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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso 
de resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os 
procesos de resolución. 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución etc. 

▪ 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). 

É quen de analizar os enunciados 

▪ MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

É quen de valorar a información en 
relación coas posibles solucións 

▪ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

É quen de estimar ou elaborar 
conxecturas 

▪ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución. 

É quen de elixir técnicas adecuadas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

▪ 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. 

Afonda de forma reflexiva na 
solución dos problemas en ningún 
caso 

▪ 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. 

É quen de formular novos problemas 
e relacionalos ca realidade 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos e  funcionais, de xeito individual e en 
equipo. Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

▪ 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...) 

É quen de expor e argumentar 
utilizando as diferentes linguaxes 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos ou funcionais). 

▪ MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

É quen de identificar  situacións 
problemáticas 

▪ 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. 

É quen de relacionar os mundos real 
e matemático 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 
permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

É quen de usar modelos 
matemáticos 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

▪ MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade. 

É quen de interpretar as solucións 

▪ 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. 

Non ten dificultades na simulación e 
proposición de melloras 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ 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. 

É quen de reflexionar sobre o 
proceso 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en 
contextos matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ 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). 

Desenvolve actitudes axeitadas 

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos 

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

Diferenza problemas de exercicios 

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos 

▪ MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo.  

É quen de traballar en grupo 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ 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. 

É quen de tomar decisións 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ 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. 

Reflexiona sobre a sinxeleza das 
ideas clave 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e organización de datos. 

− Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

− Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas e a realización de 
cálculos de tipo numérico, alxébrico ou 

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, facendo representacións 
gráficas. 

▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, cando a dificultade destes impida ou non 
aconselle facelos manualmente. 

É quen de seleccionar o medio 
tecnolóxico adecuado  

▪ MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas . É quen de utilizar correctamente a 
ferramenta tecnolóxica 

▪ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

É quen de usar as ferramentas 
tecnolóxicas para a representación 
de obxectos 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

estatístico. 

− Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

− Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 

− Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

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

Usa correctamente os medios 
tecnolóxicos 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

▪ Recollida ordenada e organización de datos. 

− Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

− Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

− Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

− Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 

− Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

▪ 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. 

É quen de elaborar documentos 
dixitais 

▪ MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Usa os recursos creados 

▪ 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. 

É quen de facer unha análise do seu 
proceso de aprendizaxe 

▪ MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e 
tarefas. 

É quen de compartir ideas e tarefas 

▪  Bloque 2. Números e álxebra 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números negativos: significado e utilización 
en contextos reais. 

▪ B2.2. Números enteiros: representación, 
ordenación na recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora. 

▪ B2.3. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións 
equivalentes. Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e operacións. 

▪ B2.4. Números decimais: representación, 
ordenación e operacións. 

▪ B2.5. Relación entre fraccións e decimais. 
Conversión e operacións. 

▪ 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. 

Comprende información sinxela de 
natureza social e de contextos 
cotiáns utilizando os números 
naturais. 

▪ 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. 

Escolle a forma de cálculo apropiada 
para operar da forma máis sinxela 
con números naturais. 

▪  ▪ 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. 

Realiza operacións con números 
naturais con ferramentas 
tecnolóxicas ni con estratexias de 
cálculo mental. 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

▪ B2.6. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente natural: operacións. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 
Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para 
o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.10. Divisibilidade dos números naturais: criterios 
de divisibilidade. 

▪ B2.11. Números primos e compostos. 
Descomposición dun número en factores. 
Descomposición en factores primos. 

▪ B2.12. Múltiplos e divisores comúns a varios 
números. Máximo común divisor e mínimo común 
múltiplo de dous ou máis números naturais. 

▪ B2.13. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente natural: operacións. 

▪ B2.14. Potencias de base 10. Utilización da 
notación científica para representar números 
grandes. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para 
o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ MAB2.2.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en 
contextos de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e 
operacións elementais. 

Comprende e resolve correctamente 
os problemas. 

▪ MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, e 11 para 
descompoñer en factores primos números naturais, e emprégaos en 
exercicios, actividades e problemas contextualizados. 

Recoñece e manexa os criterios de 
divisibilidade. 

▪ 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. 

Calcula o máximo común divisor e o 
mínimo común múltiplo de dous o 
máis números. 

▪ MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente 
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 

Realiza operacións con números 
naturais  con estratexias de cálculo 
mental. 

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

Escolle a forma de cálculo apropiada 
para operar da forma más sinxela 
con números naturais. 

▪ MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números 
decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos. 

Aproxima números decimais 
mediante redondeo ou truncamento. 

▪ MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e 
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo 
na resolución de problemas. 

Resolve as actividades. 

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

Simplifica os cálculos utilizando  a 
notación científica 

▪ 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. 

Sabe expresar números decimais en 
forma de fracción, e viceversa. 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para 
o cálculo mental, para o cálculo aproximado e para 
o cálculo con calculadora ou outros medios 

▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con calculadora), usando 
diferentes estratexias que permitan simplificar 

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

Realiza operacións con estratexias 
de cálculo mental. 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

tecnolóxicos. as operacións con números enteiros, 
fraccións, decimais e porcentaxes, e 
estimando a coherencia e a precisión dos 
resultados obtidos. 

▪ 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. 

Escolle a forma de cálculo axeitada 
para operar da forma máis sinxela 
con números decimais. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.15. Cálculos con porcentaxes (mental, manual e 
con calculadora). Aumentos e diminucións 
porcentuais. 

▪ B2.16. Razón, proporción e taxa. Taxa unitaria. 
Factores de conversión. Magnitudes directamente 
proporcionais. Constante de proporcionalidade. 

▪ B2.17. Resolución de problemas nos que interveña 
a proporcionalidade directa ou variacións 
porcentuais. Repartición directamente 
proporcional. 

▪ 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. 

Identifica relacións de 
proporcionalidade numérica 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.18. Iniciación á linguaxe alxébrica. 

▪ B2.19. Tradución de expresións da linguaxe cotiá, 
que representen situacións reais, á alxébrica, e 
viceversa. 

▪ B2.20. Significados e propiedades dos números en 
contextos diferentes ao do cálculo: números 
triangulares, cadrados, pentagonais, etc. 

▪ B2.21. A linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións. Obtención de 
fórmulas e termos xerais baseada na Observación 
de pautas e regularidades. Valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 

▪ 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. 

Comprende as situacións e 
resólveas correctamente. 

▪ 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. 

Comprende as situacións e 
resólveas correctamente 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.22. Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita 
(métodos alxébrico e gráfico). Resolución. 
Interpretación das solucións. Ecuacións sen 
solución. Resolución de problemas. 

▪ 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. Resólveo correctamente. 

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

Entende o significado dos resultados 
das ecuacións. 

 Bloque 3. Xeometría 

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Elementos básicos da xeometría do plano. 
Relacións e propiedades de figuras no plano: 
paralelismo e perpendicularidade. 

▪ B3.2. Ángulos e as súas relacións. 

▪ B3.3. Construcións xeométricas sinxelas: mediatriz 
e bisectriz. Propiedades. 

▪ B3.4. Figuras planas elementais: triángulo, cadrado 
e figuras poligonais. 

▪ 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.). 

Resolve as actividades. 

▪ 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. 

Nomea, traza e clasifica os 
triángulos. 

▪ MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo ao Clasifica os cuadriláteros. 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

▪ B3.5. Clasificación de triángulos e cuadriláteros. 
Propiedades e relacións. 

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. 

Identifica as propiedades 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.6. Medida e cálculo de ángulos de figuras 
planas. 

▪ B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de figuras 
planas. Cálculo de áreas por descomposición en 
figuras simples. 

▪ B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e sectores 
circulares. 

▪ B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas 
tecnolóxicas e técnicas simples da xeometría 
analítica plana para a resolución de 
problemas de perímetros, áreas e ángulos de 
figuras planas, utilizando a linguaxe 
matemática axeitada, e expresar o 
procedemento seguido na resolución. 

▪ MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados con distancias, perímetros, 
superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando 
as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas. 

Utiliza estratexias de resolución e 
resolve os problemas. 

▪ MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo, a lonxitude 
dun arco e a área dun sector circular, e aplícaas para resolver problemas 
xeométricos. 

Utiliza estratexias de resolución e  
resolve os problemas. 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.9. Poliedros e corpos de revolución: elementos 
característicos e clasificación. Áreas e volumes. 

▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas) e identificar os seus 
elementos característicos  

▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos, 
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada. 

Utiliza estratexias de resolución e  
resolve os problemas. 

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

Identifica os corpos xeométricos 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.10. Propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e 
volumes do mundo físico. 

▪ B3.11. Uso de ferramentas informáticas para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

▪ 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 adecuadas. 

Resolve as actividades. 
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2. Avaliación e cualificación. 
 
2.1. Procedementos 

2.1.1. Seguimento  da interacción do alumado cos materias didácticos proporcionados polo 

profesor da materia na plataforma EVA E-Dixgal. 

2.1.2. Seguimento da participación activa do alumnado nos foros e mensaxería interna do EVA E-

Dixgal.   

2.1.3. Proposta de tarefas interactivas na plataforma EVA E-Dixgal, tarefas de entrega de ficheiros 

e cuestionarios integrados na propia plataforma.  

2.1.4. Proposta de tarefas de carácter práctico adaptadas ás circunstancias do confinamento 

ligando os contidos matemáticos a obxectos e propiedades da contorna próxima do 

alumando, dentro do seu fogar. 

2.1.5. Repaso e reforzo dos aspectos aprendidos durante os dous primeiros trimestres 

(especialmente no caso do alumnado con algunha avaliación suspensa) 

2.1.6. Exemplificación dos diversos contidos abordados no curso e os aspectos de carácter 

procedemental traballados durante o mesmo. 

 

2.2. Instrumentos 

2.2.1. Revisión do seguimento por parte do alumnado dos materiais didácticos proporcionados 

na plataforma EVA E-Dixgal. 

2.2.2. Tarefas interactivas integradas na plataforma EVA E-Dixgal. 

2.2.3. Tarefas de entrega de arquivos: documentos de texto, contido multimedia... 

2.2.4. Valoración do seguimento da participación activa nos foros de dúbidas por parte do 

alumando, presentando cuestións propias ou respondendo a cuestións presentadas por 

compañeiras e compañeiros do grupo. 

2.2.5. Boletíns de exercicios de repaso da materia impartida nas dúas primeiras avaliacións.  

2.2.6. Probas de tipo cuestionario de comprobación da realización das tarefas de repaso dos 

contidos das dúas primeiras avaliacións. 

 

2.3. Cualificación final 

Para superar a materia de matemáticas de 1º da ESO, o alumnado deberá ter avaliación 

positiva en todos os bloques de contidos da 1ª e 2ª avaliación. Para aquel alumando que ten 

pendente de superar algún deses bloques establécese un sistema de boletíns de exercicios 

de repaso da materia deses bloques e unha proba telemática, tipo cuestionario. Tanto 

boletíns de exercicios como a proba telemática estarán cualificadas sobre 10 puntos e 

considerarase que o alumno ou alumna supera ese bloque se obtén unha nota superior a 4 

tanto nos boletíns como na proba telemática e a media de ambas é superior a 5. 

Partindo de que o traballo realizado neste terceiro trimestre en ningún caso pode supoñer 

unha diminución da cualificación obtida polo alumnado nas dúas primeiras avaliacións, 

procédese a calcular a cualificación final da materia como a nota máis alta entre estas dúas 

opcións: 
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• Media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións.  

ou 

• Media aritmética das tres avaliacións, sendo a cualificación desta terceira avaliación un valor 

de 0 a 10 puntos resultado  da ponderación das cualificacións obtidas polos distintos 

instrumentos recollidos no punto 2.2.  

É dicir, se D = Media da cualificación das dúas primeiras avaliacións e T = Media 

aritmética das dúas primeiras avaliacións e o traballo desenvolvido na 3ª avaliación, a 

cualificación final do alumno/a sería: 

Cualificación final = Máximo (D,T) 

Deste xeito aquel alumando cuxo desenvolvemento no terceiro trimestre, sempre avaliado 

dende un punto de vista competencial e tendo en conta as circunstancias nas que se leva a 

cabo, fose positivo, vería incrementada a súa cualificación final e aquel alumando que por 

diferentes motivos non tivese unha valoración positiva no traballo desenvolvido no 3ª 

trimestre, quedaría coa cualificación media das dúas primeiras avaliacións.  

 

2.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas 

primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste 

exame. 

 

2.5. Alumnado con materia pendente 

 

2.5.1.  Criterios de avaliación (pendentes) 

Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba para o alumnado da materia e 

curso. 

2.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

Para o alumnado que aprobou as dúas primeiras avaliacións, calcúlase a media desas 

avaliación. 

Para aquel alumnado que teña algunha desas avaliacións suspensa, a nota virá determinada 

polo traballo que deben presentar. 

2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 

O alumnado coa materia pendente recibiu un boletín de problemas que debe realizar e 

enviar por correo electrónico, ben en formato pdf, ou ben en formato de imaxe antes do 24 

de maio. Avaliarase segundo a realización deste traballo.  

Todo o alumnado nesta situación foi avisado, ben mediante correo electrónico, ben 

mediante chamada telefónica, ou incluso por ambas vías. 

Na convocatoria de setembro, o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas 
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primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste 

exame 
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3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 
3.1. Actividades 

• Lectura comprensiva, resumo e formulación de dúbidas ao profesor da materia no Foro de 

Dúbidas incluído na aula virtual da materia no EVA E-Dixgal. 

• Actividades interactivas incluídas nos materiais adaptados polo profesor para cada grupo de 

alumnado partindo dos materiais editoriais dispoñibles no EVA E-Dixgal. 

• Actividades de entrega de arquivos, imaxes, elaboracións multimedia etc. 

• Actividades manipulativas con obxectos propios do fogar do alumando para por en práctica 

diversos contidos da materia: identificación de obxectos xeométricos, detección e descrición 

de propiedades xeométricas neses obxectos, estimacións de medidas de diferentes 

magnitudes, cálculo exacto do valor de magnitudes xeométricas e contraste coas 

estimacións adiantadas... 

• Boletíns de exercicios de repaso da materia abordada nos dous primeiros trimestres. 

• Cuestionarios de resposta múltiple sobre os contidos propios da 1ª e 2ª avaliación, no caso 

do alumnado que non superase algunha deas avaliacións. 

 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade en ningún dos dous grupos de 1º da ESO. 

Para o resto do alumando a metodoloxía adaptouse ás circunstancias propias do 

confinamento. 

• O lugar de referencia para o traballo e a comunicación do alumando é a plataforma EVA E-

Dixgal, onde o alumando xa viña traballando dende antes do confinamento. 

• Xa existían, pero se potencia o uso do Foro de Dúbidas e Foro de Novas dentro da aula virtual 

da materia. No Foro de Dúbidas o alumando pode formular en calquera momento cuestións 

relativas aos diferentes contidos, tarefas, procedementos técnicos... e se lle da resposta por 

parte do profesor da materia na maior brevidade posible para que o alumando poida 

continuar coa súa labor. 

Esta comunicación directa e continua, xunto coa mensaxería interna propia da plataforma é 

o fundamento do proceso de aprendizaxe deste terceiro trimestre, de xeito que permite a 

cada alumno/a ter resposta detallada e complementada en moitos casos con pequenos 

titoriais explicativos para todas aquelas dúbidas que poida ter. Téntase minimizar ao máximo 

posible a insubstituíble comunicación alumnado-docente de xeito presencial dentro dunha 

aula . 

• A metodoloxía xeral está baseada na práctica por parte do alumando, reforzando os contidos 

básicos e afianzando aqueles procedementos que servirán de base ao traballo en vindeiros 

cursos académicos dentro da materia de matemáticas e noutras que así o requiran. 

• Logo da presentación de breves contidos baixo formato multimedia, adaptados á presente 

situación, simplificados ao máximo e acompañados de exemplos propios... o alumando ten 

a ocasión de aclarar co profesor todas aquelas dúbidas que teña respecto a eses contidos.  

Así mesmo pode practicar o aprendido con diferentes actividades interactivas  embebidas 

na propia plataforma EVA E-Dixgal. 

• Logo das indicacións por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional, o alumnado traballará principalmente en tarefas de repaso e reforzo das 

aprendizaxes básicas deste curso. 
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• O alumando que non fora avaliado positivamente nalgunha das dúas primeiras avaliacións 

deste curso centrará o seu traballo no repaso e aclaración de dúbidas dos contidos propios 

desas avaliacións. Consultará co profesor da materia todas aquelas dúbidas que xurdan 

nesta labor de repaso dos contidos indicados polo docente (logo de facer selección daqueles 

que se consideren básicos). A continuación, e para afianzar esta labor de repaso e reforzo, 

realizará os exercicios propostos polo profesor e fará entrega dos mesmos nas datas 

indicadas e polo medio que se lle comunique (en función do tipo de material que deba 

entregar e as limitacións técnicas da plataforma). 

• O alumando que teña superadas tanto a 1ª como a 2ª avaliación fará unha labor de repaso 

e resumo dos aspectos básicos do curso co fin de afianzalos de cara ao vindeiro curso 

académico. Nesta labor, estará sempre acompañado polo docente que irá guiando o seu 

traballo e proporá a exemplificación das aprendizaxes máis representativas. 

• En calquera caso, os contidos traballados, as ferramentas empregadas, os tempos de 

entrega das tarefas e a comunicación co docente está adaptada as circunstancias nas que se 

está a desenvolver este terceiro trimestre. 

 

3.3. Materiais e recursos 

• Materiais didácticos adaptados polo profesor da materia para as características propias do 

alumando, partindo dos materiais das editoriais do proxecto E-Dixgal. 

• Actividades embebidas no EVA E-Dixgal propias da contorna Moodle:  actividades 

interactivas, entrega de ficheiros, cuestionarios de resposta múltiple,... 

• Nalgúns casos, debido á limitación da plataforma, a entrega de arquivos que superasen os 

10 Mb fíxose a través so correo electrónico ou habilitando medios similares, seguindo as 

preferencias amosadas polo alumando. 

• Materiais didácticos e cadernos de traballo propios do programa EDAD-Descartes. 

• Lugares web considerados de interese en relación cos contidos abordados na materia. 

• Caderno de traballo propio de cada alumno. 

• Equipo informático do alumno/a do proxecto E-Dixgal.  

• Cámara web/fotográfica do equipo do alumando. 

• Aplicativos instalados no equipo do alumando: procesador de textos Writer, editor de 

deseños Draw, programa de xeometría dinámica GeoGebra... 

 

4. Información e publicidade 

• Toda a información de relevancia transmítese puntualmente ao alumnado ao mediante o Foro 

de Novas do EVA E-Dixgal ao que están subscritos obrigatoriamente e polo que reciben 

notificación inmediata de calquera novidade. 

• Todas estas informacións son comunicadas ás profesoras titoras de cada un dos dous grupos para 

que formen parte do informe que remiten ás familias periodicamente. 

• O seguimento do alumando será tamén comunicado ás profesoras titoras para que llo 

comuniquen ás familias nos informes mencionados. 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase no web do centro
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

CENTRO:IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DÍEGUEZ 
CURSO:1º ESO 
MATERIA:MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA: 12/05/2020 
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DATA:12/05/2020 
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4. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os 
procesos de resolución. 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución 
de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por 
casos particulares sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

▪ 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). 

É quen de analizar os enunciados 

▪ MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

É quen de valorar a información en 
relación cas posibles solucións 

▪ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas 
sobre os resultados dos problemas para resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

É quen de estimar ou elaborar 
conxecturas 

▪ MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 

É quen de elixir técnicas 
adecuadas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, 
alxébrica, etc.), reformulación do problema, resolución 
de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por 
casos particulares sinxelos, procura de regularidades e 
leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos e funcionais, de xeito individual e en 
equipo. Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

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

▪ MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos e funcionais. 

É quen de identificar patróns e 
regularidades 

▪ MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para 
realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

É quen de estimar 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

▪ 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. 

Afonda de forma reflexiva na 
solución dos problemas en ningún 
caso 

▪ 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. 

É quen de formular novos 
problemas e relacionalos ca 
realidade 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 
proceso, resultados e conclusións obtidas nos 

▪ MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 

É quen de expor e argumentar 
utilizando as diferentes linguaxes 
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▪ h xeométricos e funcionais, de xeito individual e en 
equipo. Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

procesos de investigación. linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica...). 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

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

▪ MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

É quen de identificar  situacións 
problemáticas 

▪ 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. 

É quen de relacionar os mundos 
real e matemático 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 
problema ou duns problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

É quen de usar modelos 
matemáticos 

▪ MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema 
no contexto da realidade. 

É quen de interpretar as solucións 

▪ 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. 

Non ten dificultades na simulación 
nin proposición de melloras 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ 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. 

É quen de reflexionar sobre o 
proceso 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e en contextos 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ 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). 

Desenvolve actitudes axeitadas 

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos 

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

Diferenza problemas de exercicios 

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos 

▪ MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo.  

É quen de traballar en grupo 

▪ b ▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a ▪ MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución É quen de tomar decisións 
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▪ g desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

resolución de situacións descoñecidas. de problemas, de investigación e de matematización ou 
de modelización, valorando as consecuencias destas e a 
súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ 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. 

Reflexiona sobre a sinxeleza das 
ideas clave 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

− Recollida ordenada e a organización de datos. 

− Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

− Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico ou 
alxébrico. 

− Deseño de simulacións e  elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

− Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 

− Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

▪ 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 ou alxébricos cando a dificultade destes 
impida ou non aconselle facelos manualmente. 

É quen de seleccionar o medio 
tecnolóxico adecuado  

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

É quen de utilizar correctamente a 
ferramenta tecnolóxica 

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

É quen de deseñar 
representacións gráficas 

▪ MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 

É quen de usar as ferramentas 
tecnolóxicas para a representación 
de obxectos 

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

Usa correctamente os medios 
tecnolóxicos 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

− Recollida ordenada e a organización de datos. 

− Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos ou funcionais. 

− Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico ou 
alxébrico. 

− Deseño de simulacións e  elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

− Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 

− Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas 
matemáticas. 

▪ 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. 

É quen de elaborar documentos 
dixitais 

▪ MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Utilízaos 

▪ 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. 

Usa medios tecnolóxicos 

▪ MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 

Emprégaas 
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Bloque 2. Números e álxebra 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. Operacións con 
calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións 
equivalentes. Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e operacións. 

▪ B2.3. Números decimais: representación, ordenación e 
operacións. 

▪ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión 
e operacións. 

▪ B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios 
con expoñente natural: operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 10. Utilización da notación 
científica para representar números grandes. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 
Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

▪ 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. 

Comprende información sinxela de 

natureza social e de contextos 

cotiáns utilizando os números 

naturais. 

▪ 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. 

Escolle a forma de cálculo 

apropiada para operar da forma 

máis sinxela con números naturais. 

▪ 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. 

Realiza operacións con números 

naturais con ferramentas tecnolóxicas 

ni con estratexias de cálculo mental. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: representación, ordenación na 
recta numérica e operacións. Operacións con 
calculadora ou outros medios tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións 
equivalentes. Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e operacións. 

▪ B2.3. Números decimais: representación, ordenación e 
operacións. 

▪ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. Conversión 
e operacións. 

▪ B2.5. Potencias de números enteiros e fraccionarios 
con expoñente natural: operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 10. Utilización da notación 
científica para representar números grandes. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 
Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

▪ 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. 

Realiza operacións aplicando as 

propiedades das 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. 

Obtén a fracción asociada a un 

número decimal, nos casos nos que 

sexa posible e obtén o decimal 

asociado a unha fracción. 

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

Expresa diferentes cantidades en 

notación científica e identifica o valor 

numérico que representa unha 

cantidade expresada en notación 

científica. 
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▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

▪ 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. 

Realza operacións combinadas 

dentro dos distintos tipos de 

números. 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora. 

▪ 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. 

Realiza operacións con estratexias de 

cálculo mental. 

▪ 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. 

Escolle a forma de cálculo axeitada 

para operar da forma más sinxela con 

números decimais. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Cálculos con porcentaxes (mental, manual e 
con calculadora). Aumentos e diminucións porcentuais. 

▪ B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa unitaria. 
Factores de conversión. Magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. Constante de 
proporcionalidade. 

▪ B2.12. Resolución de problemas nos que interveña a 
proporcionalidade directa ou inversa, ou variacións 
porcentuais. Reparticións directa e inversamente 
proporcionais 

▪ 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. 

Identifícaas 

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

Analízaas 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.13. Tradución de expresións da linguaxe cotiá que 
representen situacións reais, á alxébrica, e viceversa. 

▪ B2.14. Significados e propiedades dos números en 
contextos diferentes ao do cálculo (números 
triangulares, cadrados, pentagonais, etc.). 

▪ B2.15. Linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións. Obtención de 
fórmulas e termos xerais baseada na Obser.ación de 
pautas e regularidades. Valor numérico dunha 
expresión alxébrica. 

▪ B2.16. Operacións con expresións alxébricas sinxelas. 
Transformación e equivalencias. Identidades. 
Operacións con polinomios en casos sinxelos. 

▪ 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. 

Comprende a situación e  a resolve 

correctamente. 

▪ 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. 

Comprende a situación e  a resolve 

correctamente. 

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

Utilízaas 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.17. Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e 
de segundo grao cunha incógnita. Resolución por 
distintos métodos. Interpretación das solucións. 
Ecuacións sen solución. Resolución de problemas. 

▪ B2.18. Sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas. Métodos alxébricos de resolución e método 

▪ 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. 

Resolve correctamente ningún caso 

das actividades. 

▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da 
vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo 
grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas 

Entende o significado dos resultados 

das ecuacións. 



21 

 

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez      MATEMÁTICAS 2º ESO 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... 

gráfico. Resolución de problemas. incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 

  

 

 

Bloque 3. Xeometría 

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 
Xustificación xeométrica e aplicacións. 

▪ 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 utilízaos para a 
procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do 
teorema, construíndo outros polígonos sobre os lados do 
triángulo rectángulo. 

Comproba o teorema de Pitágoras 

en diferentes figuras e identifica as 

ternas pitagóricas. 

▪ 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 

Emprega o teorema de Pitágoras na 

resolución de problemas xeométricos. 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.2. Semellanza: figuras semellantes. Criterios de 
semellanza. Razón de semellanza e escala. Razón 
entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos 
semellantes. 

▪ 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. 

Identifica figuras semellantes e é quen 

de calcular a razón de semellanza a 

partir dos datos dos problemas. 

▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da 
vida cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de 
semellanza. 

Emprega a razón de semellanza para 

resolver problemas que impliquen 

escalas. 

 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: elementos 
característicos; clasificación. Áreas e volumes. 

▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos (prismas, 
pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar 
os seus elementos característicos (vértices, 
arestas, caras...) 

▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de 
corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica 
axeitada. 

Identifica os diferentes corpos 

xeométricos e as súas propiedades. 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.4. Propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. Cálculo de lonxitudes, superficies e volumes 
do mundo físico. 

 

▪ 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. 

Utiliza estratexias de resolución e 

resolve os problemas. 

 Bloque 4. Funcións 

▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable dependente e 
independente; formas de presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica e fórmula); crecemento e 
decrecemento; continuidade e descontinuidade 
máximos e mínimos relativos. Análise e comparación 
de gráficas. 

▪ 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. 

É quen de recoñecer a gráfica 

dunha función 

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

É quen de interpretar gráficas 
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5. Avaliación e cualificación. 
5.1. Procedementos 

5.1.1. Seguimento  da interacción do alumado cos materias didácticos proporcionados polo 

profesor da materia na plataforma EVA E-Dixgal. 

5.1.2. Seguimento da participación activa do alumnado nos foros e mensaxería interna do EVA E-

Dixgal.   

5.1.3. Proposta de tarefas interactivas na plataforma EVA E-Dixgal, tarefas de entrega de ficheiros 

e cuestionarios integrados na propia plataforma.  

5.1.4. Proposta de tarefas de carácter práctico adaptadas ás circunstancias do confinamento 

ligando os contidos matemáticos a obxectos e propiedades da contorna próxima do 

alumando, dentro do seu fogar. 

5.1.5. Repaso e reforzo dos aspectos aprendidos durante os dous primeiros trimestres 

(especialmente no caso do alumnado con algunha avaliación suspensa) 

5.1.6. Proposta de traballos de investigación sobre diferentes aspectos propios do currículo da 

materia en relación aos temas de actualidade e ligados ao tratamento e presentación da 

información mediante diferentes linguaxes matemáticas. 

 

5.2. Instrumentos 

5.2.1. Revisión do seguimento por parte do alumnado dos materiais didácticos proporcionados 

na plataforma EVA E-Dixgal. 

5.2.2. Tarefas interactivas integradas na plataforma EVA E-Dixgal. 

5.2.3. Tarefas de entrega de arquivos: documentos de texto, contido multimedia... 

5.2.4. Valoración do seguimento da participación activa nos foros de dúbidas por parte do 

alumando, presentando cuestións propias ou respondendo a cuestións presentadas por 

compañeiras e compañeiros do grupo. 

5.2.5. Boletíns de exercicios de repaso da materia impartida nas dúas primeiras avaliacións. 

5.2.6. Probas de tipo cuestionario de comprobación da realización das tarefas de repaso dos 

contidos das dúas primeiras avaliacións. 

5.2.7. Valoración dos traballos de investigación sobre a presentación da información mediante 

linguaxe matemática sobre diversos temas de actualidade. 

 

5.3. Cualificación final 

Partindo de que o traballo realizado neste terceiro trimestre en ningún caso pode supoñer 

unha diminución da cualificación obtida polo alumnado nas dúas primeiras avaliacións, 

procédese a calcular a cualificación final da materia como a nota máis alta entre estas dúas 

opcións: 

• Media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións.  

ou 

• Media aritmética das tres avaliacións, sendo a cualificación desta terceira avaliación un valor 

de 0 a 10 puntos resultado  da ponderación das cualificacións obtidas polos distintos 

instrumentos recollidos no punto 2.2.  
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É dicir, se D = Media da cualificación das dúas primeiras avaliacións e T = Media 

aritmética das dúas primeiras avaliacións e o traballo desenvolvido na 3ª avaliación, a 

cualificación final do alumno/a sería: 

Cualificación final = Máximo (D,T) 

Deste xeito aquel alumando cuxo desenvolvemento no terceiro trimestre, sempre avaliado 

dende un punto de vista competencial e tendo en conta as circunstancias nas que se leva a 

cabo, fose positivo, vería incrementada a súa cualificación final e aquel alumando que por 

diferentes motivos non tivese unha valoración positiva no traballo desenvolvido no 3ª 

trimestre, quedaría coa cualificación media das dúas primeiras avaliacións.  

 

5.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos das 

dúas primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste 

exame. 

Para aquel alumnado que así o escolla voluntariamente, haberá algunha cuestión a maiores 

sobre os contidos traballados no terceiro trimestre. Neste caso habería unha ponderación 

diferente das preguntas da proba para incluír estas cuestións.  

A cualificación da proba sería sempre a máis vantaxosa para o alumnado, é dicir, a maior 

entre a opción da cualificación coas preguntas exclusivamente do 1ª e 2ª avaliación ou a 

cualificación que inclúa as cuestións de carácter voluntario sobre o 3º trimestre. 

Deste xeito garántese a avaliación en exclusiva sobre contidos das dúas primeiras avaliacións 

para o alumnado que así o desexe, e por outra banda preséntase a opción de valorar en 

positivo o traballado polo alumnado durante o 3º trimestre. 

 

5.5. Alumnado con materia pendente 

 

5.5.1.  Criterios de avaliación (pendentes) 

Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba para o alumnado da materia e 

curso. 

5.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

Para o alumnado que aprobou as dúas primeiras avaliacións, calcúlase a media desas 

avaliación. 

Para aquel alumnado que teña algunha desas avaliacións suspensa, a nota virá determinada 

polo traballo que deben presentar (ver 2.5.3) 

5.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 

O alumnado coa materia pendente recibiu un boletín de problemas que debe realizar e 

enviar por correo electrónico, ben en formato pdf, ou ben en formato de imaxe antes do 24 

de maio. Avaliarase segundo a realización deste traballo.  
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Todo o alumnado nesta situación foi avisado, ben mediante correo electrónico, ben 

mediante chamada telefónica, ou incluso por ambas vías. 

Na convocatoria de setembro, o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas 

primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste 

exame 
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6. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 
 
6.1. Actividades 

• Lectura comprensiva, resumo e formulación de dúbidas ao profesor da materia no Foro de 

Dúbidas incluído na aula virtual da materia no EVA E-Dixgal. 

• Actividades interactivas incluídas nos materiais adaptados polo profesor para cada grupo de 

alumnado partindo dos materiais editoriais dispoñibles no EVA E-Dixgal. 

• Actividades interactivas utilizando o Proxecto Descartes 

• Actividades de entrega de arquivos, imaxes, elaboracións multimedia etc. 

• Actividades manipulativas con obxectos propios do fogar do alumando para por en práctica 

diversos contidos da materia: identificación de obxectos xeométricos, detección e descrición 

de propiedades xeométricas neses obxectos, estimacións de medidas de diferentes 

magnitudes, cálculo exacto do valor de magnitudes xeométricas e contraste coas 

estimacións adiantadas... 

• Boletíns de exercicios de repaso da materia abordada nos dous primeiros trimestres. 

• Traballos de investigación, individuais ou colaborativos. 

• Cuestionarios de resposta múltiple sobre os contidos propios da 1ª e 2ª avaliación, no caso 

do alumnado que non superase algunha deas avaliacións. 

 

6.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Para o caso detectado, sen conectividade á Rede a través de ordenador, pero si con disposición de 

conectividade a través de teléfono móbil, a comunicación, actividades, explicacións etc  realízanse a 

través de aplicacións de mensaxería móbil. 

Para o resto do alumando, a metodoloxía tamén se adaptou ás circunstancias propias do 

confinamento. 

• O lugar de referencia para o traballo e a comunicación do alumando é a plataforma EVA E-

Dixgal, onde o alumando xa viña traballando dende antes do confinamento. 

• Xa existían, pero se potencia o uso do Foro de Dúbidas e Foro de Novas dentro da aula virtual 

da materia. No Foro de Dúbidas o alumando pode formular en calquera momento cuestións 

relativas aos diferentes contidos, tarefas, procedementos técnicos... e se lle da resposta por 

parte do profesor da materia na maior brevidade posible para que o alumando poida 

continuar coa súa labor. 

Esta comunicación directa e continua, xunto coa mensaxería interna propia da plataforma é 

o fundamento do proceso de aprendizaxe deste terceiro trimestre, de xeito que permite a 

cada alumno/a ter resposta detallada e complementada en moitos casos con pequenos 

titoriais explicativos para todas aquelas dúbidas que poida ter. Téntase minimizar ao máximo 

posible a insubstituíble comunicación alumnado-docente de xeito presencial dentro dunha 

aula . 

• A metodoloxía xeral está baseada na práctica por parte do alumando, reforzando os contidos 

básicos e afianzando aqueles procedementos que servirán de base ao traballo en vindeiros 

cursos académicos dentro da materia de matemáticas e noutras que así o requiran. 

• Logo da presentación de breves contidos baixo formato multimedia, adaptados á presente 

situación, simplificados ao máximo e acompañados de exemplos propios... o alumando ten 

a ocasión de aclarar co profesor todas aquelas dúbidas que teña respecto a eses contidos.  
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Así mesmo pode practicar o aprendido con diferentes actividades interactivas  embebidas 

na propia plataforma EVA E-Dixgal. 

• Logo das indicacións por parte da Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional, o alumnado traballará principalmente en tarefas de repaso e reforzo das 

aprendizaxes básicas deste curso. 

• O alumando que non fora avaliado positivamente nalgunha das dúas primeiras avaliacións 

deste curso centrará o seu traballo no repaso e aclaración de dúbidas dos contidos propios 

desas avaliacións. Consultará co profesor da materia todas aquelas dúbidas que xurdan 

nesta labor de repaso dos contidos indicados polo docente (logo de facer selección daqueles 

que se consideren básicos). A continuación, e para afianzar esta labor de repaso e reforzo, 

realizará os exercicios propostos polo profesor e fará entrega dos mesmos nas datas 

indicadas e polo medio que se lle comunique (en función do tipo de material que deba 

entregar e as limitacións técnicas da plataforma). 

• Proporanse diferentes tipos de actividades relacionadas coa materia do curso para aquel 

alumnado que teña as dúas primeiras avaliacións superadas: exercicios de reforzo e 

consolidación do aprendido, actividades interactivas dentro da plataforma EVA E-Dixgal, 

cuestionarios, traballos de investigación individual ou colaborativa... 

• En calquera caso, os contidos traballados, as ferramentas empregadas, os tempos de 

entrega das tarefas e a comunicación co docente está adaptada as circunstancias nas que se 

está a desenvolver este terceiro trimestre. 

 

6.3. Materiais e recursos 

• Materiais didácticos adaptados polo profesor da materia para as características propias do 

alumando, partindo dos materiais das editoriais do proxecto E-Dixgal. 

• Actividades embebidas no EVA E-Dixgal propias da contorna Moodle:  actividades 

interactivas, entrega de ficheiros, cuestionarios de resposta múltiple,... 

• Actividades interactivas utilizando o Proxecto Descartes 

• Nalgúns casos, debido á limitación da plataforma, a entrega de arquivos que superasen os 

10 Mb fíxose a través so correo electrónico ou habilitando medios similares, seguindo as 

preferencias amosadas polo alumando. 

• Materiais didácticos e cadernos de traballo propios do programa EDAD-Descartes. 

• Lugares web considerados de interese en relación cos contidos abordados na materia. 

• Caderno de traballo propio de cada alumno. 

• Equipo informático do alumno/a do proxecto E-Dixgal.  

• Cámara web/fotográfica do equipo do alumando. 

• Aplicativos instalados no equipo do alumando: procesador de textos Writer, editor de 

deseños Draw, programa de xeometría dinámica GeoGebra... 

 

4. Información e publicidade 

• Toda a información de relevancia transmítese puntualmente ao alumnado ao mediante o Foro 

de Novas do EVA E-Dixgal ao que están subscritos obrigatoriamente e polo que reciben 

notificación inmediata de calquera novidade. 
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• Todas estas informacións son comunicadas ás profesoras titoras de cada un dos dous grupos para 

que formen parte do informe que remiten ás familias periodicamente. 

• O seguimento do alumando será tamén comunicado ás profesoras titoras para que llo 

comuniquen ás familias nos informes mencionados. 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase na 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. 
 

Ob. X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Mín. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación do proceso de resolución de 
problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os procesos de 
resolución. 

▪  

▪ e 

▪ f 

▪ h 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, reconto 
exhaustivo, empezar por casos particulares 
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

▪ 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). 

É quen de analizar os enunciados ▪ SI 

▪ MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

É quen de valorar a información en relación cas 
posibles solucións 

▪  

▪ MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos 
problemas que cumpra resolver, valorando a 
súa utilidade e eficacia. 

É quen de estimar ou elaborar conxecturas ▪  

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

É quen de elixir técnicas adecuadas ▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

▪ 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. 

É quen de identificar patróns e regularidades ▪  

▪ 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. 

É quen de estimar ▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc.  

▪ 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. 

Afonda de forma reflexiva na solución dos 
problemas en ningún caso 

▪  
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Ob. X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Mín. 

 
▪ 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. 

É quen de formular novos problemas e 
relacionalos ca realidade 

▪  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

▪ 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. 

É quen de expor e argumentar utilizando as 
diferentes linguaxes 

▪  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ 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. 

É quen de identificar  situacións problemáticas ▪ SI 

▪ 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. 

É quen de relacionar os mundos real e 
matemático 

▪  

▪ MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe 

modelos matemáticos sinxelos que permitan a 
resolución dun problema ou duns problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

É quen de usar modelos matemáticos ▪  

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

É quen de interpretar as solucións ▪  

▪ 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. 

Ten dificultades na simulación e proposición de 
melloras 

▪  

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ 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. 

É quen de reflexionar sobre o proceso ▪  

▪ a ▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 

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

▪ MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 

Desenvolve actitudes axeitadas ▪  
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▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

matemáticos, de xeito individual e en equipo. matemático. 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. 

É quen de presentar novos retos ▪  

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

Diferenza problemas de exercicios ▪  

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos ▪  

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

É quen de traballar en grupo ▪  

▪ b 

▪ g 

▪ b 

g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico.  

▪ 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. 

É quen de tomar decisións ▪  

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico.  

▪ 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. 

Reflexiona sobre a sinxeleza das ideas clave ▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 

▪ 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 

▪ 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. 

É quen de seleccionar o medio tecnolóxico 
adecuado  

▪  

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

É quen de utilizar correctamente a ferramenta 
tecnolóxica 

▪  
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realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

▪  

▪ MACB1.11.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a utilización 
de medios tecnolóxicos. 

É quen de deseñar representacións gráficas ▪  

▪ MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

É quen de usar as ferramentas tecnolóxicas para 
a representación de obxectos 

▪  

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para 
o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer informacións e elaborar conclusións. 

Usa correctamente os medios tecnolóxicos ▪  

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ e 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ 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. 

É quen de elaborar documentos dixitais ▪  

▪ MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

Usa os recursos creados ▪  

▪ 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. 

É quen de facer unha análise do seu proceso de 
aprendizaxe 

▪  

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

É quen de compartir ideas e tarefas ▪  

▪  ▪ Bloque 2. Números e álxebra 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.1. Números racionais. Transformación de 
fraccións en decimais e viceversa. Números 
decimais exactos e periódicos. Fracción 
xeratriz. 

▪ B2.2. Operacións con fraccións e decimais. 
Cálculo aproximado e redondeo. Cifras 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal ▪ Resolve as actividades. ▪ SI 
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significativas. Erro absoluto e relativo.  

▪ B2.3. Potencias de números racionais con 
expoñente enteiro. Significado e uso. 

▪ B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a 
expresión de números moi pequenos. 
Operacións con números expresados en 
notación científica. 

▪ B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. 
Expresión decimal. Expresións radicais: 
transformación e operacións. 

▪ B2.6. Xerarquía de operacións. 

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. 

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ 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. 

▪ Utiliza a notación científica 

correctamente. 

▪ SI 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ 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. 

▪ Comprende os problemas e  os soluciona 

correctamente. 

▪  

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.7. Investigación de regularidades, relacións 

e propiedades que aparecen en conxuntos de 
números. Expresión usando linguaxe alxébrica.  

▪ B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións 
recorrentes Progresións aritméticas e 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 
fórmula para o termo xeral dunha sucesión 

▪ Resolve as actividades. ▪  
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xeométricas. 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.9. Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais 
con polinomios. Factorización de polinomios. 

▪ 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.  

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas 
nun contexto axeitado. 

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

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

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.9. Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais 
con polinomios. Factorización de polinomios. 

▪ B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos métodos. 

▪ B2.12. Resolución de sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas 

▪ B2.13. Resolución de problemas mediante a 
utilización de ecuacións e sistemas de 
ecuacións. 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas 
mediante procedementos alxébricos ou 
gráficos. 

▪ Resólveos ▪ SI 

▪ 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. 

▪ Formúlaas ▪ SI 

▪  ▪ Bloque 3. Xeometría 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de 

revolución. 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 

▪ B3.1. Recoñecer e describir os elementos 

e as propiedades características das 
figuras planas, os corpos xeométricos 
elementais e as súas configuracións 

▪ MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos 

puntos da mediatriz dun segmento e da 
bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver 
problemas xeométricos sinxelos. 

▪ Comprende os conceptos e  resolve os 

problemas. 

▪  
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▪ n entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

xeométricas. 
▪ MACB3.1.2. Manexa as relacións entre 

ángulos definidos por rectas que se cortan ou 
por paralelas cortadas por unha secante, e 
resolve problemas xeométricos sinxelos. 

▪ Recoñece os tipos de ángulos e  resolve 

as actividades. 

▪  

▪ MACB3.1.3. Identifica e describe os 
elementos e as propiedades das figuras 
planas, os poliedros e os corpos de revolución 
principais. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, 
a lonxitude de circunferencias e a área de 
polígonos e de figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas. 

▪ Calcúlaos ▪ SI 

▪ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de 
poliedros regulares e corpos de revolución en 
problemas contextualizados, aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas. 

▪ Calcúlaos ▪ SI 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

 

▪ B3.3. Xeometría do plano.  

▪ B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas.  

▪ B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

▪  

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ 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. 

▪ Obtén lonxitudes de segmentos 

proporcionais. 

▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas. 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 

▪ B3.4. Recoñecer as transformacións que 
levan dunha figura a outra mediante 
movemento no plano, aplicar eses 
movementos e analizar deseños cotiáns, 

▪ MACB3.4.1. Identifica os elementos máis 
característicos dos movementos no plano 
presentes na natureza, en deseños cotiáns ou 
en obras de arte. 

▪ Resolve as actividades. ▪  
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▪ g 

▪ l 

▪ n 

configuracións e relacións xeométricas. 

▪  

obras de arte e configuracións presentes 
na natureza 

▪ MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante 
a composición de movementos, empregando 
ferramentas tecnolóxicas cando sexa 
necesario. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

 

▪ B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría 
nos poliedros e corpos de revolución. 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

▪ 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.  

▪ Resolve as actividades. ▪  

▪ b 

▪ f 

 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

▪ B3.8. A esfera. Interseccións de planos e esferas. 

▪ B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas 
e fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto. 

▪ 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 quen de situar un punto sobre o 
globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a 
súa lonxitude 

▪ Resolve as actividades. ▪  
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Valoraranse como fundamentais os procedementos 
empregados nas dúas primeiras avaliacións: 
observación directa, traballos entregados, caderno 
da profesora cas correspondentes anotacións da 
actitude cara a materia de cada alumno. 

• Como no 3ºtrimestre non se pode demostrar a 
autoría dos traballos ou tarefas entregadas, nin se 
pode facer un seguimento exhaustivo do seu traballo 
o procedemento a valorar será: 
➢ Seguimento da participación nos foros, mediante 

o correo electrónico e a presentación de 
dúbidas. 

➢ Seguimento das actividades de repaso, reforzo, 
ampliación e recuperación propostas no Google 
Drive 

Instrumentos: 

• Valorarase como fundamentais os instrumentos 
empregados nas dúas primeiras avaliacións: probas 
escritas realizadas,traballos entregados, revisión dos 
cadernos dos alumnos e todo o anotado no caderno 
da profesora nese período académico. 

• Os instrumentos empregados neste 3ºtrimestre 
serán: 
➢ Listas de cotexo  
➢ Tabla de observación  

➢ Proba de comprobación 

Cualificación final 

Sexa A a nota media obtida das dúas primeiras avaliacións e 

B a nota media das 3 avaliacións  

A nota da cualificación final será o máximo (A,B) 

1. Se un alumno ten aprobas as dúas avaliacións: a súa 
nota final de xuño será máximo (A,B) 

2. Se un alumno ten unha avaliación suspensa pero a 
media das dúas avaliacións sae con nota de cinco ou 
superior: poderá recuperar esa avaliación mediante 
as tarefas de recuperación propostas para tal fin. 
Tendo as tarefas con nota igual o superior a 5 dáse 
por recuperada a avaliación suspensa e para a nota A 
farase a media de 5 e a nota da avaliación aprobada 
anteriormente. 
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3. Se un alumno ten unha ou dúas avaliacións 
suspensas e a media das dúas avaliacións e inferior a 
5: Terá que facer as tarefas específicas para 
recuperar as partes suspensas nas datas fixadas para 
tal efecto. Farase a media entre a nota obtida das 
dúas avaliacións e a nota obtida nas tarefas de 
recuperación. Se esta nota media sae superior ou 
igual a 5 esa será a nota A. Se pola contra esa nota 
media sae inferior a 5 pero as tarefas de 
recuperación están aprobadas a nota A será de 5. 

4. No caso en que a media das dúas avaliacións sexa 
inferior a 5 e a nota das tarefas de recuperación 
tamén sexa inferior a 5 terá unha nova oportunidade 
de aprobar a materia na proba extraordinaria de 
setembro. 

 

Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acadara os obxectivos mínimos terá 

que realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 

de setembro. Ademáis deberán realizar un proba presencial 

ou virtual na data que marque a xefatura de estudos nos 

primeiros días do mes de setembro cos contidos das dúas 

primeiras avaliacións. 

Os boletíns de exercicios terán un peso dun 20% na nota da 
avaliación extraordinaria de setembro. O resto da 
cualificación obterase do exame 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba 

para o alumnado da materia e curso. 

Criterios de cualificación: 
Os alumnos que aprobaron as primeiras avaliacións, 

calcúlase a media. 

Se suspenderon, a nota virá determinada polo traballo que 

deben presentar 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumnado coa materia pendente recibiu un boletín de 

problemas que debe realizar e enviar por correo electrónico, 

ben en pdf, ben en foto antes do 24 de maio. Avaliarase 

segundo a realización deste traballo. Todos os alumnos neste 

caso foron avisados, ben mediante correo electrónico, ben 

mediante chamada telefónica, ou incluso por ambas vías. 
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Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara 

os obxectivos mínimos do curso terá a opción de facer unha 

única proba escrita de recuperación global cos contidos das 

dúas primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente 

tendo en conta a nota obtida nesta proba 
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5. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realización de boletíns de exercicios de repaso, reforzo, 

ampliación e recuperación 

Utilización das unidades didácticas EDAD do Proxecto 

Descartes. 

Participación nos foros, participación mediante o correo 

electrónico, presentación de dúbidas. 

Elaboración de traballos compartidos no Google Drive 

 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade. 

Crearonse carpetas compartidas no google drive, unha por 

grupo para as tarefas propostas po la profesora. Outra para 

cada alumno donde deben subir as tarefas realizadas. 

A metodoloxía empregada foi a seguinte: 

1. Avisos das tarefas a realizar ou da información 
relevantes mediante un mensaxe de correo. 

2. Tarefas de repaso reforzo e recuperacións céntrase 
nos contidos dados nas clases presenciais ata o día 
12 de marzo. Enviaronse indicacións a cada alumno 
de forma persoal e individual do que tiñan ou non 
que facer a nivel de recuperacións. 

3. Tarefas de Ampliación: Ofrécense explicacións 
teóricas mediante apuntamentos en pdf e utilización 
das unidades didácticas EDAD do Proxecto 
Descartes. Para o seu seguimento estanse a realizar 
actividades sobre os contidos explicados. 

Para facilitarlle o traballo ao alumnado con conectividade 
limitada ofrecéronselles prazos amplos para a realización 
das tarefas 

Materiais e recursos 

Principalmente correo electrónico  e o google drive. 
➢ Boletíns de exercicios 
➢ Vídeos 
➢ Mensaxes mediante correo electrónico e tamén na 

plataforma Abalar 
➢ Chamadas por teléfono 
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6. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

Esencialmente mediante o correo electrónico. 

Nalgún caso puntual mediante chamadas telefónicas. 

Plataforma Abalar 

Publicidade  Toda esta información publicarase no web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

DEPARTAMENTO:Matemáticas 
DATA:12/05/2020 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

 

f 

h 

▪ B1.1. Planificación do proceso de resolución 
de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os 
procesos de resolución. 

▪  

e 

f 

h 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolver subproblemas, reconto 
exhaustivo, empezar por casos particulares 
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión 
das operacións utilizadas, asignación de 
unidades aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no contexto da 
situación, procura doutras formas de 

resolución, etc. 

▪ 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). 

É quen de analizar os enunciados ▪ SI 

▪ MACB1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

É quen de valorar a información 
en relación cas posibles solucións 

▪  

▪ MACB1.2.3. Realiza estimacións e 
elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

É quen de estimar ou elaborar 
conxecturas 

▪  

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas 
e procesos de razoamento na resolución 
de problemas, reflexionando sobre o 
proceso de resolución de problemas. 

É quen de elixir técnicas 

adecuadas 
▪  

b 

e 

f 

g 

h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, 
reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e 

▪ 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. 

É quen de identificar patróns e 
regularidades 

▪  

▪ 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. 

É quen de estimar ▪  
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

presentación dos informes correspondentes. 

b 

e 

f 

 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión 
das operacións utilizadas, asignación de 
unidades aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no contexto da 
situación, procura doutras formas de 
resolución, etc.  

▪ 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. 

Afonda de forma reflexiva na 
solución dos problemas en 
ningún caso 

▪  

▪ 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. 

É quen de formular novos 
problemas e relacionalos ca 
realidade 

▪  

f 

h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes. 

▪ 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. 

É quen de expor e argumentar 
utilizando as diferentes linguaxes 

▪  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade e matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ 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. 

É quen de identificar  situacións 
problemáticas 

▪ SI 

▪ 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. 

É quen de relacionar os mundos 
real e matemático 

▪  

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

É quen de usar modelos 
matemáticos 

▪  

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

É quen de interpretar as 
solucións 

▪  
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

▪ 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. 

Ten dificultades na simulación e 
proposición de melloras 

▪  

e 

f 

g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade e matemáticos, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ 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. 

É quen de reflexionar sobre o 
proceso 

▪  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade e matemáticos, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ 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). 

Desenvolve actitudes axeitadas ▪  

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos ▪  

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

Diferenza problemas de 

exercicios 
▪  

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos ▪  

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

É quen de traballar en grupo ▪  

b 

g 

b 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico.  

▪ 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 

É quen de tomar decisións ▪  



20 

 

IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS 3ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

  

 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

g consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico.  

▪ 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. 

Reflexiona sobre a sinxeleza das 
ideas clave 

▪  

b 

e 

f 

g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

▪ 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. 

 

É quen de seleccionar o medio 
tecnolóxico adecuado  

▪  

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

É quen de utilizar correctamente 
a ferramenta tecnolóxica 

▪  

▪ MACB1.11.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

É quen de deseñar 
representacións gráficas 

▪  

▪ MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

É quen de usar as ferramentas 
tecnolóxicas para a 
representación de obxectos 

▪  

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer informacións e 

elaborar conclusións. 

Usa correctamente os medios 
tecnolóxicos 

▪  

a 

b 

f 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, 

▪ MACB1.12.1. Elabora documentos 
dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e 

É quen de elaborar documentos 

dixitais 
▪  



21 

 

IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS 3ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

  

 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

g 

e 

– Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

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. 

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. 

Usa os recursos creados ▪  

▪ 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. 

É quen de facer unha análise do 
seu proceso de aprendizaxe 

▪  

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

tarefas. 

É quen de compartir ideas e 
tarefas 

▪  

 

b 

f 

▪ B2.1. Números racionais. Transformación de 
fraccións en decimais e viceversa. Números 
decimais exactos e periódicos. Fracción 
xeratriz. 

▪ B2.2. Operacións con fraccións e decimais. 
Cálculo aproximado e redondeo. Cifras 
significativas. Erro absoluto e relativo.  

▪ B2.3. Potencias de números racionais con 
expoñente enteiro. Significado e uso. 

▪ B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a 
expresión de números moi pequenos. 
Operacións con números expresados en 
notación científica. 

▪ B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. 
Expresión decimal. Expresións radicais: 
transformación e operacións. 

▪ B2.6. Xerarquía de operacións. 

▪ 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. 

Resolve as actividades. ▪  

▪ 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. 

Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 

Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ MACB2.1.4. Expresa números moi 
grandes e moi pequenos en notación 
científica, opera con eles, con e sen 

Utiliza a notación científica 
correctamente. 

▪ SI 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

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. 

Resolve as actividades. ▪  

▪ 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. 

Resolve as actividades. ▪  

▪ 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. 

Comprende os problemas e  os 
soluciona correctamente. 

▪  

▪ 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. 

Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ MACB2.1.9. Emprega números racionais 
para resolver problemas da vida cotiá e 
analiza a coherencia da solución. 

Comprende os problemas e  os 
soluciona correctamente. 

▪ SI 

▪ MACB2.1.10. Factoriza expresións 
numéricas sinxelas que conteñan raíces, 
e opera con elas simplificando os 
resultados. 

 

Emprega correctamente as 
propiedades dos radicais. 

▪  
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

b 

f 

▪ B2.7. Investigación de regularidades, relacións 
e propiedades que aparecen en conxuntos de 
números. Expresión usando linguaxe 
alxébrica.  

▪ B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións 
recorrentes Progresións aritméticas e 
xeométricas. 

▪ 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. 

Resolve as actividades. ▪  

▪ MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación 
ou fórmula para o termo xeral dunha 
sucesión sinxela de números enteiros ou 
fraccionarios. 

Resolve as actividades. ▪  

▪ 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. 

Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ MACB2.2.4. Valora e identifica a 
presenza recorrente das sucesións na 
natureza e resolve problemas asociados 
a estas. 

Comprende os problemas e  os 
soluciona correctamente. 

▪  

b 

f 

▪ B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios. Factorización de 
polinomios. 

▪ 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.  

Resolve as actividades. ▪  

▪ MACB2.3.2. Coñece e utiliza as 
identidades notables correspondentes 
ao cadrado dun binomio e unha suma por 
diferenza, e aplícaas nun contexto 

axeitado. 

Resolve as actividades. ▪ SI 

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

Resolve as actividades. ▪ SI 

b 

f 

▪ B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios. Factorización de 
polinomios. 

▪ B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos métodos. 

▪ 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 

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

Resolve as actividades. ▪  
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

▪ B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de 
grao superior a dous. 

▪ B2.12. Resolución de sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas 

▪ B2.13. Resolución de problemas mediante a 
utilización de ecuacións e sistemas de 
ecuacións. 

incógnitas, aplicando técnicas de 
manipulación alxébricas, gráficas ou 
recursos tecnolóxicos, valorando e 
contrastando os resultados obtidos. 
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2.Avaliación e cualificación. 
2.1. Procedementos 

Seguemento habitual do Classroom 

Seguemento na participación nos foros, mediante o correo electrónico e a presentación de dúbidas 

Proposta de traballos no Google Drive 

Exames de comprobación de realización das tarefas 

 

2.2. Instrumentos 

Listas de cotexo para o seguemento do traballo diario no Classroom 

Envío de tarefas no prazo establecido no Classrooom 

Participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, presentación de dúbidas 

Corrección de traballos no Google Drive 

Exame de comprobación de realización das tarefas 

 

2.3. Cualificación final 

Sexa a a nota obtida das dúas primeiras avaliacións e b a nota media das 3 avaliacións  

A nota da cualificación final será o máximo (a,b) 

 

2.4.Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso terá que realizar exercicios de reforzo 

que entregarán antes do 1 de setembro. Ademais deberán realizar un exame presencial ou virtual na 

data que marque a xefatura de estudos nos primeiros días do mes de setembro cos contidos das 

dúas primeiras avaliacións.  

Os boletíns de exercicios terán un peso dun 20% na nota da avaliación extraordinaria de setembro. O 

resto da cualificación obterase do exame. 
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2.5. Alumnado con materia pendente 

2.5.1. Criterios de avaliación (pendentes) 

Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba para o alumnado da materia e curso. 

2.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

Os alumnos que aprobaron as primeiras avaliacións, calcúlase a media. 

Se suspenderon, a nota virá determinada polo traballo que deben presentar (ver 2.5.3) 

2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 

O alumnado coa materia pendente recibiu un boletín de problemas que debe realizar e enviar por 

correo electrónico, ben en pdf, ben en foto antes do 24 de maio. Avaliarase segundo a realización 

deste traballo. Todos os alumnos neste caso foron avisados, ben mediante correo electrónico, ben 

mediante chamada telefónica, ou incluso por ambas vías. 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso terá a 

opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas primeiras 

avaliacións. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame 
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3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

Envío de tarefas no Classrooom 

Utilización das unidades didácticas EDAD do Proxecto Descartes 

Completar o caderno de traballo da unidade didáctica  

Participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, presentación de dúbidas 

Elaboración de traballos compartidos no Google Drive 

 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade 

Para facilitarlle o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos amplos para 

a realización das tarefas 

 

3.3. Materiais e recursos 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico. Nalgún caso puntual mediante chamadas telefónicas. 

 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase no 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. 
 

Ob. X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Mín. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso 
de resolución de problemas. 

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

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

É quen de expresar e razoar os procesos 
de resolución. 

▪  

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

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

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

É quen de analizar os enunciados ▪ SI 

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

É quen de valorar a información en 
relación cas posibles solucións 

▪  

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

É quen de estimar ou elaborar 
conxecturas 

▪  

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

É quen de elixir técnicas adecuadas ▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

▪ 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. 

▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 
matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

É quen de identificar patróns e 
regularidades 

▪  

▪ 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. 

É quen de simular e  predicir sobre 
resultados esperables 

▪  

▪ b ▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos 

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, 
revisando o proceso de resolución e os pasos e as 

Afonda de forma reflexiva na solución dos 
problemas en ningún caso 

▪  
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▪ e 

▪ f 

resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

datos, outras preguntas, outros contextos, 
etc. 

ideas importantes, analizando a coherencia da 
solución ou procurando outras formas de resolución. 

▪ MAPB1.4.2. Formúlanse 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. 

É quen de formular novos problemas e 
relacionalos ca realidade 

▪  

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

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

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

É quen de expor e argumentar utilizando 
as diferentes linguaxes 

▪  

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

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

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

É quen de identificar  situacións 
problemáticas 

▪ SI 

▪ 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. 

É quen de relacionar os mundos real e 
matemático 

▪  

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

É quen de usar modelos matemáticos ▪  

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

É quen de interpretar as solucións ▪  

▪ 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. 

Ten dificultades na simulación e 
proposición de melloras 

▪  

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ 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. 

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén 
conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 

É quen de reflexionar sobre o proceso ▪  
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▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

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

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

Desenvolve actitudes axeitadas ▪  

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

É quen de presentar novos retos ▪  

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

Diferenza problemas de exercicios ▪  

▪ 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. 

É quen de presentar novos retos ▪  

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

É quen de traballar en grupo ▪  

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

▪ 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. 

É quen de tomar decisións ▪  

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

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

▪ 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. 

Reflexiona sobre a sinxeleza das ideas 
clave 

▪  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

▪ 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. 

▪ 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. 

É quen de seleccionar o medio 
tecnolóxico adecuado  

▪  

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

É quen de utilizar correctamente a 
ferramenta tecnolóxica 

▪  

▪ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 

É quen de deseñar representacións 
gráficas 

▪  
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– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

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

É quen de usar as ferramentas 
tecnolóxicas para a representación de 
obxectos 

▪  

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

Usa correctamente os medios 
tecnolóxicos 

▪  

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

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

▪ MAPB1.12.1. 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. 

É quen de elaborar documentos dixitais ▪  

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

Usa os recursos creados ▪  

▪ 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. 

É quen de facer unha análise do seu 
proceso de aprendizaxe 

▪  

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

É quen de compartir ideas e tarefas ▪  

 

▪  ▪ Bloque 2. Números e álxebra 

▪ b 

▪ f 

▪ e 

▪ g 

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non poden 
expresarse en forma de fracción. Números 
irracionais. 

▪ B2.2. Diferenciación de números racionais e 
irracionais. Expresión decimal e representación na 
recta real. 

▪ B2.3. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.4. Interpretación e utilización dos números reais 
e as operacións en diferentes contextos, elixindo a 
notación e precisión máis axeitadas en cada caso. 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 
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▪ B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas 
informáticas para realizar operacións con calquera 
tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 

▪ B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas de 
expresión. 

▪ B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. 
Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá. 

▪ B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e 
diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 
Interese simple e composto. 

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

▪ Realízaas ▪  

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

▪ Utilízaa ▪ SI 

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

▪ Faino ▪ SI 

▪ 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. 

▪ Aplícaos ▪ SI 

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

▪ Resólveos ▪ SI 

▪ f ▪ B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utilización 
de identidades notables. 

▪ 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. 

▪ Resolve as actividades. ▪  

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

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

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

▪ Resolve as actividades. ▪ SI 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de 
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

▪ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante 
ecuacións e sistemas. 

▪  

▪ 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.  

▪ Formúlaas ▪ SI 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Valoraranse como fundamentais os procedementos 
empregados nas dúas primeiras avaliacións: 
observación directa, traballos entregados, caderno 
da profesora cas correspondentes anotacións da 
actitude cara a materia de cada alumno. 

• Como no 3ºtrimestre non se pode demostrar a 
autoría dos traballos ou tarefas entregadas, nin se 
pode facer un seguimento exhaustivo do seu traballo 
o procedemento a valorar será: 
➢ Seguimento da participación nos foros, mediante 

o correo electrónico e a presentación de 
dúbidas. 

➢ Seguimento das actividades de repaso, reforzo, 
ampliación e recuperación propostas no Google 
Drive 

Instrumentos: 

• Valorarase como fundamentais os instrumentos 
empregados nas dúas primeiras avaliacións: probas 
escritas realizadas,traballos entregados, revisión dos 
cadernos dos alumnos e todo o anotado no caderno 
da profesora nese período académico. 

• Os instrumentos empregados neste 3ºtrimestre 
serán: 
➢ Listas de cotexo  
➢ Tabla de observación  

➢ Proba de comprobación 

Cualificación final 

Sexa A a nota media obtida das dúas primeiras avaliacións e 

B a nota media das 3 avaliacións  

A nota da cualificación final será o máximo (A,B) 

7. Se un alumno ten aprobas as dúas avaliacións: a súa 
nota final de xuño será máximo (A,B) 

8. Se un alumno ten unha avaliación suspensa pero a 
media das dúas avaliacións sae con nota de cinco ou 
superior: poderá recuperar esa avaliación mediante 
as tarefas de recuperación propostas para tal fin. 
Tendo as tarefas con nota igual o superior a 5 dáse 
por recuperada a avaliación suspensa e para a nota A 
farase a media de 5 e a nota da avaliación aprobada 
anteriormente. 
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9. Se un alumno ten unha ou dúas avaliacións 
suspensas e a media das dúas avaliacións e inferior a 
5: Terá que facer as tarefas específicas para 
recuperar as partes suspensas nas datas fixadas para 
tal efecto. Farase a media entre a nota obtida das 
dúas avaliacións e a nota obtida nas tarefas de 
recuperación. Se esta nota media sae superior ou 
igual a 5 esa será a nota A. Se pola contra esa nota 
media sae inferior a 5 pero as tarefas de 
recuperación están aprobadas a nota A será de 5. 

10. No caso en que a media das dúas avaliacións sexa 
inferior a 5 e a nota das tarefas de recuperación 
tamén sexa inferior a 5 terá unha nova oportunidade 
de aprobar a materia na proba extraordinaria de 
setembro. 

 

Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acadara os obxectivos mínimos terá 

que realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 

de setembro. Ademáis deberán realizar un proba presencial 

ou virtual na data que marque a xefatura de estudos nos 

primeiros días do mes de setembro cos contidos das dúas 

primeiras avaliacións. 

Os boletíns de exercicios terán un peso dun 20% na nota da 
avaliación extraordinaria de setembro. O resto da 
cualificación obterase do exame 

Alumnado de materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba 

para o alumnado da materia e curso. 

Criterios de cualificación: 
Os alumnos que aprobaron as primeiras avaliacións, 

calcúlase a media. 

Se suspenderon, a nota virá determinada polo traballo que 

deben presentar 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumnado coa materia pendente recibiu un boletín de 

problemas que debe realizar e enviar por correo electrónico, 

ben en pdf, ben en foto antes do 24 de maio. Avaliarase 

segundo a realización deste traballo. Todos os alumnos neste 

caso foron avisados, ben mediante correo electrónico, ben 

mediante chamada telefónica, ou incluso por ambas vías. 
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Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara 

os obxectivos mínimos do curso terá a opción de facer unha 

única proba escrita de recuperación global cos contidos das 

dúas primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente 

tendo en conta a nota obtida nesta proba 
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11. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Realización de boletíns de exercicios de repaso, reforzo, 

ampliación e recuperación 

Utilización das unidades didácticas EDAD do Proxecto 

Descartes. 

Participación nos foros, participación mediante o correo 

electrónico, presentación de dúbidas. 

Elaboración de traballos compartidos no Google Drive 

 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade. 

Crearonse carpetas compartidas no google drive, unha por 

grupo para as tarefas propostas po la profesora. Outra para 

cada alumno donde deben subir as tarefas realizadas. 

A metodoloxía empregada foi a seguinte: 

4. Avisos das tarefas a realizar ou da información 
relevantes mediante un mensaxe de correo. 

5. Tarefas de repaso reforzo e recuperacións céntrase 
nos contidos dados nas clases presenciais ata o día 
12 de marzo. Enviaronse indicacións a cada alumno 
de forma persoal e individual do que tiñan ou non 
que facer a nivel de recuperacións. 

6. Tarefas de Ampliación: Ofrécense explicacións 
teóricas mediante apuntamentos en pdf e utilización 
das unidades didácticas EDAD do Proxecto 
Descartes. Para o seu seguimento estanse a realizar 
actividades sobre os contidos explicados. 

Para facilitarlle o traballo ao alumnado con conectividade 
limitada ofrecéronselles prazos amplos para a realización 
das tarefas 

Materiais e recursos 

Principalmente correo electrónico  e o google drive. 
➢ Boletíns de exercicios 
➢ Vídeos 
➢ Mensaxes mediante correo electrónico e tamén na 

plataforma Abalar 
➢ Chamadas por teléfono 
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12. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

Esencialmente mediante o correo electrónico. 

Nalgún caso puntual mediante chamadas telefónicas. 

Plataforma Abalar 

Publicidade  Toda esta información publicarase no web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

CENTRO:IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DÍEGUEZ 
CURSO:1º ESO 
MATERIA:MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA: 12/05/2020 

 

DEPARTAMENTO:Matemáticas 
DATA:12/05/2020 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

 

Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Logrado se... Fun. 

 

e 

f 

h 

B1.1. Planificación e expresión verbal 

do proceso de resolución de 

problemas. 

B1.1. Expresar verbalmente, de 

xeito razoado o proceso seguido 

na resolución dun problema. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, 

de xeito razoado, o proceso seguido 

na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

É quen de expresar e 

razoar os procesos 

de resolución. 

 

e 

f 

h 

B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto exhaustivo, 

comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

B1.2. Utilizar procesos de 

razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, 

realizando os cálculos necesarios 

e comprobando as solucións 

obtidas. 

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o 

enunciado dos problemas (datos, 

relacións entre os datos, e contexto 

do problema). 

É quen de analizar os 

enunciados 

SI 

MAPB1.2.2. Valora a información 

dun enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do problema. 

É quen de valorar a 

información en 

relación cas posibles 

solucións 
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B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, 

procura doutras formas de resolución, 

etc. 

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a súa 

utilidade e a súa eficacia. 

É quen de estimar ou 

elaborar conxecturas 

 

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias 

heurísticas e procesos de 

razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o 

proceso de resolución de 

problemas. 

É quen de elixir 

técnicas adecuadas 

 

b 

e 

f 

g 

h 

B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: uso da linguaxe 

apropiada (gráfica, numérica, 

alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de 

subproblemas, reconto exhaustivo, 

comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

B1.4. Formulación de proxectos e 

investigacións matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, de xeito individual e en 

equipo. Elaboración e presentación dos 

informes correspondentes. 

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. 

MAPB1.3.1. Identifica patróns, 

regularidades e leis matemáticas en 

situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

É quen de identificar 

patróns e 

regularidades 

 

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. 

É quen de simular e  

predicir sobre 

resultados 

esperables 
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b 

e 

f 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: 

revisión das operacións utilizadas, 

asignación de unidades aos resultados, 

comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, 

procura doutras formas de resolución, 

etc. 

B1.4. Afondar en problemas 

resoltos formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, outros contextos, etc. 

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. 

Afonda de forma 

reflexiva na solución 

dos problemas en 

ningún caso 

 

MAPB1.4.2. Formúlanse 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. 

É quen de formular 

novos problemas e 

relacionalos ca 

realidade 

 

f 

h 

B1.4. Formulación de proxectos e 

investigacións matemáticas escolares, 

en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, de xeito individual e en 

equipo. Elaboración e presentación dos 

informes correspondentes. 

B1.5. Elaborar e presentar 

informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas 

nos procesos de investigación. 

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o 

proceso seguido, ademais das 

conclusións obtidas, utilizando 

distintas linguaxes: alxébrica, 

gráfica, xeométrica e estatístico-

probabilística. 

É quen de expor e 

argumentar 

utilizando as 

diferentes linguaxes 

 

a 

b 

B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo. 

B1.6. Desenvolver procesos de 

matematización en contextos da 

realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, 

MAPB1.6.1. Identifica situacións 

problemáticas da realidade 

susceptibles de conter problemas 

de interese. 

É quen de identificar  

situacións 

problemáticas 

SI 
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c 

d 

e 

f 

g 

estatísticos ou probabilísticos) a 

partir da identificación de 

situacións problemáticas da 

realidade. 

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. 

É quen de relacionar 

os mundos real e 

matemático 

 

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos matemáticos 

sinxelos que permitan a resolución 

dun problema ou duns problemas 

dentro do campo das matemáticas. 

É quen de usar 

modelos 

matemáticos 

 

MAPB1.6.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no 

contexto da realidade. 

É quen de 

interpretar as 

solucións 

 

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. 

Ten dificultades na 

simulación e 

proposición de 

melloras 

 

e 

f 

B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo. 

B1.7. Valorar a modelización 

matemática como un recurso 

para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a 

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o 

proceso, obtén conclusións sobre el 

e os seus resultados, valorando 

outras opinións. 

É quen de 

reflexionar sobre o 

proceso 
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g eficacia e as limitacións dos 

modelos utilizados ou 

construídos. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

l 

m 

n 

ñ 

o 

B1.5. Práctica dos procesos de 

matematización e modelización, en 

contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as 

actitudes persoais inherentes ao 

quefacer matemático. 

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes 

axeitadas para o traballo en 

matemáticas (esforzo, 

perseveranza, flexibilidade e 

aceptación da crítica razoada). 

Desenvolve actitudes 

axeitadas 

 

MAPB1.8.2. Formúlase a resolución 

de retos e problemas coa precisión, 

esmero e interese adecuados ao 

nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

É quen de presentar 

novos retos 

 

MAPB1.8.3. Distingue entre 

problemas e exercicios, e adopta a 

actitude axeitada para cada caso. 

Diferenza problemas 

de exercicios 

 

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. 

É quen de presentar 

novos retos 
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MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo en 

equipo.  

É quen de traballar 

en grupo 

 

b 

g 

B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante a resolución 

de situacións descoñecidas. 

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. 

É quen de tomar 

decisións 

 

b 

g 

B1.6. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

B1.10. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas e aprender 

diso para situacións similares 

futuras. 

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. 

Reflexiona sobre a 

sinxeleza das ideas 

clave 

 

b 

e 

f 

g 

B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a organización de 

datos.  

B1.11. Empregar as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas, de xeito 

autónomo, realizando cálculos 

numéricos, alxébricos ou 

estatísticos, facendo 

representacións gráficas, 

recreando situacións 

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. 

É quen de 

seleccionar o medio 

tecnolóxico 

adecuado  
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Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades xeométricas 

ou funcionais, e realización de cálculos 

de tipo numérico, alxébrico ou 

estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración 

de predicións sobre situacións 

matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos 

sobre os procesos levados a cabo e as 

conclusións e os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos apropiados, 

da información e as ideas 

matemáticas. 

matemáticas mediante 

simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións 

diversas que axuden á 

comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de 

problemas. 

MAPB1.11.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas 

complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

É quen de utilizar 

correctamente a 

ferramenta 

tecnolóxica 

 

MAPB1.11.3. Deseña 

representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na 

solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

É quen de deseñar 

representacións 

gráficas 

 

MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e 

obxectos xeométricos con 

ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e 

comprender propiedades 

xeométricas. 

É quen de usar as 

ferramentas 

tecnolóxicas para a 

representación de 

obxectos 

 

MAPB1.11.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de 

datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

Usa correctamente 

os medios 

tecnolóxicos 

 

a 

b 

B1.7. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

de maneira habitual no proceso 

de aprendizaxe, procurando, 

MAPB1.12.1. Elabora documentos 

dixitais propios (de texto, 

presentación, imaxe, vídeo, son, 

etc.), como resultado do proceso de 

É quen de elaborar 

documentos dixitais 
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e 

f 

g 

Recollida ordenada e a organización de 

datos.  

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades xeométricas 

ou funcionais, e realización de cálculos 

de tipo numérico, alxébrico ou 

estatístico.  

Deseño de simulacións e elaboración 

de predicións sobre situacións 

matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e documentos 

sobre os procesos levados a cabo e as 

conclusións e os resultados obtidos. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos apropiados, 

da información e as ideas 

matemáticas. 

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. 

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. 

Usa os recursos 

creados 

 

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. 

É quen de facer unha 

análise do seu 

proceso de 

aprendizaxe 

 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

É quen de compartir 

ideas e tarefas 

 

 

b B2.1. Coñecer e utilizar os tipos 

de números e operacións, xunto 

coas súas propiedades e 

MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de 

números (naturais, enteiros, 

racionais e irracionais), indica o 

Resolve as 

actividades. 

SI 
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f 

e 

g 

B2.1. Recoñecemento de números que 

non poden expresarse en forma de 

fracción. Números irracionais. 

B2.2. Diferenciación de números 

racionais e irracionais. Expresión 

decimal e representación na recta real. 

B2.3. Xerarquía das operacións. 

B2.4. Interpretación e utilización dos 

números reais e as operacións en 

diferentes contextos, elixindo a 

notación e precisión máis axeitadas en 

cada caso. 

B2.5. Utilización da calculadora e 

ferramentas informáticas para realizar 

operacións con calquera tipo de 

expresión numérica. Cálculos 

aproximados. 

B2.6. Intervalos. Significado e 

diferentes formas de expresión. 

B2.7. Proporcionalidade directa e 

inversa. Aplicación á resolución de 

problemas da vida cotiá. 

B2.8. Porcentaxes na economía. 

Aumentos e diminucións porcentuais. 

aproximacións, para resolver 

problemas relacionados coa vida 

diaria e outras materias do 

ámbito educativo, recollendo, 

transformando e intercambiando 

información. 

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. 

Resolve as 

actividades. 

SI 

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e 

xulga se os resultados obtidos son 

razoables. 

Realízaas  

MAPB2.1.4. Utiliza a notación 

científica para representar e operar 

(produtos e divisións) con números 

moi grandes ou moi pequenos. 

Utilízaa SI 

MAPB2.1.5. Compara, ordena, 

clasifica e representa os tipos de 

números reais, intervalos e 

semirrectas, sobre a recta 

numérica. 

Faino SI 
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Porcentaxes sucesivas. Interese simple 

e composto. 

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. 

Aplícaos SI 

MAPB2.1.7. Resolve problemas da 

vida cotiá nos que interveñen 

magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 

Resólveos SI 

f B2.9. Polinomios: raíces e 

factorización. Utilización de 

identidades notables. 

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. 

Resolve as 

actividades. 

 

MAPB2.2.2. Realiza operacións de 

suma, resta, produto e división de 

polinomios, e utiliza identidades 

notables. 

Resolve as 

actividades. 

SI 

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun 

polinomio e factorízao, mediante a 

aplicación da regra de Ruffini. 

Resolve as 

actividades. 

SI 

f 

g 

h 

B2.10. Resolución de ecuacións e 

sistemas de dúas ecuacións lineais con 

dúas incógnitas. 

B2.11. Resolución de problemas 

cotiáns mediante ecuacións e sistemas. 

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 

Formúlaas SI 
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 incógnitas, resólveas e interpreta o 

resultado obtido.  

 

   MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade 

de sucesos compostos sinxelos nos 

que interveñan dúas experiencias 

aleatorias simultáneas ou 

consecutivas. 

Calcúlaa. SI 
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2.Avaliación e cualificación. 
2.1. Procedementos 

Os que teñan suspensa algunha das dúas primeiras avaliacións terán que entregar boletíns de 

exercicios, como medio de recuperación. Terán que facelos durante o período 15/05 a 10/06 e 

entregalo por medios dixitais (aula virtual, correo electrónico...).  

Unha vez corrixido o docente poderá modificar a cualificación obtida na(s) avaliación (s) 

suspensa(s). 

Seguemento habitual do Classroom ou da Aula Virtual 

Seguemento na participación nos foros, mediante o correo electrónico e a presentación de 

dúbidas 

Proposta de traballos no Google Drive 

Exames de comprobación de realización das tarefas 

Exames de comprobación de aprendizaxes. 

 

2.2. Instrumentos 

Corrección dos boletíns de exercicios 

Listas de cotexo para o  seguemento habitual do Classroom ou da Aula Virtual 

Envío de tarefas no prazo establecido no Classrooom, á Aula Virtual ou por correo electrónico 

Participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, presentación de dúbidas 

Corrección dos traballos no Google Drive 

Exame de comprobación de realización das tarefas 

Exames de comprobación de aprendizaxes. 

 

 

 

2.3. Cualificación final 

Sexa a a nota obtida das dúas primeiras avaliacións e b a nota media das 3 avaliacións 

A nota da cualificación final será o máximo (a,b) 

2.4.Proba extraordinaria de setembro 

O alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso terá que realizar exercicios de 

reforzo que entregarán antes do 1 de setembro. Ademais deberán realizar un exame 

presencial ou virtual na data que marque a xefatura de estudos nos primeiros días do mes de 

setembro. 
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Os boletíns de exercicios terán un peso dun 20% na nota da avaliación extraordinaria de 

setembro. O resto da cualificación obterase do exame. 

No exame de setembro haberá dúas partes, que se puntuará sobre 10, só haberá cuestións 

relativas ás dúas primeiras avaliacións. Na segunda parte haberá preguntas sobre a materia 

ampliada e impartida telematicamente no terceiro trimestre. Esta segunda partre será 

voluntaria para o alumnado e contará só para subir a nota. Deste xeito obteremos dúas 

cualificacións: unha só coa nota das primeira parte e outra incluíndo tamén a segunda parte 

(neste caso a primeria parte terá un peso de 2/3 e a ampliada do terzo restante). A 

cualificación outorgada será o máximo entre esas dúas cualificacións.· 

 

 

 

 

2.5. Alumnado con materia pendente 

2.5.1. Criterios de avaliación (pendentes) 

Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba para o alumnado da materia e curso. 

2.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

Os alumnos que aprobaron as primeiras avaliacións, calcúlase a media. 

Se suspenderon, a nota virá determinada polo traballo que deben presentar 

2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 

O alumnado coa materia pendente recibiu un boletín de problemas que debe realizar e enviar 

por correo electrónico, ben en pdf, ben en foto antes do 24 de maio. Avaliarase segundo a 

realización deste traballo. Todos os alumnos neste caso foron avisados, ben mediante correo 

electrónico, ben mediante chamada telefónica, ou incluso por ambas vías. 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas 

primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame 
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3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

Envío de tarefas no Classrooom ou na Aula Virtual 

Utilización das unidades didácticas EDAD do Proxecto Descartes 

Completar o caderno de traballo da unidade didáctica  

Participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, presentación de dúbidas 

Elaboración de traballos compartidos no Google Drive 

 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade 

Para facilitarlle o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas 

3.3. Materiais e recursos 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico. Nalgún caso puntual mediante chamadas 

telefónicas. 

 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase no web do centro 
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7. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

e 

i 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os 
procesos de resolución. 

▪  

i 

l 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das 
operacións utilizadas, coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do proceso, procura doutras 
formas de resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
relación con outros problemas coñecidos, modificación de 
variables e suposición do problema resolto. 

▪ 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.). 

É quen de analizar os enunciados ▪ SI 

▪ 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. 

Realízaas ▪  

▪ MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso seguido. 

Utiliza este tipo de estratexias ▪  

g 

i 

▪ B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de 
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución 
dun problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e as conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

▪ 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. 

Úsaa ▪ SI 

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

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Emprégaos ▪  

i 

l 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 

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

▪ MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática: problema de 
investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, 

Coñécea ▪  
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

m xeito individual e en equipo. investigación formulado. 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. 

Fai a correcta planificación do 
proceso 

▪  

h 

i 

l 

n 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 

xeito individual e en equipo. 

 

▪ 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. 

Afonda ▪  

▪ 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.). 

Procúraas ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico 
sobre o procedemento, os resultados e as conclusións do 
proceso de investigación desenvolvido. 

▪ 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. 

Consúltaas ▪  

▪ MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 

investigación. 

Usa os símbolos adecuados ▪  

▪ MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Emprégaas ▪  

▪ MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

Ten seguridade na comunicación ▪  

▪ 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. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

i 

l 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

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

▪ MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

Identifícaas ▪  

▪ MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema do Establéceas ▪ SI 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

identificación de problemas en situacións 

problemáticas da realidade. 

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. 

Usa, elabora e constrúe modelos 
matemáticos axeitados 

▪  

▪ MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

Interprétaa ▪ SI 

 ▪ 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. 

Realízaas ▪  

i ▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ 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. 

Fai reflexión sobre o proceso ▪  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

n 

ñ 

o 

p 

▪  B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

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

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

As súas actitudes son axeitadas ▪ SI 

▪ MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlaa ▪  

▪ 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. 

Desenvólveas ▪  

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

Desenvólveas ▪  

b 

i 

l 

m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

 

▪ 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. 

Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas  

▪  
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

b 

i 

l 

▪  B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

 

▪ 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. 

Reflexiona ▪  

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

▪ 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. 

Selecciónaas ▪  

 ▪ MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

Utilízaos ▪  

 ▪ MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

Deséñaas ▪  

 ▪ MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 

Recréaos ▪  

 ▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

Utilízaos ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

▪ 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. 

Elabóraos ▪  

 ▪ MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Utilízaos ▪  

 ▪ 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. 

Fai un uso axeitado ▪  

 ▪ Bloque 2. Números e álxebra 

 ▪ B2.1. Números racionais e irracionais. Número real. ▪ B2.1. Utilizar os números reais e as súas ▪ MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais (racionais e 
irracionais) e utilízaos para representar e interpretar 

Recoñece os distintos tipos de 
números 

▪ SI 
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Ob. X. 
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Representación na recta real. Intervalos. 

▪ B2.2. Aproximación decimal dun número real. Estimación, 
redondeo e erros. 

▪ B2.3. Operacións con números reais. Potencias e radicais. 
Notación científica. 

operacións para presentar e intercambiar 
información, controlando e axustando a marxe 
de erro esixible en cada situación, en contextos 
da vida real. 

axeitadamente información cuantitativa. 

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

Representa intervalos ▪ SI 

 ▪ MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa 
graficamente calquera número real. 

Representa números reais ▪  

 ▪ 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. 

Realízaas ▪ SI 

 ▪ B2.4. Operacións con capitais financeiros. Aumentos e 
diminucións porcentuais. Taxas e xuros bancarios. 

Capitalización e amortización simple e composta. 

▪ B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos para a 
realización de cálculos financeiros e mercantís. 

▪ 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. 

Coñece os parámetros de aritmética 
mercantil 

▪ SI 

 ▪ B2.6. Polinomios. Operacións. Descomposición en 
factores. 

▪ B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e reducibles a elas, 
exponenciais e logarítmicas. Aplicacións. 

▪ B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grao 
con dúas incógnitas. Clasificación. Aplicacións. 
Interpretación xeométrica. 

▪ B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas: 
método de Gauss. 

▪ B2.10. Formulación e resolución de problemas das ciencias 
sociais mediante sistemas de ecuacións lineais. 

▪ 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. 

Utilízaa ▪  

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

Resólveos ▪ SI 

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

Realízaa ▪  

 ▪ Bloque 3. Análise 

 ▪ B3.1. Resolución de problemas e interpretación de 
fenómenos sociais e económicos mediante funcións. 

▪ B3.2. Funcións reais de variable real. Expresión dunha 
función en forma alxébrica, por medio de táboas ou de 
gráficas. Características dunha función. 

▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das 
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas características. 

Funcións definidas a anacos. 

▪ 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. 

Fai análise por táboas ▪ SI 

 ▪ 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. 

Selecciona ben as unidades e as 
escalas 

▪  

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

Coñece as características dunha 
función 

▪  



36 

IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez      MATEMÁTICAS 1º BACH CIENCIAS 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

e problemas contextualizados. 

 ▪ B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e cuadrática. 
Aplicación a problemas reais. 

▪ 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. 

Obtén valores por interpolación ou 
extrapolación 

▪ SI 

 ▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das 
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas características. As 
funcións definidas a anacos. 

▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para 
o estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao 
estudo das asíntotas. 

▪ 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. 

Calcula límites ▪ SI 

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

Manexa as asíntotas dunha función ▪ SI 

 ▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para 
o estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao 
estudo das asíntotas. 

▪ 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. 

Analiza a continuidade dunha función ▪  

 ▪ B3.6. Taxa de variación media e taxa de variación 
instantánea. Aplicación ao estudo de fenómenos 
económicos e sociais. Derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función 
nun punto. 

▪ B3.7. Función derivada. Regras de derivación de funcións 
elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e 
composición de funcións polinómicas, exponenciais e 
logarítmicas. 

▪ 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. 

Calcula a taxa de variación media ▪  

 ▪ 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. 

Calcula derivadas ▪ SI 

 ▪ Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

 ▪ B4.9. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

▪ B4.10. Aplicación da combinatoria ao cálculo de 
probabilidades. 

▪ B4.11. Experimentos simples e compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidade. Media, varianza e desvío padrón. 

▪ B4.13. Distribución binomial. Caracterización e 
identificación do modelo. Cálculo de probabilidades. 

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de 

▪ 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. 

Calcula probabilidades mediante 
Laplace 

▪ SI 

 ▪ 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. 

Constrúe a función de probabilidade ▪  

 ▪ 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. 

Constrúe a función de densidade ▪ SI 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

densidade e de distribución. Interpretación da media, 
varianza e desvío padrón. 

▪ B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución 
normal. Asignación de probabilidades nunha distribución 
normal. 

 ▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidade. Media, varianza e desvío padrón. 

▪ B4.13. Distribución binomial. Caracterización e 
identificación do modelo. Cálculo de probabilidades. 

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de 
densidade e de distribución. Interpretación da media, 
varianza e desvío padrón. 

▪ B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución 
normal. Asignación de probabilidades nunha distribución 
normal. 

▪ B4.16. Cálculo de probabilidades mediante aproximación 
da distribución binomial pola normal. 

▪ B4.4. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando 
os seus parámetros e determinando a 

probabilidade de sucesos asociados. 

▪ MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os 
seus parámetros e calcula a súa media e o desvío padrón. 

Identifícaos ▪  

 ▪ MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións. 

Calcula probabilidades nunha 
binomial 

▪ SI 

 ▪ MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden 
modelizarse mediante unha distribución normal, e valora a 
súa importancia nas ciencias sociais. 

Distíngueos ▪  

 ▪ MACS1B4.4.4. 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, e aplícaas en diversas situacións. 

Calcula probabilidades nunha normal ▪ SI 

 ▪ MACS1B4.4.5. 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. 

Calcula probabilidades na binomial 
aproximando pola normal 

▪  

 ▪ B4.17. Identificación das fases e as tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados 
coa estatística, interpretando a información, e detectando 
erros e manipulacións. 

 

▪ 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. 

Utilízao ▪  

 ▪ MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación de 
informacións estatísticas ou relacionadas co azar presentes 
na vida cotiá. 

Razoa e argumenta ▪  
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8. Avaliación e cualificación. 

8.1. Procedementos 

8.1.1. Seguimento  da interacción do alumado cos materias didácticos proporcionados polo 

profesor da materia a través da AULA VIRTUAL 

8.1.2. Seguimento da participación activa do alumnado nos foros e mensaxería interna da aula 

virtual e a través do correo electrónico. 

8.1.3. Proposta de tarefas interactivas, tarefas de entrega de ficheiros e cuestionarios integrados 

na propia aula.  

8.1.4. Repaso e reforzo dos aspectos aprendidos durante os dous primeiros trimestres 

(especialmente no caso do alumnado con algunha avaliación suspensa) 

 

8.2. Instrumentos 

8.2.1. Revisión do seguimento por parte do alumnado dos materiais didácticos proporcionados 

na aula virtual. 

8.2.2. Tarefas de entrega de arquivos: documentos de texto,... 

8.2.3. Probas de tipo cuestionario de resposta múltiple ou aberta sobre os contidos ampliados 

durante o terceiro trimestre. 

8.2.4. Valoración do seguimento da participación activa na aula, nos foros de dúbidas por parte 

do alumando, presentando cuestións propias ou respondendo a cuestións presentadas por 

compañeiras e compañeiros do grupo. 

8.2.5. Boletíns de exercicios de repaso da materia impartida nas dúas primeiras avaliacións. 

8.2.6. Probas de tipo cuestionario de resposta múltiple ou aberta de comprobación da realización 

das tarefas de repaso dos contidos das dúas primeiras avaliacións. 

 

8.3. Cualificación final 

Para superar a materia Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais de 1º de bacharelato de Ciencias 

Sociais, o alumnado deberá ter avaliación positiva en todos os bloques de contidos da 1ª e 2ª 

avaliación. Para aquel alumnado que ten pendente de superar algún deses bloques establécese un 

sistema de boletíns de exercicios de repaso da materia deses bloques e unha proba telemática, tipo 

cuestionario. Tanto boletíns de exercicios como a proba telemática estarán cualificadas sobre 10 

puntos e considerarase que o alumno ou alumna supera ese bloque se obtén unha nota superior a 4 

tanto nos boletíns como na proba telemática e a media de ambas é superior a 5. 

Partindo de que o traballo realizado neste terceiro trimestre en ningún caso pode supoñer unha 

diminución da cualificación obtida polo alumnado nas dúas primeiras avaliacións, procédese a 

calcular a cualificación final da materia como a nota máis alta entre estas dúas opcións: 

• Media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións.  

ou 

• Media aritmética das tres avaliacións, sendo a cualificación desta terceira avaliación un valor 

de 0 a 10 puntos resultado  da ponderación das cualificacións obtidas polos distintos 

instrumentos recollidos no punto 2.2.  
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É dicir, se D = Media da cualificación das dúas primeiras avaliacións e T = Media aritmética das 

dúas primeiras avaliacións e o traballo desenvolvido na 3ª avaliación, a cualificación final do 

alumno/a sería: 

Cualificación final = Máximo (D,T) 

Deste xeito aquel alumando cuxo desenvolvemento no terceiro trimestre, fose positivo, vería 

incrementada a súa cualificación final e aquel alumando que por diferentes motivos non tivese unha 

valoración positiva no traballo desenvolvido no 3ª trimestre, quedaría coa cualificación media das 

dúas primeiras avaliacións.  

 

8.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso terá que 

realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 de setembro. Ademais deberán realizar un 

exame presencial ou virtual na data que marque a xefatura de estudos nos primeiros días do mes de 

setembro. 

Os boletíns de exercicios terán un peso dun 20% na nota da avaliación extraordinaria de setembro. O 

resto da cualificación obterase do exame. 

No exame de setembro haberá dúas partes, na primeira, que se puntuará sobre 10, só haberá 

cuestións relativas ás dúas primeiras avaliacións. Na segunda parte haberá preguntas sobre a materia 

ampliada e impartida telematicamente no terceiro trimestre. Esta segunda parte será voluntaria para 

o alumnado e contará só para subir a nota. Deste xeito obteremos dúas cualificacións: unha só coa 

nota da primeira parte e outra incluíndo tamén a segunda parte (neste caso a primeira parte terá un 

peso de 2/3 e a ampliada do terzo restante). A cualificación outorgada será o máximo entre esas dúas 

cualificacións. 
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9. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

9.1. Actividades 

• Lectura comprensiva dos materiais que se lle van entregando, resumo e formulación de 

dúbidas ao profesor da materia no Foro de Dúbidas incluído na aula virtual en cada un dos 

temas. 

• Actividades de entrega de arquivos, imaxes, etc. 

• Cuestionarios de resposta múltiple sobre os contidos impartidos na 3ª avaliación. 

• Boletíns de exercicios de repaso da materia abordada nos dous primeiros trimestres. 

• Cuestionarios de resposta múltiple sobre os contidos propios da 1ª e 2ª avaliación, no caso 

do alumnado que non superase algunha das avaliacións. 

 

9.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

• Todo o alumnado deste grupo ten conectividade e poden participar en todas as actividades 

que se lle propoñen. 

• O lugar de referencia para o traballo e a comunicación do alumando é a aula virtual Moodle 

que se creou para utilizar con motivo do confinamento. 

• En cada tema vanse incorporando materiais tales como vídeos explicando o profesor sobre 

a pantalla os conceptos que forman parte dese tema, arquivos de texto con teoría e/ou 

exercicios, arquivos coas solucións dos exercicios de cada apartado,... 

• En cada tema utilízase tamén un Foro de Dúbidas e Foro de Novas. No Foro de Dúbidas o 

alumando pode formular en calquera momento cuestións relativas aos diferentes contidos, 

tarefas, procedementos técnicos... e se lle da resposta por parte do profesor da materia na 

maior brevidade posible para que o alumando poida continuar coa súa labor. 

• Cada día ou cada par de días márcaselle unha tarefa a través dos foros. Indicando prazo e 

forma de entrega. Durante ese prazo poden facer consultas a través dese mesmo foro, por 

mensaxería interna da aula ou mesmo por correo electrónico de xeito privado. 

• A comunicación directa e continua é o fundamento do proceso de aprendizaxe deste terceiro 

trimestre, de xeito que permite a cada alumno/a ter resposta detallada e complementada 

en moitos casos con pequenos titoriais explicativos para todas aquelas dúbidas que poida 

ter. Téntase minimizar ao máximo posible a insubstituíble comunicación alumnado-docente 

de xeito presencial dentro dunha aula . 

• A metodoloxía xeral está baseada na práctica por parte do alumando, reforzando os contidos 

básicos e afianzando aqueles procedementos que servirán de base ao traballo que terán que 

desenrolar o próximo curso en 2º de bacharelato. 

• Logo da preparación de cada tema o alumnado ten que realizar un ou máis cuestionarios de 

resposta múltiple ou resposta aberta na propia aula virtual e cuxos resultados serán tidos en 

conta para a cualificación da 3ª avaliación, tal e como se recolle no apartado de avaliación 

desta programación 

• O alumando que non fora avaliado positivamente nalgunha das dúas primeiras avaliacións 

deste curso centrará o seu traballo no repaso e aclaración de dúbidas dos contidos propios 

desas avaliacións. Consultará co profesor da materia todas aquelas dúbidas que xurdan 
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nesta labor de repaso dos contidos indicados polo docente (logo de facer selección daqueles 

que se consideren básicos). A continuación, e para afianzar esta labor de repaso e reforzo, 

realizará os exercicios propostos polo profesor e fará entrega dos mesmos nas datas 

indicadas e polo medio que se lle comunique. 

• Proporanse diferentes tipos de actividades relacionadas coa materia do curso para aquel 

alumnado que teña as dúas primeiras avaliacións superadas: exercicios de reforzo e 

consolidación do aprendido e cuestionarios de resposta múltiple ou resposta aberta na 

propia aula virtual. 

• En calquera caso, os contidos traballados, as ferramentas empregadas, os tempos de 

entrega das tarefas e a comunicación co docente están adaptados ás circunstancias nas que 

se está a desenvolver este terceiro trimestre. 

 

9.3. Materiais e recursos 

• Materiais didácticos elaborados polo profesor da materia para as características propias do 

alumando. 

• Actividades embebidas na aula virtual propias da contorna Moodle:  actividades interactivas, 

entrega de ficheiros, cuestionarios de resposta múltiple e/ou aberta,... 

• Cadernos de traballo do alumno que se lle proporciona para que de xeito dixital ou á man 

vaia completando e no que vai realizando as tarefas que se lle indican, e que logo entregará 

polo medio que se lle indique (aula virtual correo,...) para ser tido en conta na cualificación.  

• Lugares web considerados de interese en relación cos contidos abordados na materia. 

• Equipo informático do alumno/a.  
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10. Información e publicidade 

• Toda a información de relevancia transmítese puntualmente ao alumnado ao mediante o 

Foro de Novas e os Foros de Dúbidas incorporados á aula virtual aos que están subscritos 

obrigatoriamente e polo que reciben notificación inmediata de calquera novidade. 

• Todas estas informacións son comunicadas á profesora titora para que formen parte do 

informe que remite ás familias periodicamente. 

• O seguimento do alumando será tamén comunicado á profesora titora para que llo 

comunique ás familias nos informes mencionados. 

 

4.1. Publicidade 

• Toda esta información publicarase no web do centro 
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11. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 

Matemáticas I. 1º de bacharelato 
Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

e 
i 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os 
procesos de resolución. 

▪  

i 
l 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
relación con outros problemas coñecidos; modificación de 
variables; suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática do proceso, 
outras formas de resolución, problemas parecidos, 
xeneralizacións e particularizacións interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ 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.). 

É quen de analizar os enunciados ▪  

▪ MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema. 

Valora a información e  relaciónaa 
coas solucións 

▪  

▪ MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 
utilidade e a súa eficacia. 

Realízaas ▪  

▪ MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza este tipo de estratexias ▪  

▪ MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

d 
i 
l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, 
método de indución, contraexemplos, razoamentos 
encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

▪ 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.). 

Ten en conta o contexto do 
problema e  reflexiona sobre o 
proceso 

▪  

g 
i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución 
dun problema ou na demostración dun resultado 
matemático. 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

▪ 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. 

Usa a linguaxe e  os símbolos 
adecuados 

▪ SI 

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

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Emprégaos ▪  
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– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

i 
l 

m 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ 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.). 

Coñécea ▪  

▪ MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema 
de investigación formulado. 

Fai a correcta planificación do 
proceso 

▪  

▪ MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc. 

Afonda ▪  

b 
d 
h 
i 
l 

m 
n 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, 
método de indución, contraexemplos, razoamentos 

encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ 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. 

Fai xeneralizacións ▪  

▪ MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia 
das matemá-ticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e 
matemáticas, ciencias experimen-tais e matemáticas, economía 
e mate-máticas, etc.) e entre contextos mate-máticos 
(numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, finitos e 
infinitos, etc.). 

Procúraas ▪  

e 
g 
i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.7. Elaborar un informe científico escrito 
que recolla o proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación. 

Consúltaas ▪  

▪ MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

Usa os símbolos adecuados ▪ SI 

▪ MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e Utilízaos ▪  
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▪ B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico 
sobre o proceso, os resultados e as conclusións do proceso 
de investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e 
os medios tecnolóxicos axeitados. 

razoamentos explícitos e coherentes. 

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

Emprégaas ▪  

▪ MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación 
das ideas, así como dominio do tema de investigación. 

Ten seguridade na comunicación ▪  

▪ 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. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

i 
l 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ 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. 

Identifícaas ▪  

▪ 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. 

Establéceas ▪  

▪ MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

Usa, elabora e  constrúe modelos 
matemáticos axeitados 

▪  

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

Interprétaa ▪  

▪ 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. 

Realízaas ▪  

i 
▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 

modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ 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 

Fai reflexión sobre o proceso ▪  

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ 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.). 

As súas actitudes son axeitadas ▪ SI 

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

Formúlaa ▪  
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l 
m 
n 
ñ 
o 

▪ 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 

Desenvólveas ▪  

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

Desenvólveas ▪  

b 
i 
l 

m 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

▪ 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. 

Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas  

▪  

b 
i 
l 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

▪ 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. 

Reflexiona ▪  

g 
i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

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

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

Seleccónaas ▪  

▪ MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

Utilízaos ▪  

▪ MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

Deséñaas ▪  

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

Faino ▪  

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

Utilízaos ▪  

e 
g 
i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

▪ 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 

▪ 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. 

Elabóraos ▪  

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

Utilízaos ▪  
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– Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

facilitar a interacción. 
▪ 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. 

Úsaos ▪  

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

Emprégaas ▪  

 ▪ Bloque 2. Números e álxebra 

g 
i 

▪ B2.1. Números reais: necesidade do seu estudo e das súas 
operacións para a comprensión da realidade. Valor 
absoluto. Desigualdades. Distancias na recta real. Intervalos 

e ámbitos. Aproximación e erros. Notación científica. 

▪ 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. 

Recoñece os distintos tipos de 
números 

▪  

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

Realízaas ▪  

▪ MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada 
contexto e xustifica a súa idoneidade. 

Utilíza ▪  

▪ MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos 
aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade 
de estratexias axeitadas para minimizalas. 

Obtén cotas de erro ▪  

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

Coñece o valor absoluto ▪  

▪ MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números 
reais, a súa representación e a interpretación na recta real, e as 
súas operacións. 

Utilízaa ▪ SI 

i 
▪ B2.2. Números complexos. Forma binómica e polar. 

Representacións gráficas. Operacións elementais. Fórmula 
de Moivre. 

▪ 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. 

Resólveos ▪  

▪ 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. 

Opera con números complexos ▪ SI 

i 
▪ B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, monotonía e 

anotación. Número “e”. 

▪ B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. Propiedades. 
Ecuacións logarítmicas e exponenciais. 

▪ 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. 

Calcula logaritmos ▪ SI 

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

Resolve problemas ▪  
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▪ B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas sinxelas súas propiedades. 

i 
▪ B2.6. Formulación e resolución de problemas da vida cotiá 

mediante ecuacións e inecuacións. Interpretación gráfica. 

▪ B2.7. Método de Gauss para a resolución e a interpretación 
de sistemas de ecuacións lineais. Formulación e resolución 
de problemas da vida cotiá utilizando o método de Gauss. 

▪ 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. 

Utiliza o método de Gauss ▪ SI 

▪ 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. 

Resolve problemas ▪ SI 

 ▪ Bloque 3. Análise 

g 
i 

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. Características das 
funcións. 

▪ B3.2. Funcións básicas: polinómicas, racionais sinxelas, 
valor absoluto, raíz, trigonométricas e as súas inversas, 

exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos. 

▪ B3.3. Operacións e composición de funcións. Función 
inversa. Funcións de oferta e demanda. 

▪ 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. 

Fai análise por táboas ▪  

▪ 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. 

Selecciona ben as unidades e as 
escalas 

▪  

▪ 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. 

Interpreta as propiedades dunha 
función 

▪ SI 

▪ MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo 
e a análise de funcións en contextos reais. 

Extráeos ▪  

i 
▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no 

infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 
descontinuidades. 

▪ 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. 

Comprende o concepto de límite ▪ SI 

▪ 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. 

Analiza a continuidade dunha 
función 

▪ SI 

▪ MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e 
representa a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

Coñece as características dunha 
función 

▪  

i 
 

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no 
infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha 
función nun punto, a súa interpretación 
xeométrica e o cálculo de derivadas ao 

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

resolver problemas. 

Calcula a derivada ▪  
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Matemáticas I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 
descontinuidades. 

▪ B3.6. Derivada dunha función nun punto. Interpretación 
xeométrica da derivada da función nun punto. Medida da 
variación instantánea dunha magnitude con respecto a 
outra. Recta tanxente e normal. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da 
cadea. 

estudo de fenómenos naturais, sociais ou 
tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos. 

▪ MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias 
funcións elementais mediante a regra da cadea. 

Deriva funcións compostas ▪ SI 

▪ MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se 
verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha 

función nun punto. 

Determínaos ▪  

g 
i 

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. Características das 
funcións. 

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no 
infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da 
cadea. 

▪ B3.8. Utilización das ferramentas básicas da análise para o 
estudo das características dunha función. Representación 
gráfica de funcións. 

▪ 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. 

Fai gráficas  ▪ SI 

▪ MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e analizar o comportamento local e global das 
funcións. 

Utilízaos ▪  

 ▪ Bloque 4. Xeometría 

i 
▪ B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 

▪ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións trigonométricas. 

▪ 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. 

Coñece as razóns trigonométricas ▪ SI 

i 
▪ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 

Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións trigonométricas. 

▪ B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións trigonométricas 
sinxelas. 

▪ B4.4. Resolución de triángulos. Resolución de problemas 
xeométricos diversos. 

▪ 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. 

Resolve problemas da vida real 
mediante a trigonometría 

▪ SI 

i 
▪ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 

▪ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous 
vectores. 

▪ B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

▪ 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, 

▪ 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. 

Manexa as operacións básicas con 
vectores 

▪ SI 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

utilizando en ambos os casos as súas 

ferramentas e propiedades. 
▪ MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do 

módulo e do coseno do ángulo. 

Calcula a expresión analítica do 
produto escalar 

▪  

i 
▪ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 

▪ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous 
vectores. 

▪ B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións da recta. 
Posicións relativas de rectas. Distancias e ángulos. 
Resolución de problemas. 

▪ 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. 

Calcula distancias ▪ SI 

▪ MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas 
formas, identificando en cada caso os seus elementos 
característicos. 

Coñece as distintas formas de 
ecuación dunha recta 

▪ SI 

▪ MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións 
relativas das rectas. 

Recoñece as posicións relativas ▪ SI 

i 
▪ B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

▪ B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbole e 
parábola. Ecuación e elementos. 

▪ 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. 

Coñece o significado de lugar 
xeométrico 

▪  

▪ MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas 
informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que 
estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e 
as distintas cónicas estudadas. 

Realízaas ▪  
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12. Avaliación e cualificación. 

12.1. Procedementos 

12.1.1. Seguimento  da interacción do alumado cos materias didácticos proporcionados polo 

profesor da materia a través da AULA VIRTUAL 

12.1.2. Seguimento da participación activa do alumnado nos foros e mensaxería interna da aula 

virtual.   

12.1.3. Proposta de tarefas interactivas, tarefas de entrega de ficheiros e cuestionarios integrados 

na propia aula.  

12.1.4. Repaso e reforzo dos aspectos aprendidos durante os dous primeiros trimestres 

(especialmente no caso do alumnado con algunha avaliación suspensa) 

 

12.2. Instrumentos 

12.2.1. Revisión do seguimento por parte do alumnado dos materiais didácticos proporcionados 

na aula virtual. 

12.2.2. Tarefas de entrega de arquivos: documentos de texto,... 

12.2.3. Probas de tipo cuestionario de resposta múltiple ou aberta sobre os contidos ampliados 

durante o terceiro trimestre. 

12.2.4. Valoración do seguimento da participación activa na aula, nos foros de dúbidas por parte 

do alumando, presentando cuestións propias ou respondendo a cuestións presentadas por 

compañeiras e compañeiros do grupo. 

12.2.5. Boletíns de exercicios de repaso da materia impartida nas dúas primeiras avaliacións. 

12.2.6. Probas de tipo cuestionario de comprobación da realización das tarefas de repaso dos 

contidos das dúas primeiras avaliacións. 

 

12.3. Cualificación final 

Para superar a materia de matemáticas de 1º de bacharelato de Ciencia e Tecnoloxía, o alumnado 

deberá ter avaliación positiva en todos os bloques de contidos da 1ª e 2ª avaliación. Para aquel 

alumnado que ten pendente de superar algún deses bloques establécese un sistema de boletíns de 

exercicios de repaso da materia deses bloques e unha proba telemática, tipo cuestionario. Tanto 

boletíns de exercicios como a proba telemática estarán cualificadas sobre 10 puntos e considerarase 

que o alumno ou alumna supera ese bloque se obtén unha nota superior a 4 tanto nos boletíns como 

na proba telemática e a media de ambas é superior a 5. 

Partindo de que o traballo realizado neste terceiro trimestre en ningún caso pode supoñer unha 

diminución da cualificación obtida polo alumnado nas dúas primeiras avaliacións, procédese a 

calcular a cualificación final da materia como a nota máis alta entre estas dúas opcións: 

• Media aritmética das cualificacións da 1ª e 2ª avaliacións.  

ou 

• Media aritmética das tres avaliacións, sendo a cualificación desta terceira avaliación un valor 

de 0 a 10 puntos resultado  da ponderación das cualificacións obtidas polos distintos 

instrumentos recollidos no punto 2.2.  
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É dicir, se D = Media da cualificación das dúas primeiras avaliacións e T = Media aritmética das 

dúas primeiras avaliacións e o traballo desenvolvido na 3ª avaliación, a cualificación final do 

alumno/a sería: 

Cualificación final = Máximo (D,T) 

Deste xeito aquel alumando cuxo desenvolvemento no terceiro trimestre, fose positivo, vería 

incrementada a súa cualificación final e aquel alumando que por diferentes motivos non tivese unha 

valoración positiva no traballo desenvolvido no 3ª trimestre, quedaría coa cualificación media das 

dúas primeiras avaliacións.  

 

12.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso terá que 

realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 de setembro. Ademais deberán realizar un 

exame presencial ou virtual na data que marque a xefatura de estudos nos primeiros días do mes de 

setembro. 

Os boletíns de exercicios terán un peso dun 20% na nota da avaliación extraordinaria de setembro. O 

resto da cualificación obterase do exame. 

No exame de setembro haberá dúas partes, na primeira, que se puntuará sobre 10, só haberá 

cuestións relativas ás dúas primeiras avaliacións. Na segunda parte haberá preguntas sobre a materia 

ampliada e impartida telematicamente no terceiro trimestre. Esta segunda parte será voluntaria para 

o alumnado e contará só para subir a nota. Deste xeito obteremos dúas cualificacións: unha só coa 

nota da primeira parte e outra incluíndo tamén a segunda parte (neste caso a primeira parte terá un 

peso de 2/3 e a ampliada do terzo restante). A cualificación outorgada será o máximo entre esas dúas 

cualificacións. 
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13. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

13.1. Actividades 

• Lectura comprensiva dos materiais que se lle van entregando, resumo e formulación de 

dúbidas ao profesor da materia no Foro de Dúbidas incluído na aula virtual en cada un dos 

temas. 

• Actividades de entrega de arquivos, imaxes, etc. 

• Cuestionarios de resposta múltiple sobre os contidos impartidos na 3ª avaliación. 

• Boletíns de exercicios de repaso da materia abordada nos dous primeiros trimestres. 

• Cuestionarios de resposta múltiple sobre os contidos propios da 1ª e 2ª avaliación, no caso 

do alumnado que non superase algunha das avaliacións. 

 

13.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Detectouse que tres alumnos/as non accederon máis que en contadas veces á aula virtual e non 

respostaron ningunha das mensaxes que por diversos medios se lle enviaron, en consecuencia non 

participaron en ningunha das actividades, pero tampouco informaron de cal era o motivo da súa falta 

de participación. Para o resto do alumando a metodoloxía adaptouse ás circunstancias propias do 

confinamento. 

• O lugar de referencia para o traballo e a comunicación do alumando é a aula virtual Moodle 

que se creou para utilizar con motivo do confinamento. 

• En cada tema vanse incorporando materiais tales como vídeos explicando o profesor sobre 

a pantalla os conceptos que forman parte dese tema, arquivos de texto con teoría e/ou 

exercicios, arquivos coas solucións dos exercicios de cada apartado,... 

• En cada tema utilízase tamén un Foro de Dúbidas e Foro de Novas. No Foro de Dúbidas o 

alumando pode formular en calquera momento cuestións relativas aos diferentes contidos, 

tarefas, procedementos técnicos... e se lle da resposta por parte do profesor da materia na 

maior brevidade posible para que o alumando poida continuar coa súa labor. 

• Cada día ou cada par de días márcaselle unha tarefa a través dos foros. Indicando prazo e 

forma de entrega. Durante ese prazo poden facer consultas a través dese mesmo foro, por 

mensaxería interna da aula ou mesmo por correo electrónico de xeito privado. 

• A comunicación directa e continua é o fundamento do proceso de aprendizaxe deste terceiro 

trimestre, de xeito que permite a cada alumno/a ter resposta detallada e complementada 

en moitos casos con pequenos titoriais explicativos para todas aquelas dúbidas que poida 

ter. Téntase minimizar ao máximo posible a insubstituíble comunicación alumnado-docente 

de xeito presencial dentro dunha aula . 

• A metodoloxía xeral está baseada na práctica por parte do alumando, reforzando os contidos 

básicos e afianzando aqueles procedementos que servirán de base ao traballo que terán que 

desenrolar o próximo curso en 2º de bacharelato. 

• Logo da preparación de cada tema o alumnado ten que realizar un ou máis cuestionarios de 

resposta múltiple ou resposta aberta na propia aula virtual e cuxos resultados serán tidos en 
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conta para a cualificación da 3ª avaliación, tal e como se recolle no apartado de avaliación 

desta programación 

• O alumando que non fora avaliado positivamente nalgunha das dúas primeiras avaliacións 

deste curso centrará o seu traballo no repaso e aclaración de dúbidas dos contidos propios 

desas avaliacións. Consultará co profesor da materia todas aquelas dúbidas que xurdan 

nesta labor de repaso dos contidos indicados polo docente (logo de facer selección daqueles 

que se consideren básicos). A continuación, e para afianzar esta labor de repaso e reforzo, 

realizará os exercicios propostos polo profesor e fará entrega dos mesmos nas datas 

indicadas e polo medio que se lle comunique. 

• Proporanse diferentes tipos de actividades relacionadas coa materia do curso para aquel 

alumnado que teña as dúas primeiras avaliacións superadas: exercicios de reforzo e 

consolidación do aprendido e cuestionarios de resposta múltiple ou resposta aberta na 

propia aula virtual. 

• En calquera caso, os contidos traballados, as ferramentas empregadas, os tempos de 

entrega das tarefas e a comunicación co docente están adaptados ás circunstancias nas que 

se está a desenvolver este terceiro trimestre. 

 

13.3. Materiais e recursos 

• Materiais didácticos elaborados polo profesor da materia para as características propias do 

alumando. 

• Actividades embebidas na aula virtual propias da contorna Moodle:  actividades interactivas, 

entrega de ficheiros, cuestionarios de resposta múltiple e/ou aberta,... 

• Cadernos de traballo do alumno que se lle proporciona para que de xeito dixital ou á man 

vaia completando e no que vai realizando as tarefas que se lle indican, e que logo entregará 

polo medio que se lle indique (aula virtual correo,...) para ser tido en conta na cualificación.  

• Lugares web considerados de interese en relación cos contidos abordados na materia. 

• Equipo informático do alumno/a.  
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4. Información e publicidade 

• Toda a información de relevancia transmítese puntualmente ao alumnado ao mediante o Foro 

de Novas e os Foros de Dúbidas incorporados á aula virtual aos que están subscritos 

obrigatoriamente e polo que reciben notificación inmediata de calquera novidade. 

• Todas estas informacións son comunicadas á profesora titora para que formen parte do informe 

que remite ás familias periodicamente. 

• O seguimento do alumando será tamén comunicado á profesora titora para que llo comunique 

ás familias nos informes mencionados. 

4.1. Publicidade 

• Toda esta información publicarase no web do centro 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 

e 

i 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar 
estes procesos. 

▪  

i 

l 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica:  

– Relación con otros problemas coñecidos. 
– Modificación de variables. 
– Suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión 
das operacións utilizadas, coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática 
do proceso, procura doutros xeitos de 
resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

▪ 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.). 

É quen de analizar os 
enunciados 

▪  

▪ 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. 

Faino ▪  

▪ MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido. 

Realízaas ▪  

g 

i 
▪  B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou 

escrita de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun 
problema, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 

▪ 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. 

Úsaos ▪  

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

Utilízaos. ▪  

▪ MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou propiedade ou 
teorema que cumpra demostrar. 

Emprégaas. ▪  
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realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

i 

l 

m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ 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.). 

Coñece e  describe estes 
procesos 

▪ S
I 

▪ MACS2B1.4.2. Planifica adecuada-mente o 
proceso de investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desen-volve e o problema 
de investigación formulado. 

Fai a correcta planificación do 
proceso 

▪  

h 

i 

l 

n 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.5. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións matemá-
ticas, 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. 

Afonda na resolución dalgúns 
problemas 

▪  

▪ 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.) 

Procúraas ▪  

e 

g 

i 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o procedemento, os 
resultados e as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 

▪ 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. 

Consúltaas ▪  

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

Usa os símbolos adecuados ▪ S
I 

▪ MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

Utilízaos ▪  
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contextos da realidade. ▪ 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. 

Emprégaas ▪  

▪ MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade 
na comunicación das ideas, así como dominio 
do tema de investigación. 

Ten seguridade na 
comunicación 

▪  

▪ 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 impre-sións 
persoais sobre a experiencia. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

i 

l 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

▪ 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. 

▪ MACS2B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

Identifícaas ▪  

▪ 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. 

Establéceas ▪  

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

Usa, elabora e  constrúe 
modelos matemáticos 
axeitados 

▪  

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

Interprétaa ▪  

▪ 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. 

Realízaas ▪  

i 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

▪ B1.8. Valorar a modelización 
matemática como un recurso para 
resolver problemas da realidade cotiá, 

▪ 2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, 
resultados mellorables, impresións persoais do 

Fai reflexión sobre o proceso ▪  
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avaliando a eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou construídos. 

proceso, etc.v, e valorando outras opinións. 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

 

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

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

As súas actitudes son 
axeitadas 

▪ S
I 

▪ MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos 
e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

Formúlaa ▪  

▪ 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. 

Desenvólveas ▪  

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

Desenvólveas ▪  

b 

i 

l 

m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ 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. 

Toma decisións nos procesos 
de resolución de problemas  

▪  

b 

i 

l 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ 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 con-ciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e 
a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 
aprender diso para situacións futuras. 

Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos 

▪  

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

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

▪ 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. 

Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 

▪  

▪ MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

Utilízaos ▪  
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– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

de problemas. ▪ MACS2B1.12.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a utilización 
de medios tecnolóxicos 

Deseña representacións 
gráficas 

▪  

▪ MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

Faino ▪  

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para 
o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

Utilízaos ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ 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 

Elabora documentos dixitais 
propios 

▪  

▪ MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos 

▪  

 

i 

 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta 
para manexar e operar con datos 
estruturados en táboas. Clasificación de 
matrices. 

▪ B2.2. Operacións con matrices. 

▪ B2.3. Rango dunha matriz. 

▪ B2.4. Matriz inversa. 

▪ B2.5. Método de Gauss. 

▪ B2.6. Determinantes ata orde 3. 

▪ 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. 

Faino ▪ S
I 

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

Utilízaa ▪ S
I 

▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices 
e aplica as propiedades destas operacións 

Opera con matrices ▪ S
I 
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▪ B2.7. Aplicación das operacións das matrices 
e das súas propiedades na resolución de 
problemas en contextos reais. 

adecuadamente, de xeito manual e co apoio de 
medios tecnolóxicos. 

h 

i 

 

▪ B2.8. Representación matricial dun sistema 
de ecuacións lineais: discusión e resolución 
de sistemas de ecuacións lineais (ata tres 
ecuacións con tres incógnitas). Método de 
Gauss. 

▪ B2.9. Resolución de problemas das ciencias 
sociais e da economía. 

▪ B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas 
incógnitas. Sistemas de inecuacións. 
Resolución gráfica e alxébrica. 

▪ B2.11. Programación lineal bidimensional. 
Rexión factible. Determinación e 
interpretación das solucións óptimas. 

▪ B2.12. Aplicación da programación lineal á 
resolución de problemas sociais, económicos 
e demográficos. 

▪ 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. 

Formula as restricións ▪ S
I 

▪ 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. 

Aplica as técnicas de 
programación lineal 

▪ S
I 

 

i ▪ B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da 
continuidade en funcións elementais e 
definidas a anacos. 

▪ 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. 

Modelízaa ▪  

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

Calcula as asíntotas ▪  

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

Estuda a continuidade deste 
tipo de funcións 

▪ S
I 

i ▪ B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de 
funcións polinómicas, racionais e irracionais 
sinxelas, exponenciais e logarítmicas. 

▪ B3.3. Problemas de optimización 
relacionados coas ciencias sociais e a 
economía. 

▪ B3.4. Estudo e representación gráfica de 
funcións polinómicas, racionais, irracionais, 
expónenciais e logarítmicas sinxelas a partir 

▪ 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. 

Representa funcións ▪ S
I 

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

Formula problemas de 
optimización 

▪ S
I 
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das súas propiedades locais e globais. ▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos 
dunha ficha técnica nun estudo estatístico 
sinxelo. 

Faino ▪  

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

Faino ▪  
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2.Avaliación e cualificación. 
2.1. Procedementos 

O alumnado que teña suspensa a materia das dúas primeiras avaliacións poderá recuperar 

seguindo o traballo habitual no Classroom. Na cualificación habilitarase un procedemento para 

esa recuperación. 

Seguemento habitual do Classroom ou da Aula Virtual 

Seguemento na participación nos foros, mediante o correo electrónico e a presentación de 

dúbidas 

Proposta de traballos no Google Drive 

Exames de comprobación de realización das tarefas 

 

2.2. Instrumentos 

Corrección dos boletíns de exercicios 

Listas de cotexo para a revisión do seguemento habitual do Classroom ou da Aula Virtual 

Corrección das tarefas no prazo establecido no Classrooom, á Aula Virtual ou por correo 

electrónico 

Listas de cotexo sobre a participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, 

presentación de dúbidas 

Corección dos traballos no Google Drive 

Corrección do exame de comprobación de realización das tarefas 

 

2.3. Cualificación final 

Sexa a a nota das dúas primeiras avaliacións 

Sexa t=nº tarefas realizadas   e n=nº total de tarefas propostas 

Se o alumno ten unha nota maior ou igual a 4, a nota final calcularase mediante a 

aproximación ao enteiro máis próximo a  

 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑎 + 2 (
𝑡

𝑛
)

5
,  

Como desta maneira o alumnado con nota inferior a 4 tería moitas dificultades para aprobar. 

Por iso para os que estean neste caso establécese o seguinte procedemento: 

Sexa d=6-a, se o valor do enteiro máis próximo a  𝑎 + 𝑑 (
𝑡

𝑛
)

5
é maior ou igual que 5 serán 

convocados a un exame na última semana de maio para recuperar as avaliacións suspensas 

2.4.Proba extraordinaria de setembro 
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Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas 

primeiras avaliacións. Será cualificado unicamente tendo en conta a nota obtida neste exame. 

No exame de setembro haberá dúas partes, que se puntuará sobre 10, só haberá cuestións 

relativas ás dúas primeiras avaliacións. Na segunda parte haberá preguntas sobre a materia 

ampliada e impartida telematicamente no terceiro trimestre. Esta segunda partre será 

voluntaria para o alumnado e contará só para subir a nota. Deste xeito obteremos dúas 

cualificacións: unha só coa nota das primeira parte e outra incluíndo tamén a segunda parte 

(neste caso a primeria parte terá un peso de 2/3 e a ampliada do terzo restante). A 

cualificación outorgada será o máximo entre esas dúas cualificacións.· 

 

 

2.5. Alumnado con materia pendente 

Non hai alumnos con esta materia pendente 

2.5.1. Criterios de avaliación (pendentes) 

2.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 
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3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

Envío de tarefas no Classrooom ou na Aula Virtual 

Utilización das unidades didácticas EDAD do Proxecto Descartes 

Completar o caderno de traballo da unidade didáctica  

Participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, presentación de dúbidas 

Elaboración de traballos compartidos no Google Drive 

 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade 

Para facilitarlle o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas 

 

3.3. Materiais e recursos 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico. Nalgún caso puntual mediante chamadas 

telefónicas. 

 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase no web do centro 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  

CENTRO:IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DÍEGUEZ 
CURSO:1º ESO 
MATERIA:MATEMÁTICAS 
DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA: 12/05/2020 

 

DEPARTAMENTO:Matemáticas 
DATA:12/05/2020 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 

e 

i 

B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución 

de problemas. 

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. 

É quen de expresar e 

razoar estes 

procesos. 

 

i 

l 

B1.1. Planificación e expresión 

verbal do proceso de resolución 

de problemas. 

B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: relación con 

outros problemas coñecidos; 

modificación de variables e 

suposición do problema resolto. 

B1.3. Solucións e/ou resultados 

obtidos: coherencia das solucións 

coa situación, revisión sistemática 

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.). 

É quen de analizar os 

enunciados 

 

MA2B1.2.2. Valora a información 

dun enunciado e relaciónaa co 

número de solucións do problema. 

Faino  

MA2B1.2.3. Realiza estimacións e 

elabora conxecturas sobre os 

Realízaas  



73 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

do proceso, outras formas de 

resolución, problemas parecidos, 

xeneralizacións e 

particularizacións interesantes. 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

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. 

Utiliza este tipo de 

estratexias 

 

MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o 

proceso de resolución de problemas. 

Reflexiona sobre o 

proceso 

 

d 

i 

l 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: 

redución ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamen-tos encadeados, etc. 

B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

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. 

Utilízaos.  

MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o 

proceso de demostración (estrutura, 

método, linguaxe e símbolos, pasos 

clave, etc.). 

Reflexiona sobre o 

proceso 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

g 

i 

B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.8. Elaboración e presentación 

oral e/ou escrita, utilizando as 

ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas, de informes científicos 

sobre o proceso seguido na 

resolución dun problema ou na 

demostración dun resultado 

matemático. 

B1.9. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

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. 

Usa a linguaxe e  os 

símbolos adecuados 

SI 

MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e 

razoamentos explícitos e 

coherentes. 

Utilízaos  

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. 

Emprégaos  



75 

 

IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS II 

Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo, e os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

i B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

B1.5. Planificar 

adecuadamente o proceso de 

MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do 

proceso de elaboración dunha 

Coñécea  
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

l 

m 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

investigación, tendo en conta 

o contexto en que se 

desenvolve e o problema de 

investigación formulado. 

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. 

Fai a correcta 

planificación do 

proceso 

 

MA2B1.5.3. Afonda na resolución 

dalgúns problemas, formulando 

novas preguntas, xeneralizando a 

situación ou os resultados, etc. 

Afonda na resolución 

dalgúns problemas 

 

b 

d 

h 

i 

l 

B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, 

razoamentos, linguaxes, etc. 

B1.5. Métodos de demostración: 

redución ao absurdo; método de 

indución; contraexemplos; 

razoamentos encadeados, etc. 

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 

MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra 

propiedades de contextos 

matemáticos numéricos, alxébricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos 

ou probabilísticos. 

Fai xeneralizacións  

MA2B1.6.2. Busca conexións entre 

contextos da realidade e do mundo 

Procúraas  
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IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS II 

Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

m 

n 

B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

matemá-ticas a partir de 

contextos da realidade ou do 

mundo das matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

afondamento nalgún 

momento da historia das 

matemáticas, concretando 

todo iso en contextos 

numéricos, alxébricos, 

xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos. 

das matemáticas (a historia da 

humanidade e a historia das 

matemáticas; arte e matemáticas; 

tecnoloxías e matemá-ticas, ciencias 

experimentais e matemá-ticas, 

economía e matemáticas, etc.) e 

entre contextos matemáticos 

(numéricos e xeométricos, 

xeométricos e funcionais, 

xeométricos e probabilísticos, 

discretos e continuos, finitos e 

infinitos, etc.). 

e 

g 

i 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, 

e outras formas de representación 

de argumentos. 

B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

matemá-ticas a partir de 

contextos da realidade ou do 

mundo das matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

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. 

Consúltaas  

MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a 

notación e os símbolos matemáticos 

adecuados ao contexto do problema 

de investigación. 

Usa os símbolos 

adecuados 

SI 

MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e 

Utilízaos  
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

B1.11. Elaboración e presentación 

dun informe científico sobre o 

proceso, os resultados e as 

conclusións do proceso de 

investigación desenvolvido, 

utilizando as ferramentas e os 

medios tecnolóxicos axeitados. 

razoamen-tos explícitos e 

coherentes. 

MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas 

tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 

problema de investigación. 

Emprégaas  

MA2B1.7.5. Transmite certeza e 

seguri-dade na comunicación das 

ideas, así como dominio do tema de 

investigación. 

Ten seguridade na 

comunicación 

 

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 

Reflexiona sobre o 

proceso 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

i 

l 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e 

en equipo. 

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. 

Identifícaas  

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. 

Establéceas  

MA2B1.8.3. Usa, elabora ou 

constrúe modelos matemáticos 

axeitados que permitan a resolución 

do problema ou dos problemas 

dentro do campo das matemáticas. 

Usa, elabora e  

constrúe modelos 

matemáticos 

axeitados 

 

MA2B1.8.4. Interpreta a solución 

matemática do problema no 

contexto da realidade. 

Interprétaa  

MA2B1.8.5. Realiza simulacións e 

predicións, en contexto real, para 

Realízaas  
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

valorar a adecuación e as limitacións 

dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

i B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

matemáticos, de xeito individual e 

en equipo. 

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 

Fai reflexión sobre o 

proceso 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

B1.10. Planificación e realización 

de proxectos e investigacións 

matemáticas a partir de contextos 

da realidade ou do mundo das 

matemáticas, de xeito individual e 

en equipo. 

B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, 

en contextos da realidade e 

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.). 

As súas actitudes son 

axeitadas 

SI 

MA2B1.10.2. Formúlase a resolución 

de retos e problemas coa precisión, 

o esmero e o interese adecuados ao 

Formúlaa  
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

matemáticos, de xeito individual e 

en equipo. 

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. 

Desenvólveas  

MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades 

sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

Desenvólveas  

b 

i 

l 

m 

B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

actitudes adecuadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

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. 

Toma decisións nos 

procesos de 

resolución de 

problemas  

 

b B1.13. Confianza nas propias 

capacidades para desenvolver 

B1.12. Reflexionar sobre as 

decisións tomadas, valorando 

MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os 

procesos desenvolvidos, tomando 

Reflexiona sobre os 

procesos 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

i 

l 

actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo 

científico. 

a súa eficacia e aprendendo 

delas para situacións similares 

futuras. 

conciencia das súas estruturas; 

valorando a potencia, a sinxeleza e a 

beleza das ideas e dos métodos 

utilizados; aprendendo diso para 

situacións futuras; etc. 

g 

i 

B1.9. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

B1.13. Empregar as 

ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, 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. 

Selecciona 

ferramentas 

tecnolóxicas 

axeitadas 

 

MA2B1.13.2. Utiliza medios 

tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións 

con expresións alxébricas complexas 

e extraer información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

Utilízaos  

MA2B1.13.3. Deseña 

representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na 

Deseña 

representacións 

gráficas 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo, e os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

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. 

Faino  

MA2B1.13.5. Utiliza medios 

tecnolóxicos para o tratamento de 

datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

Utilízaos  

e 

g 

i 

B1.9. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

Recollida ordenada e a 

organización de datos. 

Elaboración e creación de 

representacións gráficas de datos 

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 

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. 

Elabora documentos 

dixitais propios 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

numéricos, funcionais ou 

estatísticos. 

Facilitación da comprensión de 

conceptos e propiedades 

xeométricas ou funcionais e a 

realización de cálculos de tipo 

numérico, alxébrico ou estatístico. 

Deseño de simulacións e 

elaboración de predicións sobre 

situacións matemáticas diversas. 

Elaboración de informes e 

documentos sobre os procesos 

levados a cabo, e os resultados e 

as conclusións que se obteñen. 

Consulta, comunicación e 

compartición, en ámbitos 

apropiados, da información e as 

ideas matemáticas. 

propios, facendo exposicións 

e argumentacións destes, e 

compartíndoos en ámbitos 

apropiados para facilitar a 

interacción. 

MA2B1.14.2. Utiliza os recursos 

creados para apoiar a exposición 

oral dos contidos traballados na 

aula. 

Utilízaos  

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. 

Usa adecuadamente 

os medios 

tecnolóxicos 

 

MA2B1.14.4. Emprega ferramentas 

tecnolóxicas para compartir ideas e 

tarefas. 

Emprégaas  

 

g B2.1. Estudo das matrices como 

ferramenta para manexar e operar 

B2.1. Utilizar a linguaxe 

matricial e as operacións con 

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe 

matricial para representar datos 

Utilízaa  
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

i 

 

con datos estruturados en táboas 

e grafos. Clasificación de matrices. 

Operacións. 

B2.2. Aplicación das operacións 

das matrices e das súas 

propiedades na resolución de 

problemas extraídos de contextos 

reais. 

matrices para describir e 

interpretar datos e relacións 

na resolución de problemas 

diversos. 

facilitados mediante táboas ou 

grafos e para representar sistemas 

de ecuacións lineais, tanto de xeito 

manual como co apoio de medios 

tecnolóxicos axeitados. 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con 

matrices e aplica as propiedades 

destas operacións adecuadamente, 

de xeito manual ou co apoio de 

medios tecnolóxicos. 

Opera con matrices SI 

e 

i 

B2.1. Estudo das matrices como 

ferramenta para manexar e operar 

con datos estruturados en táboas 

e grafos. Clasificación de matrices. 

Operacións. 

B2.2. Aplicación das operacións 

das matrices e das súas 

propiedades na resolución de 

problemas extraídos de contextos 

reais. 

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. 

Sabe calcular o rango SI 

MA2B2.2.2. Determina as condicións 

para que unha matriz teña inversa e 

calcúlaa empregando o método máis 

axeitado. 

Coñece a condición 

de existencia de 

inversa e sabe 

calculala 

SI 

MA2B2.2.3. Resolve problemas 

susceptibles de seren representados 

Resolve problemas 

utilizando matrices 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

B2.3. Determinantes. Propiedades 

elementais. 

B2.4. Rango dunha matriz. 

B2.5. Matriz inversa. 

B2.6. Representación matricial 

dun sistema: discusión e 

resolución de sistemas de 

ecuacións lineais. Método de 

Gauss. Regra de Cremor. 

Aplicación á resolución de 

problemas. 

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. 

Formúlaa  

 

i B3.1. Límite dunha función nun 

punto e no infinito. Continuidade 

dunha función. Tipos de 

descontinuidade. Teorema de 

Bolzano. 

B3.2. Función derivada. Teoremas 

de Rolle e do valor medio. A regra 

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. 

Coñece as 

propiedades das 

funcións continuas 

SI 

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de 

límite e de derivada á resolución de 

problemas, así como os teoremas 

relacionados. 

Aplica os conceptos 

de límite e de 

derivada 

SI 
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Ob. 

X. 

Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

de L’Hôpital. Aplicación ao cálculo 

de límites. 

B3.3. Aplicacións da derivada: 

problemas de optimización. 

i B3.2. Función derivada. Teoremas 

de Rolle e do valor medio. Regra 

de L’Hôpital. Aplicación ao cálculo 

de límites. 

B3.3. Aplicacións da derivada: 

problemas de optimización. 

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. 

Utiliza correctamente 

a regra de L´Hopital 

SI 

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. 

Faino SI 
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2.Avaliación e cualificación. 
2.1. Procedementos 

O alumnado que teña suspensa a materia das dúas primeiras avaliacións poderá recuperar 

seguindo o traballo habitual no Classroom. Na cualificación habilitarase un procedemento para 

esa recuperación. 

Seguemento habitual do Classroom ou da Aula Virtual 

Seguemento na participación nos foros, mediante o correo electrónico e a presentación de 

dúbidas 

Proposta de traballos no Google Drive 

Exames de comprobación de realización das tarefas 

 

2.2. Instrumentos 

Corrección dos boletíns de exercicios 

Listas de cotexo para o seguemento habitual do Classroom ou da Aula Virtual 

Corrección tarefas no prazo establecido no Classrooom, á Aula Virtual ou por correo 

electrónico 

Revisión da participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, presentación 

de dúbidas 

Corrección da elaboración de traballos no Google Drive 

Corrección dos exames de comprobación de realización das tarefas 

 

2.3. Cualificación final 

Sexa a a nota das dúas primeiras avaliacións 

Sexa t=nº tarefas realizadas   e n=nº total de tarefas propostas 

Se o alumno ten unha nota maior ou igual a 4, a nota final calcularase mediante a 

aproximación ao enteiro máis próximo a  

 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑎 + 2 (
𝑡

𝑛
)

5
,  

Como desta maneira o alumnado con nota inferior a 4 tería moitas dificultades para aprobar. 

Por iso para os que estean neste caso establécese o seguinte procedemento: 

Sexa d=6-a, se o valor do enteiro máis próximo a  𝑎 + 𝑑 (
𝑡

𝑛
)

5
é maior ou igual que 5 serán 

convocados a un exame na última semana de maio para recuperar as avaliacións suspensas 

2.4.Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá a opción de facer unha única proba escrita de recuperación global  
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No exame de setembro haberá dúas partes, que se puntuará sobre 10, só haberá cuestións 

relativas ás dúas primeiras avaliacións. Na segunda parte haberá preguntas sobre a materia 

ampliada e impartida telematicamente no terceiro trimestre. Esta segunda partre será 

voluntaria para o alumnado e contará só para subir a nota. Deste xeito obteremos dúas 

cualificacións: unha só coa nota das primeira parte e outra incluíndo tamén a segunda parte 

(neste caso a primeria parte terá un peso de 2/3 e a ampliada do terzo restante). A 

cualificación outorgada será o máximo entre esas dúas cualificacións.· 

 

 

2.5. Alumnado con materia pendente 

Non hai alumnos con esta materia pendente 

2.5.1. Criterios de avaliación (pendentes) 

2.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 

  



90 

 

IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS II 

 

3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

Envío de tarefas no Classrooom ou na Aula Virtual 

Completar o caderno de traballo da unidade didáctica  

Participación nos foros, participación mediante o correo electrónico, presentación de dúbidas 

Elaboración de traballos compartidos no Google Drive 

 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade 

Para facilitarlle o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas 

 

3.3. Materiais e recursos 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico. Nalgún caso puntual mediante chamadas 

telefónicas. 

 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase no web do centro 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 4ºESA presencial e semipresencial. 
 

Obxect
ivos 

Contido
s 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 
Logrado se Min 

Bloque 1: Números e 

álxebra 
  

e 
f 
i 
j 
k 
p 

B1.1. Números irracionais. Diferenciación de 
números racionais e irracionais. 

B1.2. Representación de números na recta 
real. 

B1.3. Intervalos. Significado e diferentes 
formas de expresión. 

B1.4. Potencias de expoñente enteiro ou 
fraccionario e radicais sinxelos. Relación 

entre potencias e radicais. 

B1.5. Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e 

composto. 

B1.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e 
operacións, xunto coas súas propiedades e 
aproximacións, para resolver problemas rela- 

cionados coa vida diaria e outras materias do 

ámbito educativo, recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

B1.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, en- 
teiros, racionais e irracionais), indica o criterio seguido 
para a súa identificación, e utilízaos para representar e 

interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

Recoñece os 
distintos tipos 

SI Non 

B1.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo 
mental, algoritmos empregando lapis e papel, calculadora 
ou ferramentas informáticas, e utiliza a notación máis 
axeitada para as operacións de suma, resta, produto, 
división e potenciación. 

É quen de operar SI  

B1.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos 
de números reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta 

numérica. 

Distingue os distintos 
tipos 

 SI  

B1.1.4. Establece as relacións entre radicais e poten- cias, 
opera aplicando as propiedades necesarias e resolve 
problemas contextualizados. 

É quen de relacionar 

SI   Si 

B1.1.5. Aplica porcentaxes á resolución de problemas 
cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios 
tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira. 

Resolve problemas 
de porcentaxes 

SI  

e B1.6. Polinomios: raíces e 

factorización. Importancia das 

igualdades notables na 

factorización. 

B1.2. Utilizar con destreza a 

linguaxe alxébri- ca, as súas 

operacións e as súas propieda- des. 

B1.2.1. Exprésase con eficacia facendo 

uso da linguaxe alxébrica. 

Utiliza con 

correción a 

linguaxe 

alxébrica 

Si 
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B1.7. Resolucións de ecuacións 

sinxelas de grao superior a 

dous. 

B1.8. Fraccións alxébricas. 

Simplificación e operacións. 

B1.2.2. Obtén as raíces dun polinomio 

e factorízao utilizando a regra de 

Ruffini ou outro método máis axeitado. 

É quen de 

factorizar 

SI  

B1.2.3. Realiza operacións con 

polinomios, igualdades notables e 

fraccións alxébricas sinxelas. 

Opera con 

polinomios e 

usa as 

igualdades 

notables 

Non 

B1.2.4. Fai uso da descomposición 

factorial para a resolución de 

ecuacións de grao superior a dous. 

Resolve 

ecuacións 

mediante a 

descomposici

ón 

SI  

B1.2.5. Realiza operacións coas 

fraccións alxébricas sinxelas. 

É quen re 

operar con 

fraccións 

alxébriacas 

SI

 

Non 

e j f l 

p 

B1.9. Resolución de problemas 

cotiáns e doutras áreas de 

coñecemento mediante 

ecuacións e sistemas. 

B1.3. Representar e analizar 

situacións e relacións matemáticas 

utilizando ecuacións e sistemas para 

resolver problemas matemáti- cos 

de contextos reais. 

B1.3.1. Formula alxebricamente unha 

situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao 

e sistemas de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógni- tas, resólveas e 

interpreta o resultado obtido. 

É quen de 

interpreter 

alxérbricame

nte situacións 

da vida real 

Non 

Bloque 2: Xeometría   
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e f h i 

j l p 

B2.1. Razón entre lonxitudes, 

áreas e volumes de figuras e 

corpos semellantes. B2.2. 

Resolución de problemas 

xeométri- cos no mundo físico: 

medida e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de diferentes 

corpos. 

B2.1. Calcular magnitudes 

efectuando medi- das 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. 

B2.1.1. Utiliza as fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e volumes de 

triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, conos e 

esferas, e aplí- caas para resolver 

problemas xeométricos, asignando as 

unidades correctas. 

Coñece e 

aplica as 

formulas 

correctament

e 

Non 

B2.1.2. Calcula medidas indirectas de 

lonxitude, área e volume mediante a 

aplicación do teorema de Pitágoras e a 

semellanza de triángulos. 

Resolve 

problemas 

mediante o 

teorema de 

Pitágoras 

  SI  

e i p B2.3. Uso de aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica que facilite a 

comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

B2.4. Medidas de ángulos no 

sistema sesaxesimal e en 

radiáns. Razóns trigo- 

nométricas. 

B2.5 Relacións entre elas. 

Relacións métricas nos 

triángulos. 

B2.2. Utilizar aplicacións 

informáticas de xeometría 

dinámica, representando corpos 

xeométricos e comprobando, 

mediante inte- racción con ela, 

propiedades xeométricas. 

B2.2.1. Representa e estuda os corpos 

xeométricos máis relevantes 

(triángulos, rectángulos, círculos, 

prismas, pirámides, cilindros, conos e 

esferas) cunha aplicación informática 

de xeometría dinámica, e com- proba 

as súas propiedades xeométricas. 

Representa 

mediante 

aplicación 

informática 

Non 

B2.3. Utilizar as unidades angulares 

dos sistemas métrico sesaxesimal e 

internacional, así como as relacións 

e as razóns da trigo- nometría 

elemental, para resolver problemas 

trigonométricos en contextos reais. 

B2.3.1. Utiliza conceptos e relacións da 

trigonometría básica para resolver 

problemas empregando medios 

tecnolóxicos, de ser preciso, para 

realizar os cálculos. 

Resolve 

problemas 

trigonométric

os 

SI  

Bloque 3: Funcións   
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c e f 

h i j k 

l o p 

B3.1. Interpretación dun 

fenómeno descrito mediante 

un enunciado, unha táboa, 

unha gráfica ou unha expresión 

analítica. 

B3.2. Estudo de modelos 

funcionais: lineal, cuadrático, 

proporcionalidade inversa, 

exponencial e logarítmica. 

Descrición das súas 

características, usando a 

linguaxe matemática 

apropiada. Aplicación en 

contextos reais: economía, 

movementos sísmicos, 

datación de res- tos 

arqueolóxicos etc. 

B3.3. Utilización de 

calculadoras gráficas e 

software específico para a 

construción e a interpretación 

de gráficas. 

B3.1. Identificar relacións 

cuantitativas nunha situación, 

determinar o tipo de función que 

pode representalas, de datos 

numéricos ou mediante o estudo 

dos coeficientes da expre- sión 

alxébrica. 

B3.1.1. Identifica e explica relacións 

entre magnitudes que se poden 

describir mediante unha relación 

funcio- nal, asociando as gráficas coas 

súas correspondentes expresións 

alxébricas. 

Aplica as 

relacións 

alxébricas 

SI  

B3.1.2. Explica e representa 

graficamente o modelo de relación 

entre dúas magnitudes para os casos 

de relación lineal, cuadrática, 

proporcional inversa, expo- nencial e 

logarítmica. 

Identifica as 

gráficas 

indicadas 

SI  

B3.1.3. Identifica, estima ou calcula 

elementos carac- terísticos destas 

funcións (cortes cos eixes, intervalos 

de crecemento e decrecemento, 

máximos e mínimos, continuidade, 

simetrías e periodicidade). 

Identifica os 

elementos 

indicados 

Non 

B3.1.4. Expresa razoadamente 

conclusións sobre un fenómeno, a 

partir da análise da gráfica que o 

describe ou dunha táboa de valores. 

Analiza as 

gráficas 

SI  

B3.1.5. Interpreta situacións reais que 

responden a funcións sinxelas: lineais, 

cuadráticas, de proporcionali- dade 

inversa, exponenciais e logarítmicas. 

Interpreta 

situacións 

reais 

mediante 

linguaxe 

Non 

 

Non 
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funcional 

a c e 

f h i k 

l p 

B4.1. Interpretación, análise e 

utilidade das medidas de 

centralización (media, moda, 

mediana e cuartís) e dispersión 

(rango, percorrido 

intercuartílico e desvia- ción 

típica). 

B4.2. Comparación de 

distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de 

posición e dispersión. 

B4.3. Análise crítica de táboas 

e gráficas estatísticas nos 

medios de comunicación e 

fontes públicas oficiais (IGE, 

INE etc.). B4.4. Aplicacións 

informáticas que faci- liten o 

tratamento de datos 

estatísticos. 

B4.1. 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.). 

B4.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado 

para describir situacións relacionadas 

coa estatística. 

Usa 

adecuadame

nte a linguaxe 

estatística 

Non 

B4.1.2. Interpreta criticamente datos 

de táboas e gráfi- cos estatísticos. 

Sabe 

interpreter 

táboas e 

gráficos 

estatísticos 

SI  

B4.1.3. Calcula e interpreta as medidas 

de centralización e dispersión 

utilizando os medios máis axeita- dos 

(lapis e papel, calculadora ou 

computador). 

É quen de 

calcular a 

media e o 

desvío 

padrón 

SI  

e f h i 

j k l 

B4.5. Azar e probabilidade, 

frecuencia dun suceso 

aleatorio. 

B4.6. Cálculo de 

probabilidades. Regra de 

B4.2. Estimar a posibilidade de que 

acon- teza un suceso asociado a un 

experimento aleatorio sinxelo, 

calculando a súa probabi- lidade a 

partir da súa frecuencia relativa, a 

B4.2.1. Identifica os experimentos 

aleatorios e dis- tíngueos dos 

deterministas. 

Distingue a 

aleatoriedade 

Non 

B4.2.2. Utiliza o vocabulario axeitado 

para describir e cuantificar situacións 

Sabe 

empregar o 

Non 
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Laplace e diagramas de árbore 

sinxelos. 

regra de Laplace ou os diagramas 

de árbore, identificando os 

elementos asociados ao 

experimento. 

relacionadas co azar. vocabulario 

B4.2.3. Asigna probabilidades a 

sucesos en experimen- tos aleatorios 

sinxelos cuxos resultados son equi- 

probables, mediante a regra de 

Laplace, enumerando os sucesos 

elementais, táboas ou árbores ou 

outras estratexias persoais. 

É quen de 

aplicar a 

regra de 

Laplace en 

distintas 

situacións 

SI  

B4.2.4. Toma a decisión correcta tendo 

en conta as probabilidades das 

distintas opcións en situacións de 

incerteza. 

É quen de 

usar a 

probabilidade 

na toma de 

decisións 

Non 

Bloque 5: A orixe e evolución da Terra e da vida  

a j k l 

i 

B5.1. Organización do universo 

e do sistema solar. Factores 

que determinan a posición dun 

planeta no sistema solar. 

B5.1. Recoñecer as ideas principais 

sobre a orixe do universo, a 

formación e a evolución das 

galaxias. 

B5.1.1. A partir da procura de 

información en diferentes fontes 

identifica as ideas principais sobre a 

orixe do universo. 

É quen de 

relatar a 

formación do 

universo 

SI  

B5.2. Expor a organización do 

universo e do sistema solar, así 

como algunhas das concep- cións 

que sobre este sistema planetario 

se tiveron ao longo da historia. 

B5.2.1. Recoñece os compoñentes do 

universo e do sistema solar e describe 

as súas características xerais. 

É quen de 

relatar as 

principais 

components 

do universo 

SI   

Si 
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a g j 

k l 

 

B5.2. Orixe e historia da Terra. 

Tempo xeolóxico: ideas 

históricas sobre a idade da 

Terra. Principios e 

procedementos que permiten 

reconstruír a súa historia. 

B5.3. Recoñecer e contrastar feitos 

que amosen a Terra como un 

planeta cambiante. 

B5.3.1. Identifica e describe feitos que 

amosen a Terra como un planeta 

cambiante, e relaciónaos cos fenóme- 

nos que suceden na actualidade. 

É quen de 

identificar os 

cambios na 

terra 

Non 

 

Non 

B5.4. Categorizar e integrar os 

procesos xe- olóxicos máis 

importantes da historia da Terra. 

B5.4.1. Recoñece os principais 

acontecementos xeolóxicos, climáticos 

e biolóxicos que tiveron lugar ao longo 

da historia da Terra e identifica a 

importancia dos fósiles guía para datar 

os devanditos acontecementos. 

É quen de 

recoñecer os 

principais 

acontecemen

tos 

SI

 S

i  

 

j k l 

 

B5.3. Modelos que explican a 

estrutura e a composición da 

Terra: xeoquímico e dinámico. 

B5.5. Comprender e comparar os 

modelos que explican a estrutura e 

a composición da Terra. 

B5.5.1. Identifica e compara a partir de 

esquemas e gráficos os modelos que 

explican a estrutura e a com- posición 

da Terra. 

Sabe debuxar 

esquemas 

requeridos 

Non 

 

Non 

 

a g i j 

k l 

 

B5.4. A tectónica de placas e as 

súas manifestacións. 

B5.6. Integrar o modelo dinámico 

da estrutura interna da Terra coa 

teoría da tectónica de placas. 

B5.6.1. Relaciona as características da 

estrutura in- terna da Terra e asóciaas 

cos fenómenos superficiais. 

É quen de 

establecer a 

relación 

Non 

 

Non 

B5.7. Interpretar algúns fenómenos 

xeolóxi- cos asociados ao 

movemento da litosfera 

e relacionalos coa súa situación en 

mapas terrestres. 

B5.7.1. Investiga e explica 

razoadamente os movemen- tos 

relativos das placas litosféricas. 

Sabe explicar 

o fenómeno 

da tectónica 

Non 

 

Non 

B5.7.2. Relaciona os movementos das 

placas con procesos tectónicos e 

fenómenos naturais producidos nos 

contactos de placas. 

É quen de 

realcionar a 

tectónica con 

fenómenos 

naturais 

SI  
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a i j k 

l 

m 

 

B5.5. Hipóteses sobre a orixe 

da vida na Terra. Probas e 

teorías da evolución dos seres 

vivos. A evolución humana. 

Impor- tancia do xacemento de 

Atapuerca. 

B5.8. Coñecer e describir as 

hipóteses sobre a orixe da vida e as 

probas da evolución. 

Comparar lamarckismo, darwinismo 

e neodar- winismo. 

B5.8.1. Investiga e distingue as 

características diferen- ciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinis- mo, utilizando diferentes 

fontes de información. 

É quen de 

facer unha 

táboa 

comparative 

das teorías 

evolutivas 

SI  

B5.9. Describir a hominización e 

interpretar a importancia do 

xacemento de Atapuerca no 

coñecemento da evolución 

humana. 

B5.9.1. Recoñece e describe as fases da 

hominización e identifica a importancia 

do xacemento de Atapuerca. 

É quen de 

identificar as 

fases da 

hominización 

SI  

l j k B6.1. Características da materia 

viva e diferenzas coa materia 

inerte. Niveis de organización 

da materia viva. 

B6.1. Describir os elementos e 

compostos que forman parte dos 

seres vivos e os niveis de 

organización da materia. 

B6.1.1. Compara a abundancia relativa 

dos elementos do universo, na 

atmosfera e nos seres vivos e enumera 

os tipos de moléculas que forman os 

seres vivos. 

É quen de 

identificar os 

elementos 

bioquímicos 

Non 

a e f 

g i j k 

l 

B6.2. Características básicas da 

célula. Tipos de células: 

procariota e eucariota (animal 

e vexetal). Principais estruturas 

celulares e as súas funcións. 

B6.2. Recoñecer que todos os seres 

vivos están formados por células, 

caracterizadas por realizar funcións 

vitais: nutrición (autótrofa e 

heterótrofa); relación e 

reprodución. 

B6.2.1. Identifica e compara a partir de 

esquemas e de- buxos a célula 

procariota e a eucariota e dentro desta 

última, una célula animal dunha 

vexetal, e recoñece 

a función dos orgánulos celulares e a 

relación entre morfoloxía e función. 

É quen de 

realizer 

esquemas 

dos distintos 

tipos de 

células 

identificando 

a función dos 

orgánulos 

SI  
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B6.2.2. Analiza a importancia que ten 

cada unha das funcións vitais 

(nutrición, relación e reprodución) no 

mantemento da vida. 

É quen de 

relatar as 

principais 

característica

s das funcións 

vitais 

SI  

B6.2.3. Compara a nutrición autótrofa 

e heterótrofa sinalando a relación 

existente entre ambas as dúas e a 

importancia da nutrición autótrofa 

para o conxunto dos seres vivos. 

Distingue e 

compara os 

distintos tipos 

de nutrición 

Non 

 

Non 

b c e 

g j k l 

B6.3. O ciclo celular. Estudo e 

orga- nización do núcleo 

celular segundo as fases do 

ciclo celular: estrutura da 

croma- tina e cromosomas. 

B6.3. Identificar o núcleo celular e a 

súa or- ganización segundo as fases 

do ciclo celular. 

B6.3.1. Distingue os compoñentes do 

núcleo e a súa función segundo as 

etapas do ciclo celular, diferenci- ando 

a estrutura dun cromosoma e da 

cromatina. 

É quen de 

identificar os 

componentes 

do núcleo 

SI

 S

i 

B6.4. Importancia e significado 

biolóxico da división celular: 

mitose e meiose. 

B6.4. Formular e identificar os tipos 

de división celular: mitose e meiose, 

e revisar o seu significado e 

importancia biolóxica. 

B6.4.1. Describe e establece as 

diferenzas entre a mitose e a meiose e 

explica o seu significado biolóxico. 

Sabe facer un 

esquema da 

metose e da 

maiose 

SI  

a f e 

g j k l 

B6.5. Expresión da información 

xenética. Concepto de xene e 

código xenético. 

Significado das mutacións e 

relacións coa evolución. 

B6.5. Comprender e ilustrar como 

se expresa a información xenética: 

ácidos nucleicos e xenes. 

B6.5.1. Recoñece a función do ADN 

como portador da información 

xenética, e relaciónao co concepto de 

xene, cromosoma e cariotipo. 

É quen de 

recoñecer as 

principais 

característica

s do ADN 

Non   

Non 

B6.5.2. Ilustra os mecanismos da É quen de 

relatar os 

Non 
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expresión xenética. mecanismos 

da expression 

xenética 

B6.6. Valorar e recoñecer o papel 

das mu- tacións na diversidade 

xenética, e comprender a relación 

entre mutación e evolución. 

B6.6.1. Explica en que consiste unha 

mutación e rela- ciona a súa presenza 

coa diversidade xenética. 

É quen de 

explicar o 

fenómeno da 

mutación 

Non 

a b c 

f o m 

B6.6. Significado da herdanza: 

principios básicos. Coñecer 

algunhas doenzas hereditarias, 

a súa prevención e o seu 

alcance social. 

B6.7. Formular os principios básicos 

da herdanza e recoñecer a súa base 

cromosómi- ca. Coñecer como se 

produce a herdanza do sexo e 

identificar algunhas doenzas 

hereditari- as, a súa prevención e o 

seu alcance social. 

B6.7.1. Recoñece como se produce a 

herdanza, utili- zando como modelo a 

herdanza do sexo e identifica as 

doenzas hereditarias máis frecuentes e 

o seu alcance social, e resolve 

problemas prácticos sobre doenzas 

hereditarias, utilizando árbores 

xenealóxicas. 

Sabe resolver 

problemas 

sinxelos de 

xenética 

SI  

c d i 

g h m 

o p 

B6.7. Aplicacións da enxeñaría 

xenética: clonación, 

organismos modificados xe- 

neticamente. Implicacións 

sociais. 

B6.8. Identificar as técnicas da 

enxeñaría xenética e do proceso de 

clonación. 

B6.8.1. Describe as técnicas de 

clonación animal, dis- tinguindo 

clonación terapéutica e reprodutiva. 

É quen de 

relatar en que 

consiste a 

clonación 

Non 

B6.9. Recoñecer as aplicacións da 

clonación e dos organismos 

modificados xeneticamente (OMX) 

e valorar as súas aplicacións. 

B6.9.1. Interpreta e valora as 

consecuencias dos avances actuais no 

campo da biotecnoloxía (no campo da 

agricultura, na gandaría, no ambiente, 

na saúde, entre outros). Investiga 

sobre exemplos cotiáns. 

É quen de 

identificar as 

consecuencia

s da 

biotecnoloxía 

Non 

Bloque 7: As persoas e a saúde. Promoción da saúde  
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a c f i 

j k o 

B7.1. Visión global das funcións 

vitais e os aparellos e sistemas 

implicados no ser humano. 

Hábitos e estilos de vida saud- 

ables. Consecuencias para o 

individuo e a sociedade de 

seguir condutas de risco. 

B7.1. Describir os niveis de 

organización do organismo humano 

e as funcións vitais en que 

participan. 

B7.1.1. Sinala os distintos niveis de 

organización do corpo humano 

analizando a estrutura xerárquica que 

se establece desde o nivel celular ata o 

de organismo. 

Identifica 

niveis 

Non 

B7.1.2. Identifica os sistemas e 

aparellos implicados en cada unha das 

funcións vitais. 

Identifica 

sistemas e 

aparellos 

SI  

B7.1.3. Investiga sobre as implicacións 

dos hábitos para a saúde e xustifica 

con exemplos as eleccións que realiza 

ou pode realizar para promovelos 

tanto individual como colectivamente. 

Establece 

relación entre 

hábitos e 

saúde 

SI  

e j k l 

o 

B7.2. Función de nutrición. 

Visión global e integradora de 

aparellos e procesos que 

interveñen na nutrición. 

Compoñen- tes e 

funcionamento dos aparellos 

dixes- tivo, respiratorio, 

circulatorio e excretor. 

B7.2. Explicar os procesos 

fundamentais da nutrición, 

utilizando esquemas gráficos dos 

aparellos que interveñen nela. 

B7.2.1. Determina e identifica, a partir 

de gráficos e esquemas, os órganos, os 

aparellos e os sistemas implicados na 

función de nutrición, e relaciónaos coa 

súa contribución no proceso. 

É quen de 

facer uso de 

esquemas 

para explicar 

os procesos 

Non 

B7.3. Asociar a fase do proceso de 

nutrición que realiza cada aparello 

implicado. 

B7.3.1. Recoñece os compoñentes e a 

función de cada aparello e de cada 

sistema nas funcións de nutrición. 

É quen de 

relatar a 

función de 

cada aparello 

SI  

a d f i 

j k l o 

B7.3. Diferenza entre 

alimentación e nutrición e 

coñecemento dos principais 

nutrientes e as súas funcións 

B7.4. Recoñecer a diferenza entre 

alimen- tación e nutrición, e 

diferenciar os principais nutrientes 

B7.4.1. Diferencia o proceso de 

nutrición do proceso de alimentación. 

É quen de 

distinguir 

entre 

nutrición e 

Non 
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básicas. Dieta e saúde. Dieta 

equilibrada. Impor- tancia 

dunha boa alimentación. 

Doenzas producidas por 

trastornos da conduta ali- 

mentaria: factores de risco e 

prevención. 

e as súas funcións básicas. alimentación 

B7.4.2. Relaciona cada nutriente coa 

súa función no organismo e recoñece 

hábitos nutricionais saudables. 

Relata 

hábitos 

saudables 

SI  

B7.5. Relacionar as dietas coa saúde 

a través de exemplos prácticos e 

argumentar a impor- tancia dunha 

boa alimentación e do exercicio 

físico na saúde, e identificar as 

doenzas e os trastornos principais 

da conduta alimentaria. 

B7.5.1. Deseña hábitos nutricionais 

saudables medi- ante a elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando táboas 

con grupos de alimentos cos nutrientes 

princi- pais presentes neles e o seu 

valor calórico, empregan- do para iso 

diferentes fontes de información. 

Deseña e 

identifica 

hábitos 

nutricionais 

saudables 

Non 

B7.5.2. Valora e determina unha dieta 

equilibrada para unha vida saudable e 

identifica os principais trastornos da 

conduta alimentaria. 

Identifica os 

principais 

trastornos 

alimentarios 

SI  

e j k l B7.4. Función de relación. 

Visión global e integradora dos 

sistemas, aparellos e órganos 

implicados. 

B7.6. Explicar os procesos 

fundamentais da función de 

relación, utilizando esquemas gráfi- 

cos dos aparatos que interveñen 

nela. 

B7.6.1. Determina e identifica, a partir 

de gráficos e esquemas, os órganos e 

os sistemas implicados na función de 

relación e relaciónaos coa súa 

contribución no proceso. 

É quen de 

elaboar 

esquemas 

para descrbir 

a relación 

SI  

a e f j 

k l o 

p 

B7.5. Organización e 

funcionamento coordinados do 

sistema nervioso ante 

diferentes estímulos. Doenzas 

comúns do sistema nervioso: 

causas, factores de risco e 

B7.7. Describir os procesos 

implicados na función de relación e 

os sistemas e apare- llos implicados, 

e recoñecer e diferenciar os 

órganos dos sentidos e a 

necesidade do seu coidado. 

B7.7.1. Describe e especifica a función 

de cada apare- llo e de cada sistema 

implicado na función de relación. 

É quen de 

identificar a 

función de 

cada aparello 

  SI  

B7.7.2. Clasifica os tipos de receptores 

sensoriais e rel- aciónaos cos órganos 
É quen de 

Non    
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prevención. Alteracións 

produci- das por distintos tipos 

de substancias adi- tivas 

(alcohol, tabaco, heroína, 

cánnabis). 

dos sentidos en que se atopan. clasificar Non 

B7.8. Explicar a misión integradora 

do sistema nervioso ante diferentes 

estímulos e describir o seu 

funcionamento e as doenzas e alter- 

acións máis comúns. 

B7.8.1. Identifica algunhas doenzas 

comúns do sistema nervioso e 

relaciónaas coas súas causas, cos 

factores de risco e coa súa prevención. 

É quen de 

describir 

algunas 

doenzas e a 

súa 

prevención 

Non 

B7.9. Recoñecer os efectos que as 

diferentes drogas teñen sobre a 

saúde e a autoestima das persoas. 

B7.9.1. Enumera as características que 

presenta unha substancia para ser 

considerada droga e analiza as 

consecuencias fisiolóxicas, psicolóxicas 

e sociais do seu consumo. 

É quen de 

identificar as 

Drogas e as 

súas 

consecuencia

s 

SI  

j k l o B7.6. Asociación das principais 

glándulas endócrinas coas 

hormonas que sintetizan e coa 

súa función. Principais 

alteracións. 

B7.10. Asociar as principais 

glándulas endó- crinas coas 

hormonas que sintetizan e coa súa 

función. 

B7.10.1. Identifica a partir de 

esquemas e gráficos as glándulas 

endócrinas e asocia con elas as 

hormonas segregadas e a súa función. 

Sabe facer 

esquemas das 

glándulas 

Non 

B7.10.2. Relaciona determinados 

problemas de saúde co déficit ou 

exceso de produción dunha hormona 

específica. 

Identifica as 

principais 

enfermidades 

en relación 

coa 

produción 

hormonal 

Non 
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e j k l 

o p 

B7.7. Organización e relacións 

funcionais entre ósos, 

músculos e sistema nervioso. 

Alteracións frecuentes e 

prevención das lesións. 

B7.11. Identificar os principais ósos 

e mús- culos do aparello locomotor 

e analizar as relacións funcionais 

entre ósos, músculos e sistema 

nervioso. 

B7.11.1. Localiza os principais ósos e 

músculos do corpo humano en 

esquemas do aparello locomotor e 

diferenza os tipos de músculos en 

función do seu tipo de contracción, e 

relaciónaos co sistema nervioso que os 

controla. 

É quen de 

identificar os 

principais 

ósos de 

músculos 

SI  

B7.12. Controlar os riscos asociados 

a activi- dades físico-deportivas e 

detallar as lesións máis frecuentes 

no aparello locomotor e como se 

preveñen. 

B7.12.1. Identifica os factores de risco 

máis frecuentes que poden afectar o 

aparello locomotor e relaciónaos coas 

lesións que producen. 

É quen de 

relatar os 

factores de 

risco 

Non 

B7.12.2. Aplica fundamentos de 

hixiene postural na práctica de 

actividades físicas e en tarefas cotiás 

como medio para previr lesións. 

Coñece os 

fundamentos 

das boas 

practices 

físicas 

Non 

 

Non 

j k l o B7.8. Función de reprodución. 

Sexu- alidade e reprodución. 

Compoñentes e 

funcionamento do aparello 

reprodutor humano. Cambios 

físicos e psíquicos na 

adolescencia. Resposta sexual 

humana. Sexo e sexualidade. 

B7.13. Describir os aspectos básicos 

da reprodución diferenciándoa da 

sexualidade e valorar os hábitos 

sexuais saudables como aspectos 

básicos da saúde física, mental e 

social. 

B7.13.1. Explica e diferencia o proceso 

reprodutivo, como forma de garantir a 

perpetuación da especie, da 

sexualidade, considerada como unha 

forma de comuni- cación afectiva e 

persoal. 

É quen de 

distinguir 

entre 

reprodución e 

sexualidade 

Non 

B7.13.2. Interpreta esquemas nos que 

se representan os órganos do aparello 

reprodutor masculino e feminino e 

especifica a súa función. 

É quen de 

elaborar 

esquemas 

dos aparellos 

reprodutores 

SI  
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B7.13.3. Describe a función das 

hormonas nos procesos que se 

producen ao longo do 

desenvolvemento físico e psíquico do 

ser humano en relación coa súa 

sexualidade. 

Identifica as 

función das 

hormonas  

Non 

e j k l 

o 

B7.9. Métodos 

anticonceptivos: cla- sificación 

segundo a súa eficacia e 

recoñecemento da importancia 

dalgúns deles na prevención de 

doenzas de transmisión sexual. 

Saúde e hixiene sexual. 

B7.14. Comprender o 

funcionamento dos métodos 

anticonceptivos e valorar o uso de 

métodos de prevención de doenzas 

de trans- misión sexual. 

B7.14.1. Compara a eficacia dos 

distintos métodos anticonceptivos e 

analiza os factores persoais e sociais 

que poden determinar o seu uso. 

Demostra 

coñecemento 

dos métodos 

anticonceptiv

os 

SI  

B7.14.2. Explica as medidas que se 

deben tomar para evitar o contaxio das 

enfermidades de transmisión sexual. 

É quen de 

relatar as 

practices que 

evitan 

contaxio 

SI  

a b f i 

o p 

B7.10. Coñecemento das 

técnicas de reprodución 

asistida e de fecundación in 

vitro para argumentar o 

beneficio que supuxo este 

avance científico para a 

sociedade. 

B7.15. Coñecer as principais 

técnicas de reprodución asistida e 

de fecundación in vitro. 

B7.15.1. Investiga e valora sobre as 

principais técnicas de reprodución 

asistida razoando en que casos se 

deben aplicar e os beneficios que 

supuxo este avance científico para a 

sociedade. 

É quen de 

identificar os 

avances en 

reprodución 

asistida 

SI  

e j k l 

o 

B7.11. Significado de saúde e 

doenza e factores que os 

determinan. 

Os microorganismos: bacterias 

B7.16. Diferenciar os conceptos de 

saúde e enfermidade segundo a 

OMS e descubrir, a partir do 

coñecemento do concepto de saúde 

B7.16.1. Identifica a correlación 

existente entre algúns factores físicos, 

psíquicos e sociais e enfermidades 

relacionadas con estes factores. 

É quen de 

relatar 

factores 

nalgunhas 

Non 
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e virus. A súa importancia. 

Diferenciación das doenzas 

(infecciosas e non infecciosas). 

e doenza, os factores que as 

determinan. 

enfermidades 

B7.16.2. Establece diferenzas entre as 

doenzas que afectan as rexións dun 

mundo globalizado e deseña propostas 

de actuación. 

É quen de 

identificar 

doenzas 

xeográficame

nte 

Non 

B7.17. Clasificar as doenzas e 

determinar as doenzas infecciosas e 

non infecciosas máis comúns que 

afectan a poboación. 

B7.17.1. Explica a diferenza entre 

enfermidades infec- ciosas e non 

infecciosas, transmisibles e non trans- 

misibles, citando exemplos comúns, e 

relaciónaas coas súas causas. 

É quen de 

relatar as 

diferenzas 

Non 

B7.17.2. Enumera os tipos de 

microorganismos capaces de provocar 

enfermidades e explica como defen- 

derse para evitar que se produza unha 

enfermidade. 

Identifica 

microorganis

mos 

causantes de 

enfermidades 

SI  

j k l o 

p 

B7.12. Determinación do 

funcionamento básico do 

sistema inmune. Prevención e 

curación de doenzas: vacinas, 

soros 

e antibióticos. Uso responsable 

dos medicamentos. 

B7.18. Determinar o funcionamento 

básico do sistema inmune e as 

continuas contribucións das ciencias 

biomédicas, e describir a impor- 

tancia do uso responsable dos 

medicamentos. 

B7.18.1. Explica en que consiste o 

proceso de inmu- nidade e valora o 

papel das vacinas como método de 

prevención das doenzas. 

É quen de 

relatar o 

proceso e o 

papel das 

vacinas 

SI  

B7.18.2. Propón métodos para evitar o 

contaxio e a propagación das doenzas 

infecciosas máis comúns e medidas 

para facer un uso responsable dos 

É quen de 

indicar 

métodos para 

evitar 

SI  
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medica- mentos. contaxio 

a b c 

g l o 

B7.13. Medidas positivas para 

a mellora da saúde: hábitos e 

estilos de vida sau- dables. 

Doazón de células e órganos. 

B7.19. Recoñecer e transmitir a 

importancia que ten a prevención 

como práctica habitual e identificar 

hábitos e estilos de vida saudables 

como método de prevención das 

doenzas. 

B7.19.1. Recoñece que hábitos son 

adecuados ou inadecuados para 

manter un estado óptimo de saúde e 

para previr enfermidades e mellorar a 

calidade de vida e xustifica con 

exemplos as eleccións que se poden 

realizar para promover eses hábitos de 

forma individual e colectiva. 

É quen de 

identificar 

hábitos 

adecuados 

para previr 

enfermidades 

SI  

B7.20. Identificar as consecuencias 

positivas da doazón de células, 

sangue e órganos. 

B7.20.1. Xustifica a importancia da 

doazón de células, sangue e órganos 

para a sociedade e para o ser humano. 

Recoñece a 

importancia  

e o papel da 

doazón 

Non 

a b c 

j k l 

m n p 

B8.1. Dinámica do ecosistema. 

Ciclo da materia e fluxo de 

enerxía. Transferencia de 

materia e enerxía ao longo 

dunha cadea ou rede trófica, e 

consecuencias prácticas na 

xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser 

humano. 

B8.1. Expresar como se produce a 

transferencia de materia e enerxía 

ao longo dunha cadea ou rede 

trófica e deducir as consecuen- cias 

prácticas na xestión sustentable 

dalgúns recursos por parte do ser 

humano. 

B8.1.1. Recoñece os niveis tróficos e as 

súas relacións nos ecosistemas e valora 

a súa importancia para a vida en xeral 

e o seu mantemento. 

É quen de 

recoñercer os 

niveis tróficos 

Non 

B8.1.2. Establece a relación entre as 

transferencias de enerxía dos niveis 

tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

É quen de 

establecer 

relación 

Non 

B8.2. Relacionar as perdas 

enerxéticas produ- cidas en cada 

nivel trófico co aproveitamento dos 

recursos alimentarios do planeta 

B8.2.1. Compara as consecuencias 

prácticas na xestión sustentable 

dalgúns recursos por parte do ser 

humano, valorando criticamente a súa 

É quen de 

comparar 

Non 
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desde un punto de vista 

sustentable. 

importancia utilizando contextos 

próximos. 

b c e 

k 

B8.2. Factores que 

desencadean dese- quilibrios 

nos ecosistemas e estratexias 

para restablecer o seu 

equilibrio. 

B8.3. Identificar nun ecosistema os 

factores desencadeantes de 

desequilibrios e esta- blecer 

estratexias para restablecer o seu 

equilibrio. 

B8.3.1. Recoñece e enumera os 

factores desencadean- tes de 

desequilibrios nun ecosistema. 

Sabe 

enumerar 

algúns 

factores de 

desequilibrio 

SI  

 

a f i j 

k 

m p 

B8.3. Impactos das actividades 

humanas nos ecosistemas: 

problemas de contami- nación 

ambiental actuais. Repercusión 

da actividade humana sobre a 

atmosfera, a auga e o solo. 

Actitudes que contribúan á súa 

solución. 

B8.4. Recoñecer as actividades 

humanas que contribúen aos 

principais problemas do ambiente. 

B8.4.1. Identifica os principais 

problemas do ambiente que afectan o 

planeta. 

É quen de 

relatar algúns 

problemas 

medioambien

tais 

SI  

Si 

B8.5. Contrastar algunhas 

actuacións huma- nas sobre 

diferentes ecosistemas, valorar 

a súa influencia e argumentar as 

razóns de certas actuacións 

individuais e colectivas para evitar a 

deterioración da atmosfera, a auga 

e o solo. 

B8.5.1. Argumenta sobre as actuacións 

humanas que teñen unha influencia 

negativa sobre os ecosistemas: 

contaminación da atmosfera, da auga e 

do solo, deser- tización, esgotamento 

de recursos etc. 

É quen de 

explicar as 

consecuencia

s negativas da 

influencia 

humana nos 

ecosistemas 

Non 

B8.5.2. Defende e conclúe sobre 

posibles actuacións para a mellora 

ambiental e analiza desde distintos 

puntos de vista un problema ambiental 

do contorno próximo, elabora informes 

e preséntaos utilizando distintos 

Identifica 

modos de 

afruntar o 

problema 

medioambien

tal 

SI  
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medios. 

 

b c d 

e i j k 

l 

B8.4. Os residuos e a súa 

xestión. Procesos de 

tratamento de residuos e a 

xestión que dos residuos se fai 

no seu contorno próximo. 

Importancia da recollida 

selectiva de residuos e a súa 

repercusión no ámbito familiar 

e social. Actitudes que 

contribúan a diminuír os 

residuos que xeramos: regra 

dos tres R. 

B8.6. Concretar procesos de 

tratamento de re- siduos e describir 

a xestión que dos residuos se fai no 

seu contorno próximo. 

B8.6.1. Describe os procesos de 

tratamento de residuos e valora 

criticamente a súa recollida selectiva. 

É quen de 

describir os 

procesos 

Non     

Non 

B8.7. Contrastar argumentos a prol 

da recol- lida selectiva de residuos e 

repercusión na esfera familiar e 

social da importancia de practicar a 

regra dos tres R. 

B8.7.1. Argumenta os pros e os contras 

da reciclaxe e da reutilización de 

recursos materiais, utilizando para iso 

distintas fontes de información. 

Realiza unha 

táboa con 

pros e 

contras 

Non 

 

a b c 

f k p 

B8.5. Uso das enerxías 

renovables como factor 

fundamental para un 

desenvolve- mento 

sustentable. Consecuencias 

am- bientais do consumo 

humano de enerxía. Actitudes 

que contribúan a diminuír o 

consumo de enerxía. 

B8.8. Asociar a importancia da 

utilización das enerxías renovables 

no desenvolvemento sustentable. 

B8.8.1. Destaca a importancia das 

enerxías renovables para o 

desenvolvemento sustentable do 

planeta. 

É quen de 

explicar o 

papel das 

renovables na 

sustentabilida

de 

S

 S

i 
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2.Avaliación e cualificación 4º ESA presencial e semipresencial. 
 
2.1. Procedementos 

• Recopilación de materiais. 

• Seguimento da participación na aula virtual do curso e no correo electrónico. 

• Elaboración de traballos na aula virtual. 

• Resolución de problemas. 

2.2. Instrumentos 

• Boletíns de exercicios. 

• Cuestionarios de preguntas. 

• Exame de comprobación de tarefas realizadas. 

2.3. Cualificación final 

Cada unidade dada terá o mesmo peso na nota final. Polo que a cualificación final será a media 

aritmética das notas obtidas en cada unha delas. 

Para a cualificación de cada unha destas unidades haberá varios boletíns de exercicios e 

problemas ou cuestionarios, que os alumnos deberán entregar por e-mail ou na aula virtual. 

2.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá que: 

• Realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 de setembro, cun peso do 

20% da nota. 

• Facer unha proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas primeiras 

avaliacións, cun peso do 80%. 

Para aprobar, é necesario que a media ponderada dos exercicios de reforzo e a proba escrita 

sexa igual ou superior a 5. 

2.5. Alumnado con materia pendente 3º ESA presencial e semipresencial 

O alumnado coa materia pendente de 3º ESA recibiu un boletín de exercicios, problemas e 

cuestións que debe realizar e enviar por correo electrónico, ben en pdf, ben en foto antes do 

24 de maio. Avaliarase segundo a realización deste traballo. Todos os alumnos neste caso 

foron avisados, mediante aviso na aula virtual e por e-mail. 

 

3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 4º ESA presencial e semipresencial 

3.1 Actividades 

• Envío de material de elaboración propia (apuntes, boletíns de exercicios) vía aula 

virtual e por e-mail. 

• Material da rede. Vídeos con explicacións de conceptos ou con exemplos. 

• Emprego das unidades didácticas de ESA para adultos da Consellería de Educación. 
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• Participación nos foros da aula virtual e por e-mail. Presentación de dúbidas. 

 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

• Non se detectou alumnado sen conectividade. 

• Para facilitar o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas. 

3.3. Materiais e recursos 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico e aula virtual. Nalgún caso puntual mediante 

chamadas telefónicas. 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase no web do centro 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

e 

i 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os 
procesos de resolución. 

▪  

i 

l 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das 
operacións utilizadas, coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do proceso, procura doutras 
formas de resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
relación con outros problemas coñecidos, modificación de 
variables e suposición do problema resolto. 

▪ 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.). 

É quen de analizar os enunciados ▪ SI 

▪ 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. 

Realízaas ▪  

▪ MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 

sobre o proceso seguido. 

Utiliza este tipo de estratexias ▪  

g 

i 

▪ B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de 
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución 
dun problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e as conclusións e os resultados obtidos. 

▪ 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. 

Úsaa ▪ SI 

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

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Emprégaos ▪  
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

i 

l 

m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ 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.  

Coñécea ▪  

▪ MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

Fai a correcta planificación do 
proceso 

▪  

h 

i 

l 

n 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

 

▪ 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. 

Afonda ▪  

▪ 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.). 

Procúraas ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico 
sobre o procedemento, os resultados e as conclusións do 

proceso de investigación desenvolvido. 

▪ 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. 

Consúltaas ▪  

▪ MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

Usa os símbolos adecuados ▪  

▪ MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Emprégaas ▪  

▪ MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

Ten seguridade na comunicación ▪  

▪ MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación Reflexiona sobre o proceso ▪  
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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. 

i 

l 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ 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. 

Identifícaas ▪  

▪ 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. 

Establéceas ▪ SI 

▪ MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa, elabora e constrúe modelos 
matemáticos axeitados 

▪  

▪ MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

Interprétaa ▪ SI 

 ▪ 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. 

Realízaas ▪  

i ▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ 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. 

Fai reflexión sobre o proceso ▪  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

▪  B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

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

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

As súas actitudes son axeitadas ▪ SI 

▪ MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas 
coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 

Formúlaa ▪  

▪ MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse 

Desenvólveas ▪  
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l 

n 

ñ 

o 

p 

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. 

Desenvólveas ▪  

b 

i 

l 

m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

 

▪ 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. 

Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas  

▪  

b 

i 

l 

▪  B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

 

▪ 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. 

Reflexiona ▪  

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

▪ 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. 

Selecciónaas ▪  

 ▪ MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

Utilízaos ▪  

 ▪ MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

Deséñaas ▪  

 ▪ MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos 
con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. 

Recréaos ▪  

 ▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

Utilízaos ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

▪ 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 

▪ 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. 

Elabóraos ▪  
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 – Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais, e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e as conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas. 

documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos en 
ámbitos apropiados, para facilitar a 
interacción. 

▪ MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballados na aula. 

Utilízaos ▪  

 ▪ 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. 

Fai un uso axeitado ▪  

 ▪ Bloque 2. Números e álxebra 

 ▪ B2.1. Números racionais e irracionais. Número real. 
Representación na recta real. Intervalos. 

▪ B2.2. Aproximación decimal dun número real. Estimación, 
redondeo e erros. 

▪ B2.3. Operacións con números reais. Potencias e radicais. 
Notación científica. 

▪ 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. 

Recoñece os distintos tipos de 
números 

▪ SI 

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

Representa intervalos ▪ SI 

 ▪ MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa 
graficamente calquera número real. 

Representa números reais ▪  

 ▪ 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. 

Realízaas ▪ SI 

 ▪ B2.4. Operacións con capitais financeiros. Aumentos e 
diminucións porcentuais. Taxas e xuros bancarios. 
Capitalización e amortización simple e composta. 

▪ B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos para a 
realización de cálculos financeiros e mercantís. 

▪ 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. 

Coñece os parámetros de aritmética 
mercantil 

▪ SI 

 ▪ B2.6. Polinomios. Operacións. Descomposición en 
factores. 

▪ B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e reducibles a elas, 
exponenciais e logarítmicas. Aplicacións. 

▪ B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grao 
con dúas incógnitas. Clasificación. Aplicacións. 
Interpretación xeométrica. 

▪ 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. 

Utilízaa ▪  

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

Resólveos ▪ SI 

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

Realízaa ▪  
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▪ B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas: 
método de Gauss. 

▪ B2.10. Formulación e resolución de problemas das ciencias 
sociais mediante sistemas de ecuacións lineais. 

 ▪ Bloque 3. Análise 

 ▪ B3.1. Resolución de problemas e interpretación de 
fenómenos sociais e económicos mediante funcións. 

▪ B3.2. Funcións reais de variable real. Expresión dunha 
función en forma alxébrica, por medio de táboas ou de 
gráficas. Características dunha función. 

▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das 
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas características. 
Funcións definidas a anacos. 

▪ 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. 

Fai análise por táboas ▪ SI 

 ▪ 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. 

Selecciona ben as unidades e as 
escalas 

▪  

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

Coñece as características dunha 
función 

▪  

 ▪ B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e cuadrática. 
Aplicación a problemas reais. 

▪ 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. 

Obtén valores por interpolación ou 
extrapolación 

▪ SI 

 ▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das 
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas características. As 

funcións definidas a anacos. 

▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para 
o estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao 
estudo das asíntotas. 

▪ 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. 

Calcula límites ▪ SI 

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

Manexa as asíntotas dunha función ▪ SI 

 ▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para 
o estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao 
estudo das asíntotas. 

▪ 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. 

Analiza a continuidade dunha función ▪  

 ▪ B3.6. Taxa de variación media e taxa de variación 
instantánea. Aplicación ao estudo de fenómenos 

▪ B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente 
a taxa de variación media nun intervalo e nun 

▪ 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 

Calcula a taxa de variación media ▪  
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económicos e sociais. Derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función 
nun punto. 

▪ B3.7. Función derivada. Regras de derivación de funcións 
elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e 
composición de funcións polinómicas, exponenciais e 
logarítmicas. 

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. 

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. 

Calcula derivadas ▪ SI 
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2.Avaliación e cualificación. 
 
2.1. Procedementos 

• Recopilación de materiais. 

• Seguimento da participación na aula virtual do curso e no correo electrónico. 

• Elaboración de traballos na aula virtual. 

• Resolución de problemas. 

2.2. Instrumentos 

• Boletíns de exercicios e problemas. 

• Exame de comprobación de tarefas realizadas. 

2.3. Cualificación final 

A nota da terceira avaliación sairá de facer a media aritmética das cualificacións logradas nos 

boletíns entregados durante a avaliación. 

Para o cálculo da nota final de cada alumno tomarase como base a nota media alcanzada nas 

dúas primeiras avaliacións do curso, á que se lle sumarán un máximo de 2 puntos co traballo 

entregado durante a terceira avaliación.  

Para aprobar, é necesario que esta suma sexa igual ou superior a 5 puntos. Se a suma é menor 

que 5 puntos, o alumno deberá presentarse a un exame final telemático de recuperación das 

avaliacións que teña suspensas (contando entre a 1ª e a 2ª). 

2.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá que: 

• Realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 de setembro, cun peso do 

20% da nota. 

• Facer unha proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas primeiras 

avaliacións, cun peso do 80%. 

Para aprobar, é necesario que a media ponderada dos exercicios de reforzo e a proba escrita 

sexa igual ou superior a 5. 

2.5. Alumnado con materia pendente 

2.5.1. Criterios de avaliación (pendentes) 

Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba para o alumnado da materia e curso. 

2.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

Os mesmos que o resto dos alumnos da materia. 

2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 

Os mesmos que o resto dos alumnos da materia. 
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3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

• Envío de material de elaboración propia (apuntes, boletíns de exercicios) mediante a  

aula virtual e por e-mail. 

• Material da rede. Vídeos con explicacións de conceptos ou con exemplos. 

• Participación nos foros da aula virtual e por e-mail. Presentación de dúbidas. 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

• Non se detectou alumnado sen conectividade. 

• Para facilitar o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas. 

3.3. Materiais e recursos 

 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico e aula virtual. 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase na web do centro. 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 

Matemáticas I. 1º de bacharelato 
Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

e 
i 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar os 
procesos de resolución. 

▪  

i 
l 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso de 
resolución de problemas. 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
relación con outros problemas coñecidos; modificación de 
variables; suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática do proceso, 
outras formas de resolución, problemas parecidos, 
xeneralizacións e particularizacións interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ 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.). 

É quen de analizar os enunciados ▪  

▪ MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema. 

Valora a información e  relaciónaa 
coas solucións 

▪  

▪ MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 
utilidade e a súa eficacia. 

Realízaas ▪  

▪ MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas. 

Utiliza este tipo de estratexias ▪  

▪ MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de 
problemas. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

d 
i 
l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, 
método de indución, contraexemplos, razoamentos 
encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

▪ 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.). 

Ten en conta o contexto do 
problema e  reflexiona sobre o 

proceso 

▪  

g 
i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

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

▪ MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

Usa a linguaxe e  os símbolos 
adecuados 

▪ SI 

▪ MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e Utilízaos ▪  
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Matemáticas I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución 
dun problema ou na demostración dun resultado 
matemático. 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e as conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

precisión e o rigor adecuados. 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. 

Emprégaos ▪  

i 
l 

m 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ 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.). 

Coñécea ▪  

▪ MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, 
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema 
de investigación formulado. 

Fai a correcta planificación do 
proceso 

▪  

▪ MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, 
formulando novas preguntas, xeneralizando a situación ou os 
resultados, etc. 

Afonda ▪  

b 
d 
h 
i 
l 

m 
n 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao absurdo, 
método de indución, contraexemplos, razoamentos 
encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 

▪ 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. 

Fai xeneralizacións ▪  

▪ MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia 
das matemá-ticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e 
matemáticas, ciencias experimen-tais e matemáticas, economía 
e mate-máticas, etc.) e entre contextos mate-máticos 
(numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, finitos e 

Procúraas ▪  



130 

 

IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS 1º BACH C-T. ADULTOS 

 
Matemáticas I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo. 

infinitos, etc.). 

e 
g 
i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas de 
representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.11. Elaboración e presentación dun informe científico 
sobre o proceso, os resultados e as conclusións do proceso 
de investigación desenvolvido, utilizando as ferramentas e 
os medios tecnolóxicos axeitados. 

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

▪ MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao 
problema de investigación. 

Consúltaas ▪  

▪ MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos 
matemáticos adecuados ao contexto do problema de 
investigación. 

Usa os símbolos adecuados ▪ SI 

▪ MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Utilízaos ▪  

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

Emprégaas ▪  

▪ MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación 
das ideas, así como dominio do tema de investigación. 

Ten seguridade na comunicación ▪  

▪ 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. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

i 
l 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

▪ 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. 

Identifícaas ▪  

▪ 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. 

Establéceas ▪  

▪ MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

Usa, elabora e  constrúe modelos 
matemáticos axeitados 

▪  

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

Interprétaa ▪  

▪ 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. 

Realízaas ▪  

i 
▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 

modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de 
▪ B1.9. Valorar a modelización matemática 

como un recurso para resolver problemas da 
▪ MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións 

sobre os logros conseguidos, resultados mellorables, impresións 

Fai reflexión sobre o proceso ▪  
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

xeito individual e en equipo. realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

persoais do proceso, etc., valorando outras opinións 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
l 

m 
n 
ñ 
o 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 

individual e en equipo. 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, de 

xeito individual e en equipo. 

▪ 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.). 

As súas actitudes son axeitadas ▪ SI 

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

Formúlaa ▪  

▪ 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 

Desenvólveas ▪  

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

Desenvólveas ▪  

b 
i 
l 

m 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

▪ 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. 

Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas  

▪  

b 
i 
l 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as dificultades propias do 
traballo científico. 

▪ 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. 

Reflexiona ▪  

g 
i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e conclusións obtidos. 

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

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

Seleccónaas ▪  

▪ MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

Utilízaos ▪  

▪ MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

Deséñaas ▪  

▪ MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con Faino ▪  
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– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

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. 

Utilízaos ▪  

e 
g 
i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

– Facilitar a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os procesos 
levados a cabo e os resultados e conclusións obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e das ideas matemáticas. 

▪ 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. 

Elabóraos ▪  

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

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Úsaos ▪  

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

Emprégaas ▪  

 ▪ Bloque 2. Números e álxebra 

g 
i 

▪ B2.1. Números reais: necesidade do seu estudo e das súas 
operacións para a comprensión da realidade. Valor 
absoluto. Desigualdades. Distancias na recta real. Intervalos 
e ámbitos. Aproximación e erros. Notación científica. 

▪ 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. 

Recoñece os distintos tipos de 
números 

▪  

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

Realízaas ▪  

▪ MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada 
contexto e xustifica a súa idoneidade. 

Utilíza ▪  

▪ MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos 
aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade 
de estratexias axeitadas para minimizalas. 

Obtén cotas de erro ▪  

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

Coñece o valor absoluto ▪  

▪ MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números Utilízaa ▪ SI 
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reais, a súa representación e a interpretación na recta real, e as 
súas operacións. 

i 
▪ B2.2. Números complexos. Forma binómica e polar. 

Representacións gráficas. Operacións elementais. Fórmula 
de Moivre. 

▪ 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. 

Resólveos ▪  

▪ 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. 

Opera con números complexos ▪ SI 

i 
▪ B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, monotonía e 

anotación. Número “e”. 

▪ B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. Propiedades. 
Ecuacións logarítmicas e exponenciais. 

▪ B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas sinxelas 

▪ 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. 

Calcula logaritmos ▪ SI 

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

Resolve problemas ▪  

i 
▪ B2.6. Formulación e resolución de problemas da vida cotiá 

mediante ecuacións e inecuacións. Interpretación gráfica. 

▪ B2.7. Método de Gauss para a resolución e a interpretación 
de sistemas de ecuacións lineais. Formulación e resolución 
de problemas da vida cotiá utilizando o método de Gauss. 

▪ 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. 

Utiliza o método de Gauss ▪ SI 

▪ 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. 

Resolve problemas ▪ SI 

 ▪ Bloque 3. Análise 

g 
i 

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. Características das 
funcións. 

▪ B3.2. Funcións básicas: polinómicas, racionais sinxelas, 
valor absoluto, raíz, trigonométricas e as súas inversas, 

exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos. 

▪ B3.3. Operacións e composición de funcións. Función 
inversa. Funcións de oferta e demanda. 

▪ 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. 

Fai análise por táboas ▪  

▪ 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. 

Selecciona ben as unidades e as 
escalas 

▪  

▪ 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. 

Interpreta as propiedades dunha 
función 

▪ SI 
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Matemáticas I. 1º de bacharelato 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

▪ MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo 
e a análise de funcións en contextos reais. 

Extráeos ▪  

i 
▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no 

infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 
descontinuidades. 

▪ 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. 

Comprende o concepto de límite ▪ SI 

▪ 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. 

Analiza a continuidade dunha 
función 

▪ SI 

▪ MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e 
representa a función nun ámbito dos puntos de 
descontinuidade. 

Coñece as características dunha 
función 

▪  

i 
 

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no 
infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 
descontinuidades. 

▪ B3.6. Derivada dunha función nun punto. Interpretación 
xeométrica da derivada da función nun punto. Medida da 
variación instantánea dunha magnitude con respecto a 
outra. Recta tanxente e normal. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da 
cadea. 

▪ 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. 

Calcula a derivada ▪  

▪ MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias 
funcións elementais mediante a regra da cadea. 

Deriva funcións compostas ▪ SI 

▪ MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se 
verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha 
función nun punto. 

Determínaos ▪  

g 
i 

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. Características das 
funcións. 

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e no 
infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra da 
cadea. 

▪ B3.8. Utilización das ferramentas básicas da análise para o 
estudo das características dunha función. Representación 
gráfica de funcións. 

▪ 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. 

Fai gráficas  ▪ SI 

▪ MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados para 
representar e analizar o comportamento local e global das 
funcións. 

Utilízaos ▪  

 ▪ Bloque 4. Xeometría 

i 
▪ B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. ▪ B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en ▪ MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun Coñece as razóns trigonométricas ▪ SI 
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▪ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións trigonométricas. 

radiáns, manexando con soltura as razóns 
trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e 
a metade, así como as transformacións 
trigonométricas usuais. 

ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e 
diferenza doutros dous. 

i 
▪ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 

Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas dos 
ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións trigonométricas. 

▪ B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións trigonométricas 
sinxelas. 

▪ B4.4. Resolución de triángulos. Resolución de problemas 
xeométricos diversos. 

▪ 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. 

Resolve problemas da vida real 
mediante a trigonometría 

▪ SI 

i 
▪ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 

▪ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous 
vectores. 

▪ B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

▪ 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. 

Manexa as operacións básicas con 
vectores 

▪ SI 

▪ MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do 
módulo e do coseno do ángulo. 

Calcula a expresión analítica do 
produto escalar 

▪  

i 
▪ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións xeométricas. 

▪ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de dous 
vectores. 

▪ B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións da recta. 
Posicións relativas de rectas. Distancias e ángulos. 
Resolución de problemas. 

▪ 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. 

Calcula distancias ▪ SI 

▪ MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas 
formas, identificando en cada caso os seus elementos 
característicos. 

Coñece as distintas formas de 
ecuación dunha recta 

▪ SI 

▪ MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións 
relativas das rectas. 

Recoñece as posicións relativas ▪ SI 

i 
▪ B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

▪ B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbole e 
parábola. Ecuación e elementos. 

▪ 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. 

Coñece o significado de lugar 
xeométrico 

▪  

▪ MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas 
informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que 
estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e 
as distintas cónicas estudadas. 

Realízaas ▪  
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2.Avaliación e cualificación. 
 
2.1. Procedementos 

• Recopilación de materiais. 

• Seguimento da participación na aula virtual do curso e no correo electrónico. 

• Elaboración de traballos na aula virtual. 

• Resolución de problemas. 

2.2. Instrumentos 

• Boletíns de exercicios e problemas. 

• Exame de comprobación de tarefas realizadas. 

2.3. Cualificación final 

A nota da terceira avaliación sairá de facer a media aritmética das cualificacións logradas nos 

boletíns entregados durante a avaliación. 

Para o cálculo da nota final de cada alumno tomarase como base a nota media alcanzada nas 

dúas primeiras avaliacións do curso, á que se lle sumarán un máximo de 2 puntos co traballo 

entregado durante a terceira avaliación.  

Para aprobar, é necesario que esta suma sexa igual ou superior a 5 puntos. Se a suma é menor 

que 5 puntos, o alumno deberá presentarse a un exame final telemático de recuperación das 

avaliacións que teña suspensas (contando entre a 1ª e a 2ª). 

2.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá que: 

• Realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 de setembro, cun peso do 

20% da nota. 

• Facer unha proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas primeiras 

avaliacións, cun peso do 80%. 

Para aprobar, é necesario que a media ponderada dos exercicios de reforzo e a proba escrita 

sexa igual ou superior a 5. 

2.5. Alumnado con materia pendente 

2.5.1. Criterios de avaliación (pendentes) 

Os criterios de avaliación son os establecidos máis arriba para o alumnado da materia e curso. 

2.5.2. Criterios de cualificación (pendentes) 

Os mesmos que o resto dos alumnos da materia. 

2.5.3. Procedementos e instrumentos de avaliación (pendentes) 

Os mesmos que o resto dos alumnos da materia. 
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3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

• Envío de material de elaboración propia (apuntes, boletíns de exercicios) mediante a  

aula virtual e por e-mail. 

• Material da rede. Vídeos con explicacións de conceptos ou con exemplos. 

• Participación nos foros da aula virtual e por e-mail. Presentación de dúbidas. 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 

• Non se detectou alumnado sen conectividade. 

• Para facilitar o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas. 

3.3. Materiais e recursos 

 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico e aula virtual. 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase na web do centro. 
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1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 

e 

i 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar 
estes procesos. 

▪  

i 

l 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica:  

– Relación con otros problemas coñecidos. 
– Modificación de variables. 
– Suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión 
das operacións utilizadas, coherencia das 
solucións coa situación, revisión sistemática 
do proceso, procura doutros xeitos de 
resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

▪ 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.). 

É quen de analizar os 
enunciados 

▪  

▪ 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. 

Faino ▪  

▪ MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso 
seguido. 

Realízaas ▪  

g 

i 
▪  B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou 

escrita de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun 
problema, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

▪ 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. 

Úsaos ▪  

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

Utilízaos. ▪  

▪ MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, 
situación para resolver ou propiedade ou 
teorema que cumpra demostrar. 

Emprégaas. ▪  
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

i 

l 

m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ 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.). 

Coñece e  describe estes 
procesos 

▪ S
I 

▪ MACS2B1.4.2. Planifica adecuada-mente o 
proceso de investigación, tendo en conta o 
contexto en que se desen-volve e o problema 
de investigación formulado. 

Fai a correcta planificación do 
proceso 

▪  

h 

i 

l 

n 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.5. Practicar estratexias para a 
xeración de investigacións matemá-
ticas, 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. 

Afonda na resolución dalgúns 
problemas 

▪  

▪ 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.) 

Procúraas ▪  

e 

g 

i 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun 
informe científico sobre o procedemento, os 
resultados e as conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

▪ 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. 

Consúltaas ▪  

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

Usa os símbolos adecuados ▪ S
I 

▪ MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Emprégaas ▪  
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▪ MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade 
na comunicación das ideas, así como dominio 
do tema de investigación. 

Ten seguridade na 
comunicación 

▪  

▪ 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 impre-sións 
persoais sobre a experiencia. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

i 

l 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

▪ 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. 

▪ MACS2B1.7.1. Identifica situacións 
problemáticas da realidade susceptibles de 
conter problemas de interese. 

Identifícaas ▪  

▪ 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. 

Establéceas ▪  

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

Usa, elabora e  constrúe 
modelos matemáticos 
axeitados 

▪  

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

Interprétaa ▪  

▪ 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. 

Realízaas ▪  

i 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

▪ 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. 

Fai reflexión sobre o proceso ▪  

a 

b 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos 
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 

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

▪ MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 

As súas actitudes son 
axeitadas 

▪ S
I 
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c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

matemáticas, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade. 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

 

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. 

Formúlaa ▪  

▪ 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. 

Desenvólveas ▪  

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

Desenvólveas ▪  

b 

i 

l 

m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ 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. 

Toma decisións nos procesos 
de resolución de problemas  

▪  

b 

i 

l 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ 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 con-ciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e 
a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 
aprender diso para situacións futuras. 

Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos 

▪  

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

▪ B1.12. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas, de xeito 
autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou esta-tísticos, 
facendo representa-cións 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. 

Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 

▪  

▪ MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de funcións 
con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas. 

Utilízaos ▪  

▪ MACS2B1.12.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido na 
solución de problemas, mediante a utilización 
de medios tecnolóxicos 

Deseña representacións 
gráficas 

▪  
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– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e 
comprender propiedades xeométricas. 

Faino ▪  

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para 
o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións. 

Utilízaos ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ 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 

Elabora documentos dixitais 
propios 

▪  

▪ MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos 
traballados na aula. 

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Usa axeitadamente os 
medios tecnolóxicos 

▪  

 

i 

 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta 
para manexar e operar con datos 
estruturados en táboas. Clasificación de 
matrices. 

▪ B2.2. Operacións con matrices. 

▪ B2.3. Rango dunha matriz. 

▪ B2.4. Matriz inversa. 

▪ B2.5. Método de Gauss. 

▪ B2.6. Determinantes ata orde 3. 

▪ B2.7. Aplicación das operacións das matrices 
e das súas propiedades na resolución de 
problemas en contextos reais. 

▪ 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. 

Faino ▪ S
I 

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

Utilízaa ▪ S
I 

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

Opera con matrices ▪ S
I 

h ▪ B2.8. Representación matricial dun sistema ▪ B2.2. Transcribir problemas expresados ▪ MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as Formula as restricións ▪ S
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i 

 

de ecuacións lineais: discusión e resolución 
de sistemas de ecuacións lineais (ata tres 
ecuacións con tres incógnitas). Método de 
Gauss. 

▪ B2.9. Resolución de problemas das ciencias 
sociais e da economía. 

▪ B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas 
incógnitas. Sistemas de inecuacións. 
Resolución gráfica e alxébrica. 

▪ B2.11. Programación lineal bidimensional. 
Rexión factible. Determinación e 
interpretación das solucións óptimas. 

▪ B2.12. Aplicación da programación lineal á 
resolución de problemas sociais, económicos 
e demográficos. 

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. 

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. 

I 

▪ 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. 

Aplica as técnicas de 
programación lineal 

▪ S
I 

 

i ▪ B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da 
continuidade en funcións elementais e 
definidas a anacos. 

▪ 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. 

Modelízaa ▪  

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

Calcula as asíntotas ▪  

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

Estuda a continuidade deste 
tipo de funcións 

▪ S
I 

i ▪ B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de 
funcións polinómicas, racionais e irracionais 
sinxelas, exponenciais e logarítmicas. 

▪ B3.3. Problemas de optimización 
relacionados coas ciencias sociais e a 
economía. 

▪ B3.4. Estudo e representación gráfica de 
funcións polinómicas, racionais, irracionais, 
expónenciais e logarítmicas sinxelas a partir 
das súas propiedades locais e globais. 

▪ 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. 

Representa funcións ▪ S
I 

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

Formula problemas de 
optimización 

▪ S
I 
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2.Avaliación e cualificación. 
 
2.1. Procedementos 

• Recopilación de materiais. 

• Seguimento da participación na aula virtual do curso e no correo electrónico. 

• Elaboración de traballos na aula virtual. 

• Resolución de problemas. 

2.2. Instrumentos 

• Boletíns de exercicios e problemas. 

• Exame de comprobación de tarefas realizadas. 

2.3. Cualificación final 

A nota da terceira avaliación sairá de facer a media aritmética das cualificacións logradas nos 

boletíns entregados durante a avaliación. 

Para o cálculo da nota final de cada alumno tomarase como base a nota alcanzada ata a 

segunda avaliación do curso, á que se lle sumarán un máximo de 2 puntos co traballo 

entregado durante a terceira avaliación.  

Para aprobar, é necesario que esta suma sexa igual ou superior a 5 puntos. Se a suma é menor 

que 5 puntos, o alumno deberá presentarse a un exame final telemático de recuperación dos 

contidos das dúas primeiras avaliacións. 

2.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá que: 

• Realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 de setembro, cun peso do 

20% da nota. 

• Facer unha proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas primeiras 

avaliacións, cun peso do 80%. 

Para aprobar, é necesario que a media ponderada dos exercicios de reforzo e a proba escrita 

sexa igual ou superior a 5. 

 

3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

• Envío de material de elaboración propia (apuntes, boletíns de exercicios) mediante a  

aula virtual e por e-mail. 

• Material da rede. Vídeos con explicacións de conceptos ou con exemplos. 

• Participación nos foros da aula virtual e por e-mail. Presentación de dúbidas. 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 
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• Non se detectou alumnado sen conectividade. 

• Para facilitar o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas. 

3.3. Materiais e recursos 

 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico e aula virtual. 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase na web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa 
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade 
Autónoma de Galicia.  
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DATA: 12/05/2020 

 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 
DATA:12/05/2020 



149 

 

IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS 2º BACH C-T. ADULTOS 

 

 
ÍNDICE 

 
1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
2.Avaliación e cualificación. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

IES ANTÓN LOSADA MATEMÁTICAS 2º BACH C-T. ADULTOS 

 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 
 
 

Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

 

e 

i 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal 
do proceso de resolución de 
problemas. 

▪ 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. 

É quen de expresar e razoar estes 
procesos. 

▪  

i 

l 

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal 
do proceso de resolución de 

problemas. 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos 
postos en práctica: relación con 
outros problemas coñecidos; 
modificación de variables e 
suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Solucións e/ou resultados 
obtidos: coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do 
proceso, outras formas de 
resolución, problemas parecidos, 
xeneralizacións e particularizacións 
interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ 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.). 

É quen de analizar os enunciados ▪  

▪ MA2B1.2.2. Valora a información dun 
enunciado e relaciónaa co número de 
solucións do problema. 

Faino ▪  

▪ 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. 

Realízaas ▪  

▪ MA2B1.2.4. Utiliza estratexias 
heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas. 

Utiliza este tipo de estratexias ▪  

▪ MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso 
de resolución de problemas. 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

d 

i 

l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 

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

▪ MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos 
de demostración en función do contexto 
matemático. 

Utilízaos. ▪  

▪ MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso Reflexiona sobre o proceso ▪  
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indución; contraexemplos; 
razoamen-tos encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

probabilísticos. de demostración (estrutura, método, 
linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.). 

g 

i 
▪ B1.6. Razoamento dedutivo e 

indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral 
e/ou escrita, utilizando as 
ferramentas tecnolóxicas axeitadas, 
de informes científicos sobre o 
proceso seguido na resolución dun 
problema ou na demostración dun 
resultado matemático. 

▪ B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 
– Elaboración e creación de representacións 

gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ 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. 

Usa a linguaxe e  os símbolos 
adecuados 

▪ SI 

▪ MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e 
razoamentos explícitos e coherentes. 

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Emprégaos ▪  

i ▪ B1.10. Planificación e realización de ▪ B1.5. Planificar ▪ MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do Coñécea ▪  
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l 

m 

proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

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

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. 

Fai a correcta planificación do 
proceso 

▪  

▪ MA2B1.5.3. Afonda na resolución 
dalgúns problemas, formulando novas 
preguntas, xeneralizando a situación ou 
os resultados, etc. 

Afonda na resolución dalgúns 
problemas 

▪  

b 

d 

h 

i 

l 

m 

n 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, 
razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: 
redución ao absurdo; método de 
indución; contraexemplos; 
razoamentos encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e 
indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 
argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemá-
ticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ 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. 

Fai xeneralizacións ▪  

▪ 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 matemá-
ticas, ciencias experimentais e matemá-
ticas, economía e matemáticas, etc.) e 
entre contextos matemáticos 
(numéricos e xeométricos, xeométricos 
e funcionais, xeométricos e 
probabilísticos, discretos e continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

Procúraas ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e 
outras formas de representación de 

argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemá-
ticas a partir de contextos da 

▪ 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. 

Consúltaas ▪  

▪ MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e 
os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 

Usa os símbolos adecuados ▪ SI 
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realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.11. Elaboración e presentación 
dun informe científico sobre o 
proceso, os resultados e as 
conclusións do proceso de 
investigación desenvolvido, 
utilizando as ferramentas e os 
medios tecnolóxicos axeitados. 

▪ MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, 
xustificacións, explicacións e razoamen-
tos explícitos e coherentes. 

Utilízaos ▪  

▪ MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas ao tipo de 
problema de investigación. 

Emprégaas ▪  

▪ MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguri-
dade na comunicación das ideas, así 
como dominio do tema de investigación. 

Ten seguridade na comunicación ▪  

▪ 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 

Reflexiona sobre o proceso ▪  

i 

l 

▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ 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. 

Identifícaas ▪  

▪ 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. 

Establéceas ▪  

▪ MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe 
modelos matemáticos axeitados que 
permitan a resolución do problema ou 
dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

Usa, elabora e  constrúe modelos 
matemáticos axeitados 

▪  

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

Interprétaa ▪  

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

i ▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ 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 

Fai reflexión sobre o proceso ▪  

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

l 

m 

n 

ñ 

o 

p 

▪ B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións 
matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en 
contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en 
equipo. 

▪ 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.). 

As súas actitudes son axeitadas ▪ SI 

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

Formúlaa ▪  

▪ 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. 

Desenvólveas ▪  

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

Desenvólveas ▪  

b 

i 

l 

m 

▪ B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

▪ 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. 

Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas  

▪  
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b 

i 

l 

▪ B1.13. Confianza nas propias 
capacidades para desenvolver 
actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo 
científico. 

▪ 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. 

Reflexiona sobre os procesos ▪  

g 

i 
▪ B1.9. Utilización de medios 

tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización 
de datos. 

– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

▪ B1.13. Empregar as 
ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, 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. 

Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas 

▪  

▪ MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos 
para facer representacións gráficas de 
funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Utilízaos ▪  

▪ MA2B1.13.3. Deseña representacións 
gráficas para explicar o proceso seguido 
na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

Deseña representacións gráficas ▪  

▪ MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

Faino ▪  

▪ MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos 
para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas, extraer información e 
elaborar conclusións. 

Utilízaos ▪  

e 

g 

i 

▪ B1.9. Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 

aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización 
de datos. 

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías 
da información e da 
comunicación de xeito 
habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, 
analizando e seleccionando 

▪ 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 

Elabora documentos dixitais 
propios 

▪  
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– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de 
conceptos e propiedades 
xeométricas ou funcionais e a 
realización de cálculos de tipo 
numérico, alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e 
elaboración de predicións sobre 
situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e 
documentos sobre os procesos 
levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

– Consulta, comunicación e 
compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as 
ideas matemáticas. 

información salientable en 
internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos 
propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a 
interacción. 

compárteos para a súa discusión ou 
difusión. 

▪ MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados 
para apoiar a exposición oral dos 
contidos traballados na aula. 

Utilízaos ▪  

▪ 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. 

Usa adecuadamente os medios 
tecnolóxicos 

▪  

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

Emprégaas ▪  

 

g 

i 

 

▪ B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e operar 
con datos estruturados en táboas e 
grafos. Clasificación de matrices. 

Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das 
matrices e das súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reais. 

▪ 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. 

Utilízaa ▪  

▪ MA2B2.1.2. Realiza operacións con 
matrices e aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito 
manual ou co apoio de medios 
tecnolóxicos. 

Opera con matrices ▪ SI 

e 

i 

▪ B2.1. Estudo das matrices como 
ferramenta para manexar e operar 
con datos estruturados en táboas e 
grafos. Clasificación de matrices. 
Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das 

▪ B2.2. Transcribir problemas 
expresados en linguaxe usual 
á linguaxe alxébrica e 
resolvelos utilizando técnicas 
alxébricas determinadas 
(matrices, determinantes e 

▪ MA2B2.2.1. Determina o rango dunha 
matriz, ata orde 4, aplicando o método 
de Gauss ou determinantes. 

Sabe calcular o rango ▪ SI 

▪ MA2B2.2.2. Determina as condicións 
para que unha matriz teña inversa e 
calcúlaa empregando o método máis 

Coñece a condición de existencia 
de inversa e sabe calculala 

▪ SI 
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matrices e das súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de 
contextos reais. 

▪ B2.3. Determinantes. Propiedades 
elementais. 

▪ B2.4. Rango dunha matriz. 

▪ B2.5. Matriz inversa. 

▪ B2.6. Representación matricial dun 
sistema: discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais. 
Método de Gauss. Regra de Cremor. 
Aplicación á resolución de 
problemas. 

sistemas de ecuacións), e 
interpretar criticamente o 
significado das solucións. 

axeitado. 

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

Resolve problemas utilizando 
matrices 

▪  

▪ 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. 

Formúlaa ▪  

 

i ▪ B3.1. Límite dunha función nun punto 
e no infinito. Continuidade dunha 
función. Tipos de descontinuidade. 
Teorema de Bolzano. 

▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de 
Rolle e do valor medio. A regra de 
L’Hôpital. Aplicación ao cálculo de 
límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: 
problemas de optimización. 

▪ 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. 

Coñece as propiedades das 
funcións continuas 

▪ SI 

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de 
límite e de derivada á resolución de 
problemas, así como os teoremas 

relacionados. 

Aplica os conceptos de límite e de 
derivada 

▪ SI 

i ▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de 
Rolle e do valor medio. Regra de 
L’Hôpital. Aplicación ao cálculo de 

límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: 
problemas de optimización. 

▪ 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. 

Utiliza correctamente a regra de 
L´Hopital 

▪ SI 

▪ 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. 

Faino ▪ SI 

i ▪ B3.4. Primitiva dunha función. 
Integral indefinida. Propiedades. 
Técnicas elementais para o cálculo de 
primitivas (integrais inmediatas e 

▪ 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. 

Calcula primitivas ▪ SI 
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Ob. X. 
Ref. 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Logrado se... Fun. 

case inmediatas, racionais, por partes 
e por cambios de variable sinxelos). 

g 

i 

▪ B3.5. Integral definida. Teoremas do 
valor medio e fundamental do cálculo 
integral. Regra de Barrow. Aplicación 
ao cálculo de áreas de rexións planas. 

▪ 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. 

Sabe calcular áreas de recintos 
sinxelos 

▪ SI 

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

Utilízaos ▪  
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2.Avaliación e cualificación. 
 
2.1. Procedementos 

• Recopilación de materiais. 

• Seguimento da participación na aula virtual do curso e no correo electrónico. 

• Elaboración de traballos na aula virtual. 

• Resolución de problemas. 

2.2. Instrumentos 

• Boletíns de exercicios e problemas. 

• Exame de comprobación de tarefas realizadas. 

2.3. Cualificación final 

A nota da terceira avaliación sairá de facer a media aritmética das cualificacións logradas nos 

boletíns entregados durante a avaliación. 

Para o cálculo da nota final de cada alumno tomarase como base a nota alcanzada ata a 

segunda avaliación do curso, á que se lle sumarán un máximo de 2 puntos co traballo 

entregado durante a terceira avaliación.  

Para aprobar, é necesario que esta suma sexa igual ou superior a 5 puntos. Se a suma é menor 

que 5 puntos, o alumno deberá presentarse a un exame final telemático de recuperación dos 

contidos das dúas primeiras avaliacións. 

2.4. Proba extraordinaria de setembro 

Na convocatoria de setembro o alumnado que non acadara os obxectivos mínimos do curso 

terá que: 

• Realizar exercicios de reforzo que entregarán antes do 1 de setembro, cun peso do 

20% da nota. 

• Facer unha proba escrita de recuperación global cos contidos das dúas primeiras 

avaliacións, cun peso do 80%. 

Para aprobar, é necesario que a media ponderada dos exercicios de reforzo e a proba escrita 

sexa igual ou superior a 5. 

 

3. Metodoloxía de actividades do 3º trimestre 

3.1 Actividades 

• Envío de material de elaboración propia (apuntes, boletíns de exercicios) mediante a  

aula virtual e por e-mail. 

• Material da rede. Vídeos con explicacións de conceptos ou con exemplos. 

• Participación nos foros da aula virtual e por e-mail. Presentación de dúbidas. 

3.2. Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade) 
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• Non se detectou alumnado sen conectividade. 

• Para facilitar o traballo ao alumnado con conectividade limitada ofrecéronselles prazos 

amplos para a realización das tarefas. 

3.3. Materiais e recursos 

 

4. Información e publicidade 

Esencialmente mediante o correo electrónico e aula virtual. 

4.1. Publicidade 

Toda esta información publicarase na web do centro. 
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3. Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación (imprescindibles)  

Resultado de aprendizaxe Criterio de avaliación 

RA1. Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, 
utilizando os elementos 
básicos da linguaxe matemática e as súas operacións. 

CA1.1. Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente 
a información cuantitativa. 
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. 
CA1.7. Caracterizouse a proporción como expresión matemática. 
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. 
 

RA6. Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os 
sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás 
funcións que producen no organismo. 
 

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

humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente. 

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, respiratorioe excretor. 

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. 
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RA7. Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de 
vida coas doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios 
básicos de defensa contra elas. 

CA7.1. Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas. 

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 situación cotiás. 

 

RA8. Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando 
os nutrientes que conteñen e adaptándoos aos parámetros 
corporais e a situacións diversas 

CA8.1. Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación. 

CA8.2. Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da saúde. 

CA8.3. Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico no coidado do corpo 

humano. 

CA8.4. Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias para o mantemento 

da saúde e as que poden conducir a unha mingua desta. 
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CA8.5. Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións habituais do contorno. 

CA8.6. Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e representouse nun diagrama 

establecendo comparacións e conclusións. 

CA8.7. Elaboráronse menús para situacións concretas, investigando na rede as propiedades dos 

alimentos. 

RA9. Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas 
sinxelas e aplicando os métodos de resolución máis axeitados 

CA9.1. Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións 

alxébricas. 

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.. 
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4. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

• Valoraranse como fundamentais os procedementos 
empregados nas dúas primeiras avaliacións: 
observación directa, traballos entregados, caderno da 
profesora cas correspondentes anotacións da actitude 
cara a materia de cada alumno. 

• Como no 3ºtrimestre non se pode demostrar a autoría 
dos traballos ou tarefas entregadas, nin se pode facer 
un seguimento exhaustivo do seu traballo o 
procedemento a valorar será: 
➢ Seguimento da participación nos foros, mediante 

o correo electrónico e a presentación de dúbidas. 
➢ Seguimento das actividades de repaso, reforzo, 

ampliación e recuperación propostas no Google 

Drive 

Instrumentos: 

• Valorarase como fundamentais os instrumentos 
empregados nas dúas primeiras avaliacións: probas 
escritas realizadas,traballos entregados, revisión dos 
cadernos dos alumnos e todo o anotado no caderno 
da profesora nese período académico. 

• Os instrumentos empregados neste 3ºtrimestre serán: 
➢ Listas de cotexo  
➢ Tabla de observación  

➢ Proba de comprobación 

 

Cualificación final 

A cualificación final de curso daráselle prioridade as dúas 
primeiras avaliacións polo que a nota a ter en conta para facer 
recuperacións será a media aritmética das avaliacións.  
1. Se un alumno ten aprobas as dúas avaliacións: a súa nota 
final de xuño será a media das dúas avaliacións. Os 
procedementos e instrumentos analizados na terceira 
avaliación poderán subir (de ser o caso ) ata dous puntos na 
media obtida. 
2. Se un alumno ten unha avaliación suspensa pero a media 
das dúas avaliacións sae con nota de cinco ou superior: 
poderá recuperar esa avaliación mediante as tarefas de 
recuperación propostas para tal fin. Tendo as tarefas con nota 
igual o superior a 5 dáse por recuperada a avaliación suspensa 
e para a nota final farase a media de 5 e a nota da avaliación 
aprobada anteriormente. 
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3. Se un alumno ten unha ou dúas avaliacións suspensas e a 
media das dúas avaliacións e inferior a 5: Terá que facer as 
tarefas específicas para recuperar as partes suspensas nas 
datas fixadas para tal efecto. 
Farase a media entre a nota obtida das dúas avaliacións e a 
nota obtida nas tarefas de recuperación. Se esta nota media 
sae superior ou igual a 5 esa será a nota de xuño. Se pola 
contra esa nota media sae inferior a 5 pero as tarefas de 
recuperación están aprobadas a nota final de xuño será de 5. 
4. No caso en que a media das dúas avaliacións sexa inferior a 
5 e a nota 
das tarefas de recuperación tamén sexa inferior a 5 terá unha 
nova oportunidade de aprobar a materia na proba 
extraordinaria de setembro. 

 
 

O alumnado con perda de avaliacion continua terá que relizar 
una proba presencial ou virtual na data marcada. A 
cualificación final será a obtida en dita proba. 

 

Proba extraordinaria de setembro  

(Para FP básica) 
A proba de extraordinaria de setembro será presencial se é 
posible. Nela entrarán os contidos dados nas dúas primeiras 
avaliacións  

 

Alumnado de materia pendente 

 

Criterios de avaliación: 
(Non procede) 

 

Criterios de cualificación: 
(Non procede) 
 

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

Actividades  

Realización de boletíns de exercicios de repaso, reforzo, 

ampliación e recuperación 

Participación nos foros, participación mediante o correo 

electrónico, presentación de dúbidas. 

Elaboración de traballos compartidos no Google Drive 

 

Metodoloxía (alumnado con 

conectividade 

e sen 

conectividade) 

Non se detectou alumnado sen conectividade. 

Crearonse carpetas compartidas no google drive, unha por 

grupo para as tarefas propostas po la profesora. Outra para 

cada alumno donde deben subir as tarefas realizadas. 

A metodoloxía empregada foi a seguinte: 

7. Avisos das tarefas a realizar ou da información 
relevantes mediante un mensaxe de correo. 

8. Tarefas de repaso reforzo e recuperacións céntrase 
nos contidos dados nas clases presenciais ata o día 12 
de marzo. Enviaronse indicacións a cada alumno de 
forma persoal e individual do que tiñan ou non que 
facer a nivel de recuperacións. 

9. Tarefas de Ampliación: Ofrécense explicacións 
teóricas mediante apuntamentos en pdf e vídeos 
explicativos. Para o seu seguimento estanse a realizar 
actividades sobre os contidos explicados. 

Para facilitarlle o traballo ao alumnado con conectividade 

limitada ofrecéronselles prazos amplos para a realización das 

tarefas. 

 

Materiais e recursos 

Principalmente  correo electrónico  e o google drive. 
➢ Boletíns de exercicios 
➢ Vídeos 
➢ Mensaxes mediante correo electrónico e tamén na 

plataforma Abalar 
➢ Chamadas por teléfono 

6. Información e publicidade 
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Información ao alumnado e ás 

familias 

Esencialmente mediante o correo electrónico. 

Nalgún caso puntual mediante chamadas telefónicas. 

Plataforma Abalar 

Publicidade  Toda esta información publicarase no web do centro 


