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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito ra-
zoado, o proceso seguido na resolución
dun problema.

MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso se-
guido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecua-
dos.

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de problemas,
realizando os cálculos necesarios e com-
probando as solucións obtidas.

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver
(datos,  relacións  entre  os  datos,  condicións,  coñecementos  mate-
máticos necesarios, etc.).

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os re-
sultados dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa va-
lidez e valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

MACS2B1.2.3.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoa-
mento na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso
seguido.

B1.3. Elaborar un informe científico es-
crito que sirva para comunicar as ideas
matemáticas xurdidas na resolución dun
problema, coa precisión e o rigor ade-
cuados.

MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos
adecuados ao contexto e á situación.

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razo-
amentos explícitos e coherentes.

MACS2B1.3.3.  Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao
tipo de problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema
que cumpra demostrar.

B1.4.  Planificar  adecuadamente o  pro-
ceso de investigación, tendo en conta o
contexto en que se desenvolve e o pro-
blema de investigación formulado.

MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elabora-
ción dunha investigación matemática (problema de investigación, es-
tado  da  cuestión,  obxectivos,  hipótese,  metodoloxía,  resultados,
conclusións, etc.).

MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación,
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de in-
vestigación formulado.

B1.5.  Practicar  estratexias  para  a  xera-
ción  de  investigacións  matemáticas,  a
partir dea resolución dun problema e o
afondamento  posterior,  da  xeneraliza-
ción de propiedades e leis matemáticas,
e do afondamento nalgún momento da
historia  das  matemáticas,  concretando
todo  iso  en  contextos  numéricos,  al-
xébricos, xeométricos, funcionais,  esta-
tísticos ou probabilísticos.

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

MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do
mundo das matemáticas (historia da humanidade e historia das ma-
temáticas; arte e matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.)
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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.6. Elaborar un informe científico es-
crito que recolla o proceso de investiga-
ción  realizado,  coa precisión  e  o  rigor
adecuados.

MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao pro-
blema de investigación.

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

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razo-
amentos explícitos e coherentes.

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 matemáti-
cas.

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora
conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación
e de consecución de obxectivos, formula posibles continuacións da
investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai ex-
plícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.

B1.7. Desenvolver procesos de matema-
tización en contextos da realidade cotiá
(numéricos, xeométricos, funcionais, es-
tatísticos ou probabilísticos) a partir da
identificación  de  problemas  en  situa-
cións problemáticas da realidade.

MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade sus-
ceptibles de conter problemas de interese.

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 ne-
cesarios.

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

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

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

B1.8. Valorar a modelización matemáti-
ca como un recurso para resolver pro-
blemas 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 lo-
gros  conseguidos,  resultados  mellorables,  impresións  persoais  do
proceso, etc.v, e valorando outras opinións.
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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais  inherentes  ao quefacer  mate-
mático.

MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en ma-
temáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica
razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, auto-
análise continuo, etc.). 

MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa pre-
cisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificulta-
de da situación.

MACS2B1.9.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procurar
respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontra-
dos; etc.

MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e tra-
ballo en equipo.

B1.10.  Superar  bloqueos  e  insegurida-
des ante a resolución de situacións des-
coñecidas.

MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de pro-
blemas, de investigación, de matematización ou de modelización, e
valora as consecuencias destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e
utilidade.

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

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

B1.12. Empregar as ferramentas tecno-
lóxicas adecuadas,  de xeito autónomo,
realizando  cálculos  numéricos,  alxébri-
cos ou estatísticos, facendo representa-
cións gráficas, recreando situacións ma-
temáticas mediante simulacións ou ana-
lizando con sentido crítico situacións di-
versas  que  axuden  á  comprensión  de
conceptos matemáticos ou á resolución
de problemas.

MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e uti-
lízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatís-
ticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos ma-
nualmente.

MACS2B1.12.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer  representa-
cións gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e ex-
traer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o pro-
ceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de
medios tecnolóxicos

MACS2B1.12.4.  Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferra-
mentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender
propiedades xeométricas.

MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de da-
tos  e  gráficas  estatísticas,  extraer  información  e  elaborar  conclu-
sións.
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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B1.13.  Utilizar  as  tecnoloxías  da  infor-
mación 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  argu-
mentacións destes e compartíndoos en
ámbitos apropiados para facilitar a inte-
racción.

MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, pre-
sentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de
procura,  análise e selección de información salientable,  coa ferra-
menta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou
difusión.

MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos traballados na aula.

MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para es-
truturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a infor-
mación das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo, e establecendo pautas de mellora.

B2.1. Utilizar os números reais e as 
súas operacións para presentar e in-
tercambiar 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 irracio-
nais) e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente in-
formación cuantitativa

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

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

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empre-
gando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora 
ou programas informáticos, utilizando a notación máis axeitada e 
controlando

B2.2. Resolver problemas de capitaliza-
ción 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 c o rrectamente paráme-
tros de aritmética mercantil para resolver problemas do ámbito 
da matemática financeira (capitalización e amortización simple e 
composta) mediante os métodos de cálculo ou recursos tecno-
lóxicos apropiados.

B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou 
gráfica situacións relativas ás ciencias 
sociais, e utilizar técnicas matemáticas 
e ferramentas tecnolóxicas apropiadas 
para resolver problemas reais,  dando 
unha interpretación das solucións obti-
das en contextos particulares.

MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe alxébrica para repre-
sentar situacións formuladas en contextos reais.

MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás ciencias sociais me-
diante a utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.

MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación contextualizada dos re-
sultados obtidos e exponos con claridade.
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 1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

B3.1. Interpretar e representar gráficas 
de funcións reais tendo en conta as 
súas características e a súa relación 
con fenómenos sociais.

MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por 
medio de táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos 
cotiáns, económicos,  sociais e científicos, extraendo e replicando 
modelos.

MACS1B3.1.2.Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unida-
des e escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpreta-
ción derivados dunha mala elección, para realizar representacións 
gráficas de funcións.

MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as características 
dunha función, comprobando os resultados coa axuda de medios 
tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualiza-
dos.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Tarefas e probas escritas presenciais realizadas dende o inicio de cur-

so ata o 12 de marzo.
• Tarefas propostas on-line: resolución de exercicios, cuestionarios,...  

na terceira avaliación
• Exames on-line na terceira avaliación
• Entrevistas co alumnado na terceira avaliación

Instrumentos:
• (C)   Cualificación das probas realizadas ata 12 de marzo  : obtense me-

diante a nota media das notas dos bloque de Álxebra e Análise .(Máxi-
mo 10 puntos)

• (T) Tarefas on-line de ampliación (Máximo 1 punto)
• (TRP) Tarefas on-line de repaso de materia avaliada (Máximo 1 punto)
• (TRC) Tarefas on-line de recuperación de bloques de materia cualifica-

dos negativamente (Máximo 4 puntos)
• (PR) Probas de recuperación on-line (Máximo 5 puntos)
• (E) Entrevistas co alumnado (máximo 1 punto)

Cualificación final

• Alumnado con cualificación positiva ata o 12 de marzo: A cualifica-
ción na avaliación ordinaria será a suma da cualificación obtida ata o 
12 de marzo máis a nota obtida nas tarefas realizadas na terceira ava-
liación e a nota das tarefas de repaso.
NOTA FINAL = C + T + TRP

• Alumnado con cualificación negativa ata o 12 de marzo: A cualifica-
ción na avaliación ordinaria será a suma da cualificación obtida nas ta-
refas de recuperación, máis a cualificación obtida na entrevista perso-
al, máis a cualificación obtida nas probas de recuperación online. 

        NOTA FINAL = TRC + PR + E + T

Proba extraordi-
naria de setembro

A proba extraordinaria de setembro constará na resolución de cuestións rela-
cionadas cos estándares de aprendizaxe imprescindibles.

Alumnado de ma-
teria pendente Neste curso non hai alumnado coa materia pendente
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu
caso, ampliación) 

Actividades 

• Recuperación, repaso e reforzo: Exercicios e cuestionarios en-
tregados por correo electrónico ou na aula virtual, relaciona-
dos cos contidos dados na primeira e segunda avaliación. 

• Ampliación: exercicios relacionados cos contidos dos bloques
de Xeometría e de Análise, que ou ben non foron avaliados ou
tampouco foron impartidos antes do 12 de marzo, entregados
por correo electrónico ou pola aula virtual

Metodoloxía (alumna-
do con conectividade
e sen conectividade)

Ningún alumno deste curso ten problemas de conectividade polo que a
metodoloxía é a mesma para todos.

Consiste en:

• Sesións  de clase virtual polas plataformas Cisco Webex ou Google
Meet.

• Envío de materiais(para a adquisición de novas aprendizaxes ou
para repaso/reforzo) por correo electrónico.

• Publicación de materiais de ampliación e repaso/reforzo na aula
virtual.

• Entrevistas co alumnado para aclararlles dúbidas e para que expli-
quen a realización das súas tarefas, vía teléfono ou plataforma de
video-conferencia

Materiais e recursos

• Aulas virtuais MATEMÁTICAS I

• Plataforma CISCO WEBEX

• Google Meet

• Correo electrónico @iesgarciabarros.org

• Teléfono
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4. Información e publicidade

Información ao alum-
nado e ás familias

• Envío arquivo por correo electrónico.
• Información directa e oral nunha das sesións de clase virtual. 
• xxxxx

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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	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.

