 
todos os da materia de Matemáticas I establecidos na 

Programación Didáctica do departamento, os mesmos que se 
avaliarían na data establecida antes do estado de alarma. O 
alumnado é coñecedor dos bloques de contidos que se avalían na 

materia pendente dende o mes de outubro e xa tivo unha 
oportunidade de superar a materia no mes de xaneiro. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Rúbrica para avaliar as actividades de recuperación entregadas 

ao alumnado coa materia pendente. 
- Cuestionario de 10 preguntas aleatorias dun banco xeral de 

preguntas dos contidos que corresponda. Cada pregunta 

acertada vale 1 pto e non se desconta as non acertadas. Só se 
dará un intento e 20 minutos de tempo. 

- Proba virtual: Proba oral e escrita telemática que cumprirá as 

seguintes características. 

• Establecerase coa antelación suficiente a data de celebración. 

• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación 
máxima que figurará na documento virtual onde estea a proba. 
• O alumnado deberá responder ás preguntas orais que lle faga 

a profesora correspondentes aos exercicios da proba e ademais 
resolverá os exercicios da proba nunha folla coa súa letra.  
• As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 

correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar 
menor puntuación da indicada.  
• O alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da 
proba á entrega telemática indicada pola profesora. Aula virtual 

do centro. 
Se a profesora detecta que as respostas escritas entregadas non se 
corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno 

anulará a proba por cometerse unha infracción. 

Criterios de cualificación: 
A cualificación final da materia pendente Matemáticas I 
obterase do seguinte xeito: 

- 40% cualificación das tarefas entregadas. 
- 25% cualificación do cuestionario. 
- 35% cualificación da proba oral/escrita. 

 

Calendario: O 27 de abril foron enviadas as tarefas para a 

recuperación da materia pendente, copia oculta nos mails os 
titores. Deberán entregarse antes do venres 15 de Maio na 
Entrega correspondente no curso Materia pendente Mate I 1ºBach 

onde están matriculados. 
O Martes 19 de Maio. Proba Webex e cuestionario. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A profesora colga no drive compartido co grupo de  Matemáticas II 
boletíns de tarefas de ampliación.  
Nas sesións de Webex fanse tarefas relativas á materia de ampliación 
así como relativas ao repaso e reforzo da materia dos trimestres 
anteriores, onde o alumnado colabora activamente. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Drive: Esta contorna xa se usaba como espazo de intercambio de 
apuntamentos e recursos dende principios de curso. O alumnado adáptase 
á entrega das tarefas a través deste medio durante o desenvolvemento do 
3º trimestre. 
Correo electrónico da materia para a solución de dúbidas puntuais.  
Sesións Webex: Debido a que a materia require moita axuda por parte da 
profesora, dende que a consellería puxo á nosa disposición a plataforma de 
videoconferencia, as explicacións escritas e audiovisuais no drive vense 
apoiadas con dúas sesións de conexión Webex. O alumnado que non poida 
conectarse pode resolver igualmente as tarefas coas explicacións en drive e 
a través do correo electrónico da materia. 
A ampliación de sesións en Webex para resolver dúbidas e para o repaso de 
cara ás ABAU dependerá das necesidades requeridas polo alumnado. 
A maioría do alumnado se conecta habitualmente, habendo casos puntuais  
de alumnos non conectados e que non solicitan axuda á profesora.  
 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos feitos pola profesora con esquemas e explicacións 
pormenorizadas e colgadas no drive. 

- Libro de texto. 
- Boletíns de tarefas colgados en drive. 
- Solucionarios das tarefas realizadas. 
- Vídeos feitos pola profesora como apoio ás explicacións. 
- Correo electrónico para solución de dúbidas puntuais.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Tratará ademais nunha sesión Webex os procedementos, 
instrumentos e criterios de cualificación. 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Instru                                          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 
1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo. 

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas. 

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, 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. 

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.). 
MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e a súa eficacia.  
MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso seguido. 

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.  

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  
MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación 
matemática (problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.). 
MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado. 

B1.5. Practicar estratexias para a xeración de investigacións matemáticas, a partir dea 
resolución dun problema e o afondamento posterior, da xeneralización de propiedades e leis 
matemáticas, e do afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, concretando 
todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a 
situación ou os resultados, etc. 

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (historia 
da humanidade e historia das matemáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)  

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.  

MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados ao contexto do 
problema de investigación. 

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.  
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MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación, 
tanto na procura de solucións coma para mellorar a eficacia na comunicación das ideas matemáticas.  
MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 
MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

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. 
MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das matemáticas. 

MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  

MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.  

B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos.  

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc.v, e valorando outras opinións.  

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

2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc.v, e valorando outras opinións. 
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.). 
MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
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. 

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  

B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións descoñecidas.  
MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización, e valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, 
valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodosutilizados, e aprender diso para 
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situacións futuras. 

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. 
MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.  
MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso 
de aprendizaxe, buscando, 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. 

MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 
MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 
aula. 
MACS2B1.13.3. 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. 

Bloque 2. Números e álxebra 

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 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. 
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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. 

 

Estes serían os criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe desenvolvidos polo alumnado na 
materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II.  

De seguido establécense os criterios e estándares do bloque que quedaba por impartir antes de 

decretar o estado de alarma. Son relativos ao terceiro trimestre e o desenvolvemento dos mesmos 
adaptouse á actividade lectiva levada a cabo durante as presentes circunstancia. Considéranse 

necesarios dentro do desenvolvemento da materia dada a excepcionalidade do curso e á próxima 
realización das probas ABAU. A súa avaliación é diagnóstica e atenderá ao carácter continuo e 

formativo da materia sempre favorecendo ao alumnado. 

 

Estándares de aprendizaxe e competencias no proceso de ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Bloque 4. Estatística e probabilidad 

B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 
utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto persoais, 

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos mediante a 
regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técn icas de reconto. 
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diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema da 
probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a probabilidade asignada a un 
suceso (probabilidade inicial) a partir da información obtida mediante a experimentación 
(probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na toma de decisións en 
contextos relacionados coas ciencias sociais. 

MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral. 

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes.  

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en 
función da probabilidade das distintas opcións. 

B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos 
dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamaño mostral 
necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha poboación norma l con 
desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral é 
suficientemente grande. 

MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección.  

MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas reais. 
MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e da proporción 
mostral, aproximándoas pola distribución normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a 
problemas de situacións reais. 
MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha 
distribución normal con desviación típica coñecida. 
MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para 
a proporción no caso de mostras grandes. 
MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula 
cada un destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais.  

B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos 
presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando especial 
atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 
conclusións. 

MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo.  

MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 
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2. Avaliación e cualificación 

Para asegurar a obxectividade e a igualdade de condicións, empregaranse varios 
procedementos de avaliación, de maneira que recollan diversos estilos e mecanismos de 
aprendizaxe do alumnado, así como as diferentes destrezas que poden utilizar para expresar 
os seus coñecementos na situación actual. Para conseguir isto utilizaranse unha serie de 

procedementos a través dun número variado e diverso de instrumentos.  

Avaliación 

Procedementos: 
- Observación sistemática nas sesións Webex e intercambios orais co 

alumnado: permiten tomar nota  de calquera aspecto ou 
competencia relacionado coa materia. 

- Tarefas deseñadas co fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 
- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 

materia e os de referencia para a ampliación. Probas orais e escritas.  

Instrumentos: 

- Lista de cotexo: a profesora contará con unha lista onde se recollerán 
aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das clases presenciais 

telemáticas. 
- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 

diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 
- Proba presencial ou virtual: Para a recuperación dos trimestres 

anteriores ademais dos procedementos avaliados cos instrumentos 

anteriores a profesora terá a opción de facer unha proba oral e escrita 

que cumprirá as seguintes características. 

• Establecerase coa antelación suficiente a data de celebración. 

• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que 
figurará no documento onde estea a proba. 
• As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 

correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 
puntuación da indicada.  
• No caso de ser unha proba virtual, o alumnado deberá responder ás 
preguntas orais que lle faga a profesora correspondentes aos 

exercicios da proba e ademais resolverá os exercicios da proba nunha 
folla coa súa letra.  
As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 

correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 
puntuación da indicada.  
Ademais, o alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da 

proba á entrega telemática no lugar habilitado pola profesora en 
drive. 



 
 
 

 

 
 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 9 DE 11 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 

CURSO: 2º BACHARELATO 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS 

SOCIAIS II 

 

Se a profesora detecta que as respostas escritas entregadas non se 

corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno anulará 
a proba por cometerse unha infracción. 

 

Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores.  
- Listas de cotexo das clases telemáticas: 10% da nota. 

- Rúbricas das tarefas entregadas: 25% da nota. 
- Proba escrita (e oral se é telemática) : 65% da nota. 

Cualificación 

final 

Debido ó carácter continuo da avaliación, o alumnado que deba recuperar 
os contidos non superados ata o estado de alarma, superará os mesmos 

se a cualificación ponderada cos criterios arriba recollidos é maior ou igual 
que 5. 
No caso de que o alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao 

ter superados o 1º e 2º trimestre con anterioridade para a cualificación 

procederase da forma que segue: 
1 22

3
final

N N
Nota

+
=

 
  onde N1 = nota da 1ª avaliación e  N2 = nota da 2ª avaliación, coas   

cualificacións do caderno do profesor, non coas cualificacións redondeadas 

ao programa xade. 

Esta nota poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en beneficio 

do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos estándares 
de ampliación. A nota anterior e o seu incremento, se é o caso, será a 
cualificación final. 

Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

A profesora fará entrega de tarefas de recuperación para o alumnado 
que non supere a materia na avaliación ordinaria.  

Se as condicións sanitarias o permiten farase no mes de setembro unha 
proba extraordinaria escrita no calendario que marque o centro. Nesta 
proba avaliaranse os estándares que se atopan na táboa 1 e será o 100% 

da nota da avaliación extraordinaria. 
Se as condicións sanitarias aínda non o permiten o alumnado realizará a 
entrega de tarefas e farase unha proba telemática coas mesmas 

características que se describen arriba e puntuarán un 25% as tarefas e 
un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse os 
estándares imprescindibles. 

Alumnado coa 
materia 

pendente 

Non se da o caso. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

A profesora colga no drive compartido co grupo de  Matemáticas II 
boletíns de tarefas de ampliación.  
Nas sesións de Webex fanse tarefas relativas á materia de ampliación 
así como relativas ao repaso e reforzo da materia dos trimestres 
anteriores, onde o alumnado colabora activamente. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Drive: Esta contorna xa se usaba como espazo de intercambio de 
apuntamentos e recursos dende principios de curso. O alumnado adáptase 
á entrega das tarefas a través deste medio durante o desenvolvemento do 
3º trimestre. 
Correo electrónico da materia para a solución de dúbidas puntuais. 
Sesións Webex: Debido a que a materia require moita axuda por parte da 
profesora, dende que a consellería puxo á nosa disposición a plataforma de 
videoconferencia, as explicacións escritas e audiovisuais no drive vense 
apoiadas con dúas sesións de conexión Webex. O alumnado que non poida 
conectarse pode resolver igualmente as tarefas coas explicacións en drive e 
a través do correo electrónico da materia. 
A ampliación de sesións en Webex para resolver dúbidas e para o repaso de 
cara ás ABAU dependerá das necesidades requeridas polo alumnado. 
A maioría do alumnado se conecta habitualmente, habendo casos puntuais  
de alumnos non conectados e que non solicitan axuda á profesora.  
 

Materiais e recursos 

- Apuntamentos feitos pola profesora con esquemas e explicacións 
pormenorizadas e colgadas no drive. 

- Libro de texto. 
- Boletíns de tarefas colgados en drive. 
- Solucionarios das tarefas realizadas. 
- Vídeos feitos pola profesora como apoio ás explicacións. 
- Correo electrónico para solución de dúbidas puntuais.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 

Tratará ademais nunha sesión Webex os procedementos, 
instrumentos e criterios de cualificación. 

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

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1º e 2º trimestre 

Programación Lineal 
Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter científico, 
tecnolóxico, económico e social enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe 
alxébrica e utilizando as técnicas de programación lineal, e interpreta as solucións obtidas.  

Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura e a 
programación lineal con dúas variables para obter a solución, e interpreta os resultados obtidos no 
contexto do problema formulado. 

Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas contextualizados dos 
campos científico, tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e 
estudando as relacións funcionais que interveñen neles. 

Analiza os problemas e determina o método de cálculo da solución apropiado a cada caso, empregando 
números aproximados e acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de partida.  
Calcula áreas utilizando métodos numéricos.. 

Combinatoria 
Coñecer agrupamentos combinatorios básicos e as fórmulas para aplicalos á resolución de 
problemas. 

Resolve problemas con variacións con e sen repetición 

 Resolve problemas con permutacións con e sen repetición 

 Resolve problemas con combinacións 

Utilizar axeitadamente a estratexia no reconto Resolve problemas usando diferentes estratexias e interpreta os resultados 

Probabilidade 

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos. 

. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e compostos, condicionada ou non, 
mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas 
de reconto. 
Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de 
sucesos 

Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e social, 
para estudar a súa evolución, asignándolles probabilidades aos diferentes estados.  

Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan, distingue os seus estados, represéntaos e calcula 
as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con matrices ou outros métodos.  

Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións empíricas, axustándoas 
a unha función, e obter os seus parámetros para adquirir información suplementaria, 
empregando os métodos de interpolación e extrapolación adecuados.  

Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén valores descoñecidos, 
utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. 
Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no 
manexo de datos numéricos. 

Distribucións de Probabilidade  

Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade 
binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a probabilidade de diferentes 

sucesos asociados. 

Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus 
parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 
Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a partir da súa función de probabilidade, 
da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica.  
Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no mundo 
científico. 
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Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución normal a partir da táboa da distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica. 
Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial a partir da súa aproximación pola normal, valorando se se dan as condicións 
necesarias para que sexa válida. 

 Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións 
estatísticas presentes nos medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias 
e outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos 
como na das conclusións. 

Utiliza un vocabulario axeitado para describir situacións relacionadas co azar e elabora análises críticas 
sobre traballos relacionados coa probabilidade e/ou a estatística aparecidos en medios de comunicación 
e noutros ámbitos da vida cotiá 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Mostraxe 

Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade 
binomial e normal, calculando os seus parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos 
correspondentes e tomando decisións ante situacións que se axusten a unha distribución 
binomial ou normal, por medio da asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes. 

Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse mediante unha 
distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles 
probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. 

Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da mostra 
e estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da poboación 
estudada para inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible.  

Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección  
Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae 
conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. 

Presentar e describir ordenadamente información estatística utilizando vocabulario e unhas 
representacións adecuados, e analizar de forma crítica e argumentada informes estatísticos 
presentes nos medios de comunicación, publicidade e outros ámbitos, prestando especial 
atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 
conclusións e analizando, de forma crítica, informes estatísticos presentes nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación de 
determinados datos 

Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e 
representación gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. 

Inferencia Estatística 

Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un er ro prefixados. 
Estimar por intervalos 

Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de 
parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais 
correspondentes 

Formular Hipóteses estatísticas. Contraste de hipóteses. Calcular das rexións de aceptación e 
rexeitamento, e formulación da regra de decisión. Calcular e interpretar erros de tipo I e II. Nivel 
de significación. Potencia dun contraste. Relacións entre σ, μ e o tamaño da mostra 

Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula as hipóteses nula e alternativa 
dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do 
contraste. 
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2.  Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  

- Observación sistemática nas sesións Webex e intercambios orais co 
alumnado: permiten tomar nota  de calquera aspecto ou 
competencia relacionado coa materia. 

- Tarefas deseñadas co fin de valorar a capacidade dos estudantes 
para aplicar as competencias adquiridas. 

Instrumentos: 
- Táboa de cotexo para recoller datos nas conexións Webex. 

Colaboración coas explicacións, realización de tarefas...  
- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 

diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 

Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores. 
- Listas de cotexo das clases telemáticas: 30% da nota. 

- Rúbricas das tarefas entregadas: 70% da nota. 

Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 
Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 

das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 
e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 

trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas ao programa xade. 
Esta nota media poderá verse incrementada ata un 25% da mesma en 

beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 
será a cualificación final. Para a cualificación que se colocará no Xade 

aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

O alumnado collerá da aula virtual tarefas de recuperación para 
afianzamento e preparación da materia. Se as condicións sanitarias o 
permiten farase no mes de setembro unha proba extraordinaria escrita 

no calendario que marque o centro. Nesta proba avaliaranse os 
estándares que se atopan na táboa 1 imprescindibles para superar a 
materia e será o 100% da nota da avaliación extraordinaria. Noutro caso, 
o alumnado realizará a entrega de tarefas e farase unha proba telemática 

coas mesmas características que se describen arriba e puntuarán un 25% 
as tarefas e un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse 
os estándares imprescindibles. 
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Materia 

pendente. 

N  Non hai alumnado coa materia de MEN pendente ao ser unha materia de 

2º bacharelato. 
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3.  Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recupera ci ón, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliaci ón)  

Actividades  

A profesora colga na aula virtual do centro no curso Métodos 
Estatísticos e Numéricos boletíns de tarefas tanto de recuperación e 
reforzo como de ampliación.  
Fanse tarefas en directo nas sesións Webex onde o alumnado colabora 
activamente. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Aula Virtual do centro: Esta contorna xa se usaba como espazo de 
intercambio de apuntamentos, recursos, actividades en liña e fóra de liña 
dende principios de curso. O alumnado deste grupo é usuario frecuente da 
aula, non cambiando nada durante o 3º trimestre salvo ou aumento do nº 
entregas que antes se recollían na aula. 
Sesións Webex: Unha sesión de conexión á semana posto que a carga 
horaria da materia só son dúas sesións semanais. 
 

Materiais e recursos 
- Apuntamentos feitos pola profesora con explicacións pormenorizadas. 
- Boletíns de tarefas. 

4.  Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

A profesora colgará esta información no curso da aula virtual MEN 

onde está tamén a Programación Didáctica da que se informou a 
principio de curso e á que acceden en calquera momento. 
Tratará ademais nunha sesión Webex os procedementos, 
instrumentos e criterios de cualificación.  

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

Criterios de avaliación Resultados de Aprendizaxe 

1º e 2º trimestre ata o 12 de marzo 

CA1.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa. 

RA1. Resolve problemas matemáticos en situacións cotidiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións 

CA1.2. Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou 

mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática). 

CA1.3. Utilizáronse as TIC como medio de procura de información  

CA1.4. Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando 

as propiedades. 

CA1.5. Utilizouse a notación científica para representar números moi 

grandes ou moi pequenos e operar con eles.  

CA1.6. Representáronse os números reais sobre a recta numérica.  

CA1.10. Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás   

CA2.1. Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar.  

RA2. Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como 

recursos necesarios para a realización das actividades prácticas  

CA2.2. Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do 

laboratorio. 

CA2.3. Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as 

técnicas experimentais que se vaian realizar. 
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CA3.1. Describíronse as propiedades da materia. 

RA3. Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas nas que se 

presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas 

unidades fundamentais en unidades do sistema métrico decimal  

CA3.2. Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capac

idade. 

CA3.3. Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacida

de. 

CA3.4. Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades d

o sistema métrico decimal e utilizando a notación científica. 

CA3.5. Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia. 

CA3.6. Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materi

ais homoxéneos e heteroxéneos. 

CA3.7. Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a m

ateria e utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estad

o. 

CA3.8. Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na na

tureza. 

CA3.9. Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada 

a súa temperatura de fusión e de ebulición. 

 

CA3.10. Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizan

do exemplos sinxelos. 
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CA4.1. Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e 

mestura. 

RA4. Utiliza o método máis axeitado para a separación de componentes de 

mesturas simples en relación co proceso físico ou químico no que se basa  

CA4.2. Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e 

compostos. 

CA4.3. Discrimináronse os procesos físicos e químicos.  

CA4.4. Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os 

compostos e os elementos químicos.  

CA4.5. Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas 

por métodos sinxelos. 

CA4.6. Describíronse as características xerais básicas de materiais en 

relación coas profesións, utilizando as TIC.  

CA4.7. Traballouse en equipo na realización de tarefas.  

CA5.1. Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de 

manifesto a intervención da enerxía. 

RA5. Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, 

describindo fenómenos simples da vida real  

CA5.2. Recoñecéronse diversas fontes de enerxía.  

CA5.3. Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non 

renovable. 

CA5.4. Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, 

transporte e utilización) das fontes de enerxía renovables e non 

renovables, utilizando as TIC. 

CA5.5. Aplicáronse cambios de unidades de enerxía.  



 
 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 6 DE 12 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 

CURSO:1º FP BÁSICA AUTOMOCIÓN 

MATERIA: MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I 

  

 

CA5.6. Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía.  

CA5.7. Describíronse procesos relacionados co mantemento do 

organismo e da vida nos que se aprecia claramente o papel da enerxía.  

 

 

 
Estos son os estándares e criterios que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación 
(a partires do 12 de marzo) 

 

Identificación de estándares de aprendizaxe que servirán de referencia no proceso de reforzo e ampliación  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

CA1.7. Caracterizouse a proporción como expresión matemática.  

RA1. Resolve problemas matemáticos en situacións cotidiás, utilizando os 

elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións  

CA1.8. Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de 

proporcionalidade. 

CA1.9. Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que 

interveñen magnitudes directamente e inversamente proporcionais.  

CA6.1. Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o 

corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello 

correspondente. 

RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os 

aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no 

organismo. 

 

CA6.2. Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e 

indicáronse as súas asociacións. 

CA6.3. Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a 

función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor. 

CA6.4. Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse 

a función das estruturas anatómicas do aparello reprodutor.  
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CA6.5. Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a 

función das estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino.  

CA6.6. Utilizáronse ferramentas informáticas para describir 

adecuadamente aparellos e sistemas.  
CA7.1. Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas. 
 

RA7. Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas 

doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa contra 

elas 
 

CA7.2. Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo. 
 
CA7.3. Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non infecciosas máis 
comúns na poboación, e recoñecéronse as súas causas, a súa prevención e os seus 
tratamentos. 
 
CA7.4. Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas habituais co 
contaxio producido. 
 
CA7.5. Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras achegas da ciencia 
médica para o tratamento e a prevención de doenzas infecciosas. 
 
CA7.6. Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na prevención de doenzas 
infecciosas. 
 
CA7.7. Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen nos 
transplantes. 
 
CA7.8. Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas co contorno 
profesional máis próximo. 
 
CA7.9. Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións cotiás. 

CA9.1. Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas 

mediante expresións alxébricas. 

RA9. Resolve situaciós cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e 

aplicando os métodos de resolución máis axeitados 



 
 
 

 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 
PÁXINA 8 DE 12 CENTRO: IES FERNANDO BLANCO 

CURSO:1º FP BÁSICA AUTOMOCIÓN 

MATERIA: MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I 

  

 

CA9.2. Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando 

métodos de desenvolvemento e factorización. 

CA9.3. Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a 

formulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao.  

CA9.4. Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos e 

as TIC. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
- Observación sistemática das entregas de tarefas vía correo 

electrónico e intercambios individuais co alumnado: permiten tomar 

nota  de calquera aspecto ou competencia relacionado coa materia. 
- Tarefas deseñadas coa fin de valorar a capacidade dos estudantes 

para aplicar as competencias adquiridas. 

- Probas específicas para avaliar os estándares imprescindibles da 
materia e os de referencia para a ampliación. Cuestionarios e probas 
orais e escritas. 

Instrumentos: 

- Lista de cotexo: o profesor contará cunha lista onde se recollerán 
aspectos tales como coñecementos, habilidades e expresións 
matemáticas coherentes na observación das comunicacións 

telemáticas. 
- Rúbrica para avaliar as actividades ou tarefas feitas durante o 3º 

trimestre. Farase un maior fincapé nas actividades de recuperación, 
posto que a avaliación das actividades de ampliación teñen fin 

diagnóstico e só se empregarán para favorecer ao alumnado. 
- Proba virtual: Para a recuperación dos trimestres anteriores ademais 

dos procedementos avaliados cos instrumentos anteriores o profesor 

terá a opción de facer unha proba oral e escrita telemática que 

cumprirá as seguintes características. 

• Establecerase coa antelación suficiente á data de celebración. 

• Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que 
figurará na documento virtual onde estea a proba. 
• O alumnado deberá responder ás preguntas orais que lle faga o 

profesor correspondentes aos exercicios da proba e ademais resolverá 
os exercicios da proba nunha folla coa súa letra. 
• As respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos 
correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar menor 

puntuación da indicada.  
• O alumnado irá subindo as respostas a cada exercicio da proba á 
entrega telemática indicada polo profesor na aula virtual do centro ou 

entregando por correo electrónico según conveña en cada caso. 
• Se a profesora detecta que as respostas escritas entregadas non se 
corresponden coas respostas orais que contestaba o alumno anulará 

a proba por cometerse unha infracción.  

 

Criterios de cualificación para a recuperación dos estándares 
imprescindibles non superados polo alumnado nos trimestres anteriores.  
- Listas de cotexo das comunicacións telemáticas: 25% da nota. 

- Rúbricas das tarefas entregadas: 40% da nota. 
- Proba telemática oral e escrita: 35% da nota 
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Cualificación 

final 

Cualificación ordinaria: 

Unha vez aplicados os instrumentos para a recuperación e obtidas as 
notas dos 1º e 2º trimestre de todo o alumnado farase a media aritmética 
das cualificacións dos dous primeiros trimestres. No caso de que o 
alumnado non desenvolva tarefas de recuperación ao ter superados o 1º 

e 2º trimestre con anterioridade farase a media aritmética dos dous 
trimestres coas cualificacións do caderno do profesor, non coas 
cualificacións redondeadas do programa xade. 

Esta nota media poderá verse incrementada ata un 10% da mesma en 
beneficio do alumnado unha vez tida en conta a avaliación formativa dos 
estándares de ampliación. A nota media e o seu incremento, se é o caso, 

será a cualificación final. 
Para obter a cualificación que se colocará no programa de xestión Xade 
aplicarase o redondeo á cualificación final anterior. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

O profesor fará entrega de tarefas de recuperación para o alumnado que 

non supere a materia na avaliación ordinaria.  
Se as condicións sanitarias o permiten farase, no mes de setembro, unha 
proba extraordinaria escrita no calendario que marque o centro. Nesta 

proba avaliaranse os estándares que se atopan na táboa 1 
imprescindibles para superar a materia e será o 100% da nota da 
avaliación extraordinaria. 

Se as condicións sanitarias aínda non o permiten o alumnado realizará a 
entrega de tarefas e farase unha proba telemática coas mesmas 
características que se describen arriba e puntuarán un 25% as tarefas e 
un 75% a proba virtual. Igualmente nesta proba avaliaranse os 

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

Actividades  

O profesor envía de maneira regular tarefas tanto de recuperación e 
reforzo como de ampliación utilizando o correo electrónico.  
O libro de texto é unha fonte importante de actividades. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 

conectividade) 

Correo electrónico corporartivo: dende o principio do confinamento 

o profesor decidiu que a mellor forma de comunicación cos alumnos 
sería a través do correo electrónico debido a que o alumnado nunca 
usara a Aula Virtual na materia de Ciencias. 

O uso do correo implantouse de xeito satisfactorio tanto na entrega 
de tarefas como na recepción das solucións por parte do profesor. 

  

Materiais e recursos 
- Libro de texto e apuntes do 1º e 2º trimestre. 
- Resumos da teoría coa que se traballa. 
- Exercicios resoltos. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O profesor enviará, usando o medio de comunicación habitual (correo 

electrónico), este documento para información tanto de alumnos 
como de familias. 
Resolución de dúbidas que poida suscitar no alumnado de maneira 

individual.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


