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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.

                                                                                               

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

B2.1.  MAB2.1.1., MAB2.1.2., MAB2.1.3.

B2.2.  MAB2.2.1., MAB2.2.2., MAB2.2.3., MAB2.2.4., MAB2.2.5., MAB2.2.6., MAB2.2.7., MAB2.2.8.

B2.3.  MAB2.3.1.

B2.4.  MAB2.4.1., MAB2.4.2.

B2.5.  MAB2.5.1.

B2.6.  MAB2.6.1., MAB2.6.2.

B2.7.  MAB2.7.1*, MAB2.7.2.*

B3.1.                                                MAB3.1.1*, MAB3.1.2.*, MAB3.1.3.*, MAB3.1.4. *  

    B3.2.  MAB3.2.1.*, MAB3.2.2.*

    B4.1.  MAB4.1.1.

    B4.2.  MAB4.2.1.*                                                                                                                              

    B4.3.  MAB4.3.1.

    B5.1.  MAB5.1.1*, MAB5.1.2*, MAB5.1.3.*, MAB5.1.4.*, MAB5.1.5.*

    B5.4.  MAB5.4.1.*, MAB5.4.2.*, MAB5.4.3.*

* Estándares que fan referencia á materia de ampliación do terceiro trimestre.
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2. Avaliación e cualificación.

2.1. Procedementos e instrumentos de avaliación
Utilizaranse os seguintes: 

Procedementos Instrumentos

 Probas escritas  Folla de cálculo que recolle a nota acadada na proba.

 Traballo  diario  (observación  directa,
probas orais e caderno de traballo)  Folla de cálculo que recolle as apreciacións e evidencias do profesor/a.

 Tarefas que consistirán na resolución de
boletíns  de  exercicios  sobre  os
estándares  de  aprendizaxe  e
competencias  imprescindibles  e  a  súa
entrega ao profesor/a en tempo e forma.*

 Folla de cálculo na que se consigna a entrega ou non da tarefa e a súa nota.*

* Procedementos e instrumentos de avaliación durante o terceiro trimestre.

2.2. Criterios para a cualificación final

O profesor/a emitirá unha nota da 3ª avaliación consecuencia da valoración do traballo do alumnado en
relación ás tarefas sobre os estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles, así como da súa
participación e interese amosado mediante a formulación de dúbidas ou consultas mantidas co profesorado,
ben nas sesións de videoconferencia ou por correo electrónico (tal e como se indicou arriba). Para que as
anteditas tarefas se teñan en consideración deberán entregarse en tempo e forma, do contrario non serán
valoradas. 

Para o cálculo da cualificación final, realizarase a media aritmética das notas da 1ª e 2ª avaliación, de
forma que a nota da 3ª avaliación será só unha mellora da media anterior nunha contía dun 25% da referida
cualificación  da  3ª  avaliación.  Isto  implica  que  aquel  alumnado cunha  nota  media  das  dúas  primeiras
avaliacións superior a 4,5, superará a materia. Así mesmo, o alumnado que ten unha nota media inferior a
4,5 tamén podería conseguilo, dependendo da magnitude das anteditas notas. 

2.3. Proba extraordinaria de setembro

 En caso de que algún alumno/a teña unha cualificación final inferior a 4,5 na convocatoria ordinaria
deberá presentarse á proba extraordinaria de setembro. Esta será unha proba escrita que versará sobre os
estándares  de  aprendizaxe  mínimos  impartidos  durante  os  dous  primeiros  trimestres.  Para  superar  a
materia nesta convocatoria extraordinaria o alumno/a deberá sacar unha nota igual a 4,5 ou superior.

En caso de que, por motivos de emerxencia sanitaria como o actual resulte imposible realizar unha
proba presencial, habilitaríase o seguinte procedemento:

• No momento en que se saiba que é imposible realizar a proba presencial, o xefe do departamento
enviará un primeiro correo electrónico ao alumnado que ten que realizar  a proba extraordinaria
informándoo do novo protocolo de realización da proba, que a seguir se expón.

• No día  e hora marcados polo  centro  para a realización da proba,  o profesor/a  correspondente
enviaralle  un  segundo  correo  electrónico  ao  alumnado  do  que  é  responsable,  que  conterá  as
preguntas da proba, que terán que realizar por escrito. Para maior seguridade e atención a posibles
aclaracións,  recoméndase  que  o  profesorado  responsable  da  proba  se  manteña  conectado  co
alumnado todo o tempo de realización do exame, mediante calquera servizo de videoconferencia
(Webex, Jitsi, Skype, etc.), sempre e cando exista esa posibilidade.

• Unha vez realizada a proba, o alumnado terá que dixitalizala (escáner ou cámara) e remitila en
formato pdf ao enderezo electrónico aulas.macias@gmail.com , antes do transcurso de dúas horas
desde o momento da súa recepción. Os criterios de cualificación serán os mesmos que os descritos
para a proba en formato presencial.

                                                                                    

                                                            

id=14
IES Lamas de Castelo – Carnota
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

4

Programación didáctica Curso académico 2019/20

1º de ESO: Matemáticas

Departamento de Matemáticas

mailto:aulas.macias@gmail.com


3. Alumnado coa materia pendente

3.1. Procedementos e instrumentos de avaliación

Non aplica.

3.2. Criterios de avaliación

Criterios de avaliación









3.3. Criterios de cualificación

Non aplica.

3.4. Proba extraordinaria de setembro

Non aplica.
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4. Metodoloxía e actividades do terceiro trimestre.

O Departamento acordou, na súa reunión do 29 de abril de 2020, seguir desenvolvendo o que resta de
Programación Didáctica  das diferentes materias  atendendo aos contidos,  estándares de aprendizaxe  e
competencias imprescindibles que se indican na sección 1 deste documento, coa intención de outorgar ao
alumnado a posibilidade de entrar no horizonte de aprendizaxe do próximo nivel académico en cada un dos
bloques temáticos das materias. Deste xeito, preténdese que no próximo curso sexa suficiente con comezar
cada unha das partes das materias cun breve resumo das destrezas iniciais necesarias para desenvolvelo. 

4.1. Metodoloxía

Seguirase un método de traballo semanal, que de forma esquemática seguirá este patrón:

Data Tarefa

Luns  Publicación na web do centro da teoría do novo bloque temático (de ser o caso).

 Publicación na web do centro da tarefa a realizar durante a semana.

Antes do domingo  Alumnado:  envío  da  resolución  da  tarefa  ao  correo  electrónico  da  profesora
(embusto@edu.xunta.gal) 

    Durante toda a semana  Atención a dúbidas no correo electrónico.

4.2. Actividades

As tarefas semanais  consistirán na resolución,  parcial  ou total,  de boletíns de exercicios sobre os
estándares  de  aprendizaxe  e  competencias  imprescindibles  que  se  estean  impartindo,  segundo  a
planificación do profesor.

4.3. Materiais e recursos

• Apuntamentos teóricos con exemplos prácticos.                                             

• Boletíns de exercicios.
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5. Información e publicidade

A dirección do centro publicará na páxina web todas as modificacións das programacións realizadas
polos departamentos antes do 18 de maio nun lugar accesible.

O alumnado será informado das modificacións contidas neste documento mediante a aula virtual do
centro e unha notificación vía correo electrónico.

En todo aquilo que aquí non se recolle expresamente terase en conta o disposto con carácter xeral na
programación didáctica en vigor.
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Carnota, 5 de maio de 2020

O xefe do Departamento de Matemáticas

Macías López Igrexas
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