
DEPARTAMENTO BIOLOXÍA /XEOLOXÍA

MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN CURSO 2019/2020

ESTANDARES MÍNIMOS ESIXIDOS DOS CONTIDOS IMPARTIDOS DE FORMA PRESENCIAL

PRIMEIRO DA ESO

-describir as características que posibilitan a vida na Terra
-Coñecer a importancia da biodiversidade e aplicar criterios de clasificación dos seres vivos
-coñece as principais características de cada Reino
-identificar os exemplares característicos de cada grupo
-Distinguir as características xerais e particulares dos principais grupos taxonómicos
-Recoñecer exemplares de invertebrados e vertebrados, e a clase á que pertencen
-coñecer o proceso de nutrición  heterótrofa e autótrofa
-recoñecer a presenza de determinadas estruturas nos animais e nas plantas
-identificar os compoñentes dun ecosistema

os seguintes estándares están sendo impartidos telemáticamente, pero nos serán avaliables, so se 
terán en conta para subir nota

-precisar as caracteristicas do planeta Terra, a posición do noso planeta no Sistema Solar, os 
fenómenos como fases lunares, eclipses.
-describir as características xerais da codia, manto e nucleo
-recoñecer a composición da atmosfera e os principais contaminantes nela.
-identificar as propiedades anómalas da auga
-describir o ciclo da auga e os problemas da contaminación desta

TERCEIRO DA ESO

*Diferenciar a materia viva da inerte
*comparar analoxías e diferenzas entre célula procariota/eucariota,  animal/vexetal
*recoñecer a importancia das distintas funcións vitais
*identificar os principais tecidos do corpo humano e as súas funcións
*coñecer os hábitos de vida saudables
*discriminar o  proceso de nutrición do de alimentación
*deseñar hábitos de vida saudables
*determinar e identificar os órganos, aparellos e sistemas implicados no proceso de nutrición
*coñecer e explicar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor
así como o seu funcionamento-
*diferenciar as doenzas máis comúns relacionadas cos aparellos e sistemas implicados na nutrición
*describir os procesos implicados na función de relación
*clasificar os tipos de receptores sensoriais
*identificar doenzas relacionadas co aparato nervioso

os seguintes estandares estanse explicando telemáticamente, 
*enumerar as principais glándulas endocrinas e a súa funcións
*localizar os principais ósos e músculos do aparato locomotor humano



*diferenciar os tipos de músculos
*identificar os órganos do aparello reproductor masculino e femenino

4 ESO   BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 De xeito presencial:

*determinar analoxías e diferenzas entre célula procariota e eucariota, e a relación evolutiva entre 
ambas.
*identificar o núcleo celular e a súa organización segundo o ciclo celular
*Identificar os proceso que teñen lugar na mitose e na meiose
*comparar os tipos e a composición dos ácidos nucleicos, e relacionalos cas súas funcións
*Identificar os procesos de duplicación , transcripción e tradución.
*comprender como se expresa a informaci´on xénica, utilizando o código xenético e resolvendo 
problemas sinxelos
*recoñecer o papel das mutacións na diversidade xenética, e comprender a relación mutación- 
evolución.
*formular os principios da xenética mendeliana,resolvendo problemas sinxelos
*diferenciar a herdanza do sexo e a ligada ao sexo
*coñecer algunhas doenzas hereditarias
*explicar os conceptos de ecosistema biotopo, poboación...
*comparar  adaptacións dos seres vivos ao medio
*identificar relacións intra e interespecíficas
*explicar os niveis tróficos
*coñecer os fluxo de materia e enerxía nos ecosistemas
* coñecer e describir as hipótesis sobre a orixe da vida e as probas da evolución

Vía telemática:
*comparar Lamarkismo, Darwinismo y neodarwinismo
*comprender os modelos que explican a estrutura e composición da Terra
*expresar evidencias da deriva continental e da expansión do fondo oceánico
*Coñecer e explicar os movementos relativos ás placas litosféricas
*Identificar as causas dos principais relevos terrestres

CULTURA  CIENTÍFICA 4º E 1º BAC

Os obxectivos desta materia foron plantexados para :
-fomentar a curiosidade científica
-mellorar a capacidade de comunicación oral e escrita
-mellorar as competencias dixitais do alumnado
-fomentar o sentido crítico respecto á información obtida por diferentes fontos
-aumentar os coñecementos científicos básicos do alumnado

Para acadar estos obxectivos o plantexamento foi que os alumnos de forma individual ou en grupo 
elaboraran traballos que despois debían expoñer na clase.



 Tamén se visionaron numerosos documentais e películas  sobre os que debían deentregar un 
resumo e un comentario crítico.
Os alumnos participaron de forma moi positiva, de tal xeito que  todos superaron a materia nos dous
primeiros trimestres, nos que se trataron temas relacionados con:
-Astronomía
-tecnoloxía
-fenómenos e riscos  xeolóxicos
-Enfermedades humanas
- Xenética: clonación, OMX...

Dende a suspensión das clases están entregando os traballos correspondentes aqueles alumnos que 
desexan subir a nota media acadada entre a 1 e a 2 avalicación.

1º BAC. Bioloxía e Xeoloxía

De xeito presencial:
*identificar os bioelementos e biomoléculas presentes nos seres vivos
*distinguir as principais características das moléculas básicas dos seres vivos
*asociar biomoléculas coas súas funcións
*identificar os monómeros das macromoléculas
*interpretar a célula como  a unidade anatómica, fisiolóxica e reprodutora dos seres vivos
*distinguir a célula procariota/eucariota, e as súas estruturas
*representar orgánulos e asocialos coas súas funcións
*coñecer a diferencia entre mitose e meiose , asi como as distintas fases destes procesos
*traballar cos sistemas de clasificación e nomenclatura dos seres vivos
*coñecer o concepto de biodiversidade
*identificar os grandes biomas
*coñecer as fases da especiación, o que é un endemismo
*identificar as causas da perda de biodiversidade
*diferenzar nutrición de alimentación
*Discernir entre nutrición autótrofa e heterótrofa
*coñecer os tipos de aparellos dixestivos dos vinertebrados e vertebrados
*relacionar cada órgano do aparello dixestivo coa súa función
*identifica os pigmentos respiratorios nos animais.
*Relaciona circulación aberta e pechada, cos animais que a presentan
*Facer representacións sinxelas  do aparello circulatorio( simple, doble, completo, incompleto)
*diferenciar respiración celular e respiración
*Definir o proceso de excreción, os principais produtos de excreción nos que se basa a clasificación
dos animais segundo a excreción
**describir os principais aparellos excretores dos animais
*Coñecer a nefrona e o proceso de formación dos ouriños

Vía telemática
*Relacionar a coordinación nerviosa e hormonal
*Definir estímulo ,receptor, transmisor, efector
+Identificar  distintos tipos de receptores sensoriais
*Explicar a transmisión do impulso nervioso
*establecer a relación entre sistema nervioso e sistema endocrino
*diferenciar entre glandula endocrina e exocrina
*entender o control exercido polo eixe hipotálamo-hipofisario
*relacionar cada glandula endocrina coa hormona producida e coa función desta



*identificar o concepto de homeostase
*distinguir os tipos de reproducción sexual e asexual
*diferenciar os procesos de espermatoxènese e ovoxénese
*diferenciar os tipos de fecundación en animais
*identificar os tipos de desenvolvemento embrionario
*Distinguir entre nastias e tropismos
*coñecer as principais hormonas vexetais
+coñecer o proceso da fotosíntese e os factores que influen nela
*identificar a reproducción en anxiospermas, e en briófitas e pteridófitas

2º Bac BIOLOXiA

Impartíronse de xeito presencial os bloques correspondentes a :

* a base molecular e fisicoquímica da vida
*a célula viva. Morfoloxía , estrutura e fisioloxía celular
*xenética mendeliana

de xeito telemático:
*evolución
*microbioloxía
*o sistema inmunitario

Todos os alumnos ao cese das clases tiñan aprobada a asignatura, polo que non se precisa establecer
ningún mecanismo de recuperación. Estanse reforzando ,con resumos e exercicios o,s bloques 
explicados e foron entregados o resto de apuntes das partes non dadas de xeito presencial, e 
traballandose teleláticamente- 
No caso, parece que probable ,de que se poda voltar con eles a clase antes das probas ABAU, 
explicaranse estos contidos, que ao ter xa vistos durante estas semanas de suspensión,  poderanse 
abordar con máis eficacia e rapidez.

2º BAC XEOLOXÍA

Contidos impartidos na aula e avaliados 
*introducción á xeoloxía e sociedade
*minerais e rochas
*composición e estrutura terrestres
*esforzos e deformacións na litosfera
*tectónica de placas e procesos oroxénicos
*magmatismo
*metamorfismo
contidos impartidos na aula e non avaliados pola interrupción das clases:
*meteorización e solos
*sedimentación e rochas sedimentarios
*modelado da hidrosfera
*modelado das rexións extremas

Están sendo impartidos vía  telemática , con foros e clases por videoconferencia ( ata agora non 
demandadas polos alumnos)
*o tempo xeolóxico, datación



*historia da terra

 
   2 BAC CIENCIAS DA TERRA

contidos impartidos e avaliados :
*medio ambiente e teoría de sistemas
*humanidade e medio ambiente
*desenvolvemento sostible
*a biosfera
*xeoloxía e riscos xeolóxicos

contidos impartidos e non avaliados pola interrupción das clases
*dinámica de masas fluidas

Os contidos non impartidos na aula e que se están impartindo vía telemática son
*contaminación das masas fluidas

en función do desenvolvemento do curso online actúal , pódese incluir un novo contido da 
programación, que sería
*recursos enerxéticos e minerais

 

3o eso PEMAR
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles
Criterio de avaliación
Estándar de aprendizaxe Bioloxía e Xeoloxía
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

 BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con 
corrección, tanto oralmente como por
escrito.

 BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da 
utilización de diversas fontes.

 BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes.
 BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión propia e 

argumentar sobre problemas
relacionados.

 BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o 
material empregado.

 BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de
recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, 
describe as súas
observacións e interpreta os seus resultados.
Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos

 BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas.
 BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e 

eucariota, e entre célula animal
e vexetal.



 BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida.
 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación 

entre elas.
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde

 BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles.
 BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes.
 BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa 

función.
 BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as 

eleccións que realiza ou pode
realizar para promovela individual e colectivamente.

 BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas.
 BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas.
 BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción 

da súa saúde e da das
demais persoas.

 BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis 
comúns.

 BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e
deseña propostas de
actuación.

 BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención dasdoenzas.

 BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o
ser humano.

 BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias 
tóxicas e estimulantes, como
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e 
control.

 BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo 
e a sociedade.

 BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación.
 BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos 

nutricionais saudables.
 BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando táboas con grupos
de alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico.

 BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os 
principais trastornos da conduta
alimentaria.

 BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na
función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso.

 BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición.
 BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 

excretor, e o seu
funcionamento.

 BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas 
implicados na nutrición, e
asóciaas coas súas causas.
Estandar de aprendizaxe de Física e Química
Física e Química. 3o de ESO



Estándares de aprendizaxe
Bloque 1. A actividade científica

 FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos 
científicos.

 FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e 
comunícaos oralmente e por escrito,
utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.

 FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.
 FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Sistema

Internacional de Unidades
e a notación científica para expresar os resultados correctamente.

 FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material
e instrumentos apropiados,
e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

 FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de 
utilización para a realización de
experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación 
preventivas.

 FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación 
científica, e transmite as
conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

 FQB1.5.2. Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo 
de información existente enFísica e Química. 3o de ESO
Estándares de aprendizaxe
internet e noutros medios dixitais.

 FQB1.6.1. Realiza pequenos traballos de investigación sobre algún tema obxecto de estudo 
aplicando o método científico, e
utilizando as TIC para a procura e a selección de información e presentación de conclusións.

 FQB1.6.2. Participa, valora, xestiona e respecta o traballo individual e en equipo.
Bloque 2. A materia

 FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o 
modelo planetario.

 FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no 
átomo.
A

 FQB2.1.3. Relaciona a notación Z
X co número atómico e o número másico, determinando o número de cada tipo de
partículas subatómicas básicas.

 FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a 
problemática dos residuos
orixinados e as solucións para a súa xestión.

 FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica.
 FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa 

posición na táboa periódica e
coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo.

 FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a 
notación adecuada para a
súa representación.

 FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando 
este feito en substancias de
uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares.



 FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e 
clasifícaas en elementos ou
compostos, baseándose na súa fórmula química.

 FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou 
composto químico de especial
interese a partir dunha procura guiada de información bibliográfica e dixital.
Estandares de aprendizaxe Matemáticas.
Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3o de ESO
Estándares de aprendizaxe
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

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

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

 MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema.

 MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, valorando a
súa utilidade e a súa eficacia.

 MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o
proceso de resolución de problemas.

 MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos,Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3o de ESO
Estándares de aprendizaxe
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

 MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables, e
valora a súa eficacia e a súa idoneidade.

 MAPB1.4.1. 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.

 MAPB1.4.2. 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.

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

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

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

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

 MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.
 MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e



propón melloras que aumenten a súa eficacia.
 MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, 

valorando outras opinións.
 MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e aceptación
da crítica razoada).

 MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación.

 MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.
 MAPB1.8.4. 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.

 MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.
 MAPB1.9.1. 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.

 MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das
ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

 MAPB1.11.1. 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.

 MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas
e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

 MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a
utilización de medios tecnolóxicos.Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3o de ESO
Estándares de aprendizaxe

 MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e
comprender propiedades xeométricas.

 MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar
conclusións.

 MAPB1.12.1. 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.

 MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados 
na aula.

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

 MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.
Bloque 2. Números e álxebra

 MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e 
denominadores son produtos
de potencias.



 MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e 
decimais infinitos periódicos, e
indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período.

 MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera 
con eles, con e sen
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

 MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e 
por exceso dun número en
problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

 MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros
de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado.

 MAPB2.1.6. 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 precisión requiridas, de acordo coa natureza dos 
datos.

 MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións
elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións.

 MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e 
analiza a coherencia da solución.

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

 MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela 
de números enteiros ou
fraccionarios.

 MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a estas.

 MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio 
ordenado e aplícao a exemplos
da vida cotiá.

 MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e 
unha suma por diferenza, e
aplícaas nun contexto adecuado.

 MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante 
procedementos alxébricos e gráficos.

 MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante 
procedementos alxébricos ou gráficos.Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3o de ESO
Estándares de aprendizaxe

 MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e sistemas
lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

2. Avaliación e cualificación
Avaliación
Procedementos:
- Observación directa e análise da práctica diaria e as actividades e demáis produccións
dos alumnos
- Intecambios textuais cos alumnos a través de mensaxería e foros ( aula virtual do
centro)
Instrumentos:



- Diario do profesor cos rexistros descritivos e anecdóticos do día a día do alumnado.
- Boletíns de actividades propostos
- Probas escritas realizadas durante a 1a e a 2a avaliación
Cualificación final
- Alumnado sen avaliacións suspensas:
Para obter a cualifiación final do alumnado sen avaliacións suspensas calcularase a
media aritmética das cualificacións obtidas na 1a e 2a avaliación, podendo aumentar ata
un punto a nota final coas actividades propostas durante a 3a avaliación
- Alumnado coas dúas avaliacións suspensas:
Para obter a cualifiación final do alumnado coas dúas avaliacións suspensas calcularase
a media aritmética das cualificacións obtidas nas actividades de recuperación da materia
realizadas na terceira avaliación.
En calquera dos dous supostos anteriores, para superar a materia será preciso obter unha
cualificación mínima de 5 puntos.Proba extraordinaria de setembro
Consistirá nunha proba escrita baseada nos criterios e estándares recollidos na táboa do
punto 1. Para superar a materia será preciso obter unha cualificación mínima de 5
puntos.
Avaliación de materia pendentes
Criterios de avaliación:
Criterios de cualificación:
Procedementos e instrumentos de avaliación:

3. Metodoloxía e actividades do 3o trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación)
Actividades
- Fichas con actividades de repaso e reforzo dos contidos traballados durante a 1a e 2a
avaliación.
- Fichas con actividades para a recuperación das avaliacións suspensas.
Metodoloxía :
O docente propón tarefas semanais ao alumnado a través da aula virtual do centro ou do
correo electrónico. Para a resolución de dúbidas, explicacións e aclaracións empréganse
a mensaxería, chats e foros da plataforma.
As tarefas entregadas polo alumnado devólvense corrixidas de xeito individual a través
da plataforma.Materiais e recursos
- Aula virtual do centro
- Libro de texto
- Fichas actividades
- Vídeos

4. Información e publicidade
Información ao alumnado e ás familias
- Aula virtual do centro
- Abalar
- Correo electrónico
Publicidade
Publicación obrigatoria na páxina web do centro.


