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 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE
COMPETEN-
CIAS CLAVE

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

▪MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razo-
ada o proceso seguido na resolución dun proble-
ma, coa precisión e o rigor adecuados.

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ 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 con-
texto do problema).

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxec-
turas sobre os resultados dos problemas para re-
solver, valorando a súa utilidade e eficacia.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT
▪ CAA

▪ 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 contex-
tos numéricos,  xeométricos, funcionais, estatísti-
cos e probabilísticos.

▪ CMCCT
▪ CCEC

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

▪ CMCCT

▪ 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 resolve-
los, revisando o proceso de resolución e os pasos
e as ideas as importantes, analizando a coheren-
cia da solución ou procurando outras formas de
resolución.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ CMCCT

▪ 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 dis-
tintas  linguaxes  (alxébrica,  gráfica,  xeométrica  e
estatístico-probabilística).

▪ CCL
▪ CMCCT

▪ 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.

▪MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da
realidade susceptibles de conter problemas de in-
terese.

▪ CMCCT
▪ CSC

▪MAB1.6.2. Establece conexións entre un proble-
ma do mundo real e o mundo matemático, identi-
ficando o problema ou os problemas matemáti-
cos que subxacen nel e os coñecementos mate-
máticos necesarios.

▪ CMCCT
▪ CSIEE

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪MAB1.6.5.  Realiza  simulacións  e  predicións,  en
contexto real, para valorar a adecuación e as limi-
tacións dos modelos, e propón melloras que au-
menten a súa eficacia.

▪ CMCCT

▪ 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 sobre el e os seus resultados, valoran-
do outras opinións.

▪ CMCCT
▪ CAA
▪ CSC

▪ 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).

▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪ CSC
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▪MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e pro-
blemas coa precisión, o esmero e o interese ade-
cuados ao nivel educativo e á dificultade da situa-
ción.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e
indagación, xunto con hábitos de formular e for-
mularse  preguntas  e  procurar  respostas  axeita-
das, tanto no estudo dos conceptos como na re-
solución de problemas.

▪ CMCCT
▪ CAA
▪ CCEC

▪MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de coo-
peración e traballo en equipo.

▪ CMCCT
▪ CSIEE
▪ CSC

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

▪MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de reso-
lución de problemas, de investigación e de mate-
matización ou de modelización, valorando as con-
secuencias destas e a súa conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.

▪ CMCCT
▪ CSIEE

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

▪MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resol-
tos e os procesos desenvolvidos, valorando a po-
tencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo
para situacións futuras similares.

▪ CMCCT
▪ CAA

▪ 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 difi-
cultade destes  impida ou  non  aconselle  facelos
manualmente.

▪ CMCCT
▪ CD

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

▪ CMCCT

▪MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para
explicar o proceso seguido na solución de proble-
mas, mediante a utilización de medios tecnolóxi-
cos.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT
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▪MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tra-
tar datos e gráficas estatísticas, extraer informa-
ción e elaborar conclusións.

▪ CMCCT

▪ 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  ferramenta  tecnolóxica  axeitada  (de  texto,
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resul-
tado do proceso de procura, análise e selección
de  información  relevante,  e  compárteos  para  a
súa discusión ou difusión.

▪ CD
▪ CCL

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

▪ CCL

▪MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecno-
lóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso
de aprendizaxe, recollendo a información das ac-
tividades,  analizando puntos fortes e débiles do
seu proceso educativo e establecendo pautas de
mellora.

▪ CD
▪ CAA

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

▪ CD
▪ CSC
▪ CSIEE

▪ B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de 
números e operacións, xunto coas súas 
propiedades e aproximacións, para resol-
ver problemas relacionados coa vida dia-
ria e outras materias do ámbito educati-
vo, recollendo, transformando e in-
tercambiando información.

▪ MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (natu-
rais, enteiros, racionais e irracionais), indica o cri-
terio seguido para a súa identificación, e utilízaos 
para representar e interpretar axeitadamente a 
información cuantitativa.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, me-
diante 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.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os re-
sultados obtidos son razoables.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT
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▪ MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e repre-
senta os tipos de números reais, intervalos e se-
mirrectas, sobre a recta numérica.

▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de 
problemas cotiáns e financieros, e valora o em-
prego de medios tecnolóxicos cando a complexi-
dade dos datos o requira.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe al-
xébrica, as súas operacións e as súas pro-
piedades.

▪ MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso 
da linguaxe alxébrica.

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

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

▪ CMCCT

▪ B2.3. Representar e analizar situacións e 
estruturas matemáticas, utilizando ecua-
cións de distintos tipos para resolver pro-
blemas.

▪ MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situa-
ción da vida real mediante ecuacións de primeiro 
e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións li-
neais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta 
o resultado obtido. 

▪ CMCCT
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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 na terceira avaliación: resolución de exerci-

cios, cuestionarios, lecturas matemáticas, ...
• Probas on-line na terceira avaliación.
• Entrevistas co alumnado 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 repaso/reforzo/ampliación. (Máximo 1 punto)
• (TR) Tarefas on-line de recuperación de bloques de materia cualifica-

dos negativamente (Máximo 4 puntos)
• (PR) Probas de recuperación e entrevistas on-line (Máximo 5 puntos)
• (E) Entrevistas on-line (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.  
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 na entrevista perso-
al, máis a cualificación obtida nas probas de recuperación online. 
 NOTA FINAL = TR + PR + E + 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

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 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 máis a cualificación 
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obtida nas probas de recuperación online, máis a cualificaión 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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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. 

• De lectura: contribución ao proxecto lector con lecturas mate-
máticas.

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

◦ Aclaracións de dúbidas por teléfono.

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

• O profesorado corrixe as tarefas do alumnado, ben de forma indi-
vidual, ben publicando as solucións na aula virtual ou enviándoas
por correo electrónico.

Materiais e recursos

• Correo electónico

• Aula virtual

• Plataforma de vídeo - conferencia (Cisco Webex, Google Meet, ...)

• Teléfono

• Vídeos online.

• Fichas de reforzo e repaso.

• Lecturas matemáticas.
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Información e publicidade

Información ao alum-
nado e ás familias

• Publicación na aula virtual 
• Envío por correo electrónico

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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