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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

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. (CMCCT)

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.(CMCCT)

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.(CMCCT)

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.(CMCCT)

MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 
simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas. (CMCCT).

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

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.(CMCCT)

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. (CMCCT)

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

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.(CMCCT)

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.(CMCCT)
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MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións 
alxébricas.(CMCCT)

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.CMCCT. (CMCCT)

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo
grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido.
(CMCCT)

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.(CMCCT)

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.(CMCCT)

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.(CMCCT)
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2. Avaliación e cualificación
2.1.  Procedementos avaliación:

A  primeira  avaliación  segue  os  criterios  (procedementos  e  instrumentos)

establecidos na programación ordinaria.

A  segunda  avaliación,  segue  os  criterios  (procedementos  e  instrumentos)

establecidos na programación ordinaria. 

A  terceira  avaliación,  preséntase  totalmente  distinta  pola  ausencia  de  clases

presenciais, a dificultade que supón a realización de exames escritos con tódalas

garantías  e  a  dificultade  de  avaliar  a  través  do  procedemento  que  se  chamaba

“observación na aula”.

Porén   a  avaliación  do  terceiro  trimestre  terá  un  carácter  diagnóstico  e

formativo.

Valoraranse  todas  as  actividades  de  reforzo,  repaso  e  ampliación  que

constituíron  o  plan  de  traballo  deste  período  non  presencial.  En  todo  caso,  a

avaliación das actividades realizadas nesta fase non presencial, só poderá ter valor

positivo para a cualificación do alumno.

Esta  valoración  positiva  suporá  un máximo de 1,5  puntos  na cualificación

final.

2.2. Instrumentos de avaliación nesta terceira avaliación: 

Traballamos  dende  plataforma EDIXGAL-  EVA FORMACIÓN,  empregando

todas as ferramentas e materiais que nos proporciona para a avaliación: Intercambio

de ficheiros, actividades en linea autoavaliables, actividades do libro dixital, ademáis

dos boletíns de exercicios e problemas .

Tamén  traballamos a través de correos electrónicos.

Controlase  a  realización  das  tarefas  propostas  mediante  a  entrega  das

mesmas a través de mensaxería nunha conta de correo específica.

Cualificación final :  (Indicar o procedemento para obter a cualificación final

de curso )

A  nota  final  será  a  media  das  notas  da  1º  e  2º  avaliación  (se  hai

recuperacións  considérase  para  a  media  a  nota  máis  alta  entre  avaliación  e

recuperación) ó que se lle sumará:

 1,5  puntos  se  o  alumno  entregou  máis  do  90%  das  actividades

propostas

 1 punto se o alumno entregou máis do 70% das actividades propostas



 0,75  puntos  se  o  alumno  entregou  máis  do  50%  das  actividades

propostas

 0,5  puntos  se  o  alumno  entregou  máis  do  30%  das  actividades

propostas

Como no boletín  hai  que poñer  una cantidade enteira  considérase a nota

redondeada ás unidades.  Para obter unha cualificación final positiva esta terá que

ser igual ou superior a 5 puntos.

Proba extraordinaria de setembro:

 De  ser  posible  realizarase  unha  proba  extraordinaria  en  setembro  para

aqueles alumnos que non puidesen acadar as competencias mínimas e necesarias

para continuar os seus estudos con garantías no vindeiro curso ou titular de ser o

caso.  Esta proba versará unicamente sobre os contidos impartidos ata o día da

declaración do estado de alarma, o cal supuxo o fin das clases presenciais.

2.4. Alumnado de materia pendente 

 Enviaremos  primeiro un boletín da terceira avaliación; enviarase un luns e

esixirase a entrega un venres (por exemplo), logo o da 1ª avaliación e por último de

2ª avaliación.

 Se tiña os dous primeiros aprobados, valoraremos se facerlle ou non o exame

da terceira, segundo os resultados do boletín. Xa pode aprobar directo, pero ten que

entregar o boletín traballado. Deste xeito xa podo ter a cualificación dun grupo de

alumnos: A media das dúas primeiras avaliacións.

 Se tiña un aprobado e outro suspenso, dependerá do que fixera no boletín da

3ª avaliación. Se está ben e a media das dúas primeiras é superior a 4 poderá

aprobar. Se non entrega boletín ou se non consegue o aprobado deberá facer un

exame global

 Se tiña  as  dúas   primeiras  suspensas,  automaticamente  terá  que  facer  o

exame global

 Ó final só se fará ben un exame da 3ª avaliación ou un global.

Cualificación: Os boletíns serán cualificados e darán un 40 % da nota.

                        O exame contará un 60 %

                        (se só fai a terceira  faremos o 60 % da media das tres avaliacións)
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo,

e no seu caso, ampliación).

 Actividades :

 As actividades deste 3º trimestre están encamiñadas a que o alumno acade

os estándares e competencias que consideramos imprescindibles para este curso, e

que están indicados no 1º apartado deste documento. 

Actividades de recuperación, para aqueles alumnos que teñan algunha das

dúas  primeiras  avaliacións  suspensas.  Consistirán  na  realización  periódica  duns

boletíns con actividades e problemas de cada un dos temas das dúas primeiras

avaliacións.

 Actividades de reforzo e ampliación para todo o alumnado do grupo.

 Voltamos  a  traballar  os  contidos  que  consideramos  básicos  das  dúas

primeiras avaliacións . 

Ademáis  tentaremos  avanzar  os   temas  de  xeometría  por  consideralos

necesarios  para  afrontar  o  seguinte  curso.  Plantexamos  polo  tanto,  neste  3º

trimestre,  actividades de ampliación para esta parte.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);

 Actualmente o alumnado que tiña problemas de conectividade xa subsanou o

problema a través dos kits de conexión 4G. Por outra parte, neste curso todos os 

alumnos contan con portátil do Proxecto EDIXGAL. Ainda así, non todos teñen as 

mesmas condicións de conectividade e acceso á rede.

 A metodoloxía parte dunha primeira parte explicativa, facer chegar ao alumno 

os contidos a traballar, para o cal nos apoiamos no libro dixital, en vídeoconferencias

e vídeos explicativos, aplicacións educativas e en materiais propios. Asegurámonos 

que todos os alumnos teñan acceso a este material.

 Logo recollemos información do alumno para saber en que medida acadou as

competencias e estándares marcados, para o cal traballamos con boletíns de 

exercicios e problemas, actividades interactivas...que recollemos a través de tarefas 
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na plataforma EVA ou a través dos correos electrónicos. Damos unha corrección 

destas actividades e reforzamos as partes onde aparezan dificultades.

Materiais e recursos:

 Traballamos dende plataforma EDIXGAL- EVA FORMACIÓN, empregando 

todas as ferramentas e materiais que nos proporciona: Intercambio de ficheiros, libro

dixital, actividades en linea autoavaliables, servicio de mensaxería, programas 

educativos..., ademáis de materiais propios como vídeos tutoriais, materiais 

explicativos en diferentes formatos ou boletíns de problemas e exercicios.

4. Información e publicidade Información ao alumnado e ás familias.

  Sistema de mensaxería da plataforma EVA. 

Descripción das propias tarefas 

Correo Electrónico 

A través ABALAR

Teléfono 

Publicidade.

 Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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