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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

▪ B1.1.  Expresar  verbalmente e de forma
razoada o proceso seguido na resolución
dun problema.

▪MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso
seguido na resolución dun problema,  coa precisión e o rigor
adecuados.

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

▪MAB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  dos  problemas
(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

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

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

▪MAB1.2.4.  Utiliza estratexias  heurísticas e procesos de razoa-
mento na resolución de problemas, reflexionando sobre o pro-
ceso de resolución.

▪ B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de
cambio, para encontrar patróns, regulari-
dades e leis  matemáticas,  en  contextos
numéricos,  xeométricos,  funcionais,  es-
tatísticos  e  probabilísticos,  valorando  a
súa utilidade para facer predicións.

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

▪MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar si-
mulacións e predicións sobre os resultados esperables, valoran-
do a súa eficacia e idoneidade.

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos for-
mulando 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 for-
mas de resolución.

▪MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun resolto, va-
riando os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros
problemas  parecidos,  formulando  casos  particulares  ou  máis
xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema
e a realidade.

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

▪MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das
conclusións  obtidas,  utilizando  distintas  linguaxes  (alxébrica,
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

▪MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade sus-
ceptibles de conter problemas de interese.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matema-
tización en contextos da realidade cotiá
(numéricos, xeométricos, funcionais,  es-
tatísticos  ou  probabilísticos)  a  partir  da
identificación  de  situacións  problemáti-
cas da realidade.

▪MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo
real  e o mundo matemático,  identificando o problema ou os
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos
matemáticos necesarios.

▪MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sin-
xelos que permitan a resolución dun problema ou duns proble-
mas dentro do campo das matemáticas.

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

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

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática
como  un  recurso  para  resolver  proble-
mas da realidade cotiá, avaliando a efica-
cia e as limitacións dos modelos utiliza-
dos ou construídos.

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

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

▪MAB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para  o  traballo  en
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación
da crítica razoada).

▪MAB1.8.2.  Formúlase a  resolución de retos  e  problemas coa
precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e
á dificultade da situación.

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

▪MAB1.8.4.  Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación,
xunto con hábitos de formular e formularse preguntas e procu-
rar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como
na resolución de problemas.

▪MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e tra-
ballo en equipo.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

▪ B1.9.  Superar  bloqueos e inseguridades
ante a resolución de situacións descoñe-
cidas.

▪MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de pro-
blemas, de investigación e de matematización ou de modeliza-
ción, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia
pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións to-
madas,  e aprender  diso  para  situacións
similares futuras.

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

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecno-
lóxicas  axeitadas,  de  forma  autónoma,
realizando cálculos numéricos, alxébricos
ou estatísticos,  facendo representacións
gráficas, recreando situacións matemáti-
cas mediante simulacións ou analizando
con  sentido  crítico  situacións  diversas
que axuden á comprensión de conceptos
matemáticos ou á resolución de proble-
mas.

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

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

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

▪MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferra-
mentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e com-
prender propiedades xeométricas.

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación de maneira habi-
tual  no proceso de aprendizaxe,  procu-
rando, analizando e seleccionando infor-
mación salientable  en internet  ou nou-
tras fontes, elaborando documentos pro-
pios,  facendo exposicións e argumenta-
cións destes, e compartíndoos en ámbi-
tos  apropiados  para  facilitar  a  interac-
ción.

▪MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramen-
ta tecnolóxica axeitada (de texto,  presentación,  imaxe,  vídeo,
son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e se-
lección de información relevante, e compárteos para a súa dis-
cusión ou difusión.

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

▪MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para es-
truturar 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.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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

▪ B2.1. Utilizar as propiedades dos núme-
ros 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 re-
quirida.

▪ MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, en-
teiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa distin-
ción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa.

▪ MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha 
fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e
indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman
período.

▪ MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un deci-
mal exacto ou periódico.

▪ MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en 
notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e uti-
lízaos en problemas contextualizados.

▪ MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para reali-
zar aproximacións por defecto e por exceso dun número en pro-
blemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos.

▪ MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 
redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os 
erros de aproximación en cada caso para determinar o procede-
mento máis adecuado.

▪ MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a uni-
dade de medida adecuada, en forma de número decimal, re-
dondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou a precisión 
que se requiran, de acordo coa natureza dos datos.

▪ MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de núme-
ros enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións 
elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando co-
rrectamente a xerarquía das operacións.

▪ MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver proble-
mas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

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

▪ B2.2. Obter e manipular expresións sim-
bólicas que describan sucesións numéri-
cas, observando regularidades en casos 
sinxelos que inclúan patróns recursivos.

▪ MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorren-
te usando a lei de formación a partir de termos anteriores.

▪ MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o ter-
mo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros ou frac-
cionarios.

▪ MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, 
expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros ter-
mos e emprégaas para resolver problemas.

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

▪ B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para ex-
presar unha propiedade ou relación dada
mediante un enunciado, extraendo a in-
formación salientable e transformándoa.

▪ MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en 
exemplos da vida cotiá. 

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

▪ MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras 
mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades no-
tables e extracción do factor común.

▪ B2.4. Resolver problemas da vida cotiá 
nos que se precise a formulación e a re-
solución de ecuacións de primeiro e se-
gundo grao, ecuacións sinxelas de grao 
maior que dous e sistemas de dúas ecua-
cións lineais con dúas incógnitas, aplican-
do técnicas de manipulación alxébricas, 
gráficas ou recursos tecnolóxicos, valo-
rando e contrastando os resultados obti-
dos.

▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida co-
tiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e in-
terpreta criticamente o resultado obtido.

▪ B4.1. Coñecer os elementos que inter-
veñen no estudo das funcións e a súa re-
presentación gráfica

▪ MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas contextualiza-
dos a gráficas.
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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

▪ MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables 
dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto. 

▪ MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado con-
textualizado, describindo o fenómeno exposto.

▪ MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a fun-
cións dadas graficamente. 

▪ MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do 
fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión al-
xébrica

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

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

▪ MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal aso-
ciada a un enunciado e represéntaa.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
• Realización de tarefas e probas escritas presenciais realizadas dende o

inicio de curso ata o 12 de marzo.
• Realización e entrega de tarefas propostas on-line na terceira avalia-

ción: resolución de exercicios, cuestionarios,...  
• Realización de probas avaliables on-line na terceira avaliación

Instrumentos:
• (C)   Cualificación das tarefas e  probas realizadas ata 12 de marzo  : 

obtense mediante a nota media (aritmética ou ponderada) das pro-
bas realizadas ata esa data. (Máximo 10 puntos)

• (T) Tarefas on-line de ampliación ou reforzo (Máximo 1 punto)
• (TR) Tarefas on-line de recuperación de bloques de materia cualifica-

dos negativamente (Máximo 5 puntos)
• (PR) Probas de recuperación  (Máximo 5 puntos)

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.  
NOTA FINAL = C + T 

• Alumnado cualificado negativamente 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 nas probas de recu-
peración online máis a cualificación das tarefas voluntarias de amplia-
ción
 NOTA FINAL = TR + PR + T

Proba extraordi-
naria de setembro

A proba extraordinaria de setembro constará na resolución de cuestións e 
exercicios relacionados cos estándares de aprendizaxe imprescindibles desta 
PD

Alumnado de ma-
teria pendente

Criterios de avaliación:
B1.1, B1.2,B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8, B1.9, B1.10, B1.11, B1,12, B2.1, 
B2.2, B2.3, B2.4, B2.6 e B2.7
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Criterios de cualificación:
• Alumnado con cualificación positiva ata o 12 de marzo: A cualifica-

ción na avaliación ordinaria será a cualificación media das dúas avalia-
cións.  NOTA FINAL = (P1 + P2) /2 + T3 

• 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 nas probas de recu-
peración online, máis a cualificación obtida nas tarefas da terceira 
avaliación.  NOTA FINAL = TR + PR + T3 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
• (P1) Proba escrita da primeira avaliación.
• (P2) Proba escrita da segunda avaliación.
• (TR) Tarefas on-line de recuperación de bloques de materia cualifica-

dos negativamente (Máximo 5 puntos)
• (PR) Probas de recuperación on-line (Máximo 5 puntos)
• (T3) Boletín exercicios da terceira avaliación (Máximo 1 punto)
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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  relacionados  cos
contidos dados na primeira e segunda avaliación. 

• Ampliación: Exercicios relacionados cos contidos do bloque de
xeometría

• Lecturas matemáticas

Metodoloxía (alumna-
do con conectividade
e sen conectividade)

• ALUMNADO CON CONECTIVIDADE: 

◦ O profesorado propón tarefas por correo electrónico e/ou aula
virtual

◦ O alumnado consulta as dúbidas por correo electrónico.

◦ O alumnado entrega as tarefas por correo elecrónico ou por
medio da aula virtual.

◦ O profesorado corrixe as tarefas do alumnado, ben de forma
individual, ben publicando as solucións na uala virtual ou en-
viándoas por correo electrónico.

• ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE:

◦ A profesora de PT é a mediadora entre a profesora e  o alum-
nado, vía teléfono e correo electrónico

Materiais e recursos

• Aulas virtuais MATEMÁTICAS 3º ESO

• Correo electrónico @iesgarciabarros.org

• Plataformas  de  vídeo-  conferencia  (Cisco  Webex,  Google
Meet, ...)
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4. Información e publicidade

Información ao alum-
nado e ás familias

• Envío por correo electrónico
• Publicación na aula virtual

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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