
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

GRUPO: 1º BACHARELATO A 

 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

DIDACTICA  

CURSO 2019/2020  

 

 

 

 

 

 

CENTRO: IES O RIBEIRO (RIBADAVIA) 

GRUPO: 3º ESO A e B 

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS AS ENSINANZAS 

ACADÉMICAS 

DEPARTAMENTO: MATEMÁTICAS 

DATA: 13 DE MAIO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 

Educativa para o desenvolvemento do terceiro tr imestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia.  
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

GRUPO: 1º BACHARELATO A 

 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

GRUPO: 1º BACHARELATO A 

 
 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

No momento da suspensión das clases presenciais ( 13 de marzo de 2020) 

estábase rematando a teoría e comezando a práctica da unidade 9: Sucesións,  

que sería avaliada en torno ó día 23 de marzo. Exame que non puido facerse. 

Polo que se considera necesario rematar a teoría e práctica desa unidade 

considerándoas actividades de ampliación. Por outra banda, para rematar o 

temario deste curso quedarían por ver 4 temas repartidos entre funcións, 

estatística e probabilidade. Pola sinxeleza dos conceptos, por que xa se viron en 

cursos anteriores e pola facilidade de explicalos e traballalos nestas 

circunstancias en comparación con outros conceptos e procedementos 

matemáticos  decídese continuar ampliando materia cos temas de funcións, que 

se corresponden coa unidade 10:   Funcións,  e unidade 11: Funcións lineais e 

cuadráticas. Porén quedan modificados os estándares das devanditas unidades 

da programación ordinaria (a de comezo de curso) do seguinte xeito:  

Unidade 9: Sucesións 

   CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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. 
 
MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 
fórmula para o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

 

Unidade 10: Funcións 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B4.1. Coñecer os elementos que interveñen 
no estudo das funcións e a súa 
representación gráfica. 

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento 
dunha función dada graficamente e asocia 
enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. 
MAB B4.1.2. Identifica as características máis 
salientables dunha gráfica interpretándoas 
dentro do seu contexto. 
MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o 
comportamento do fenómeno que representa 
unha gráfica e a súa expresión alxébrica 
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Unidade 11: Funcións lineais e cuadráticas 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B4.1. Coñecer os elementos que interveñen 
no estudo das funcións e a súa 
representación gráfica. 

MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o 
comportamento do fenómeno que representa 
unha gráfica e a súa expresión alxébrica 

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, 
explícita empor dous puntos), identifica puntos 
de corte e pendente, e represéntaa 
graficamente.. 
MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da 
función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa 

B4.3. Recoñecer situacións de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funcións cuadráticas, calculando os 
seus parámetros e as súas características. 

MACB4.3.1. Calcula os elementos 
característicos dunha función polinómica de 
grao 2 e represéntaa graficamente. 

 

Dada a casuística destes grupos, tanto de alumnado, da súa capacidade 

de traballo e adquisición de competencias, de porcentaxe aprobados, de alumnos 

con avaliacións suspensas como da importancia de que os temas xa dados nas 

clases presenciais queden un pouco máis afianzados. Considérase necesario 

facer actividades de repaso das unidades dadas durante as clases presenciais, 

quedando modificados os estándares da programación orixinal, só para avaliar 

este terceiro trimestre, do seguinte xeito: 

Unidade 1: Conxuntos numéricos 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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. 
MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal 
equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica 
MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 
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. 
MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións 
numéricas de números enteiros, decimais e 
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fraccionarios mediante as operacións 
elementais e as potencias de expoñente 
enteiro, aplicando correctamente a xerarquía 
das operacións. 

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

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

 

 

Unidade 2: Potencias e raíces 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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. 

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e 
moi pequenos en notación científica, opera 
con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 
problemas contextualizados. 
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. 
MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas 
sinxelas que conteñan raíces, e opera con 
elas simplificando os resultados. 

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. 

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

 

 

 

Unidade 3: Polinomios. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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. 
MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes 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 
notables e extracción do factor común. 
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Unidade 4: Ecuacións e sistemas 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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  

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). 

 

 

Unidade 5: Proporcionalidade  

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
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. 

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

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 

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes 
e, en situacións de semellanza, utiliza o 
teorema de Tales para o cálculo indirecto de 
lonxitudes en contextos diversos. 

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.. 

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). 

 

 

Unidade 6: Figuras planas 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.1. Recoñecer e describir os elementos e 
as propiedades características das figuras 

MACB3.1.3. Identifica e describe os 
elementos e as propiedades das figuras 
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planas, os corpos xeométricos elementais e 
as súas configuracións xeométricas.. 

planas, os poliedros e os corpos de revolución 
principais 

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. 

 

 

Unidade 8: Corpos xeométricos 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.1. Recoñecer e describir os elementos e 
as propiedades características das figuras 
planas, os corpos xeométricos elementais e 
as súas configuracións xeométricas.. 

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

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. 

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de 
poliedros, cilindros, conos e esferas, e 
aplícaos para resolver problemas 
contextualizados. 

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. 

 

 

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 
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garantías (non copiar …) 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:  

Traballase dende plataforma  AULA VIRTUAL e a través de correos 

electrónicos, empregando  as ferramentas e materiais que nos proporcionan para 

a avaliación: Intercambio de ficheiros, actividades en liña autoavaliables, 

actividades do libro dixital, ademais dos boletíns de exercicios e problemas, 

probas … 

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 
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 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. 

 

2.3. 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 no 

que se suspenderon as clases presenciais. Nesta materia matemáticas orientadas 

as ensinanzas académicas  o exame de recuperación sería só das unidades 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 8 . 

Consideraríase que se recuperou a materia se a nota nese exame fose 5 

ou superior. 

 

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.  
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 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) 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación).  

Previndo a posibilidade de suspensión das clases presenciais avísaselles 

ós alumnos que nun principio a comunicación das tarefas e o lugar onde poderán 

seguir os seus aprendizaxes será a materia creada a tal fin na AULA VIRTUAL. 

Así mesmo, pídeselle aos alumnos que teñen unha conta de correo electrónico 

que faciliten o seu enderezo. 

Unha vez que se suspenden as clases presenciais comezamos usando as 

canles antes mencionadas e pouco a pouco imos solventando os problemas que 

xorden en canto a conectividade, non posuír dispositivos, datos... 

Primeiro, informase ao centro e titores dos casos 

Segundo, chámase por telefono ás casas e envíanse correos electrónicos 

ás direccións coñecidas polos datos que posúe o IES O Ribeiro, coa finalidade de 

establecer outros canles de seguimento da materia 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020  

MATERIA: MATEMÁTICAS I 

GRUPO: 1º BACHARELATO A 

 
 

Cabe sinalar que este proceso levou tempo, de feito, a algún alumno aínda 

foi localizado a comezos de maio. 

Polo que respecta a estes cursos, tódolos alumnos, excepto dous que non 

se conectan pero non é problema de conexión, están localizados e poden seguir a 

a materia a través da AULA VIRTUAL ou a través co correo electrónico. 

3.1 Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

Dende a suspensión das clases presenciais e a través das canles 

especificadas con anterioridade segundo o caso particular de cada alumno o 

desenvolvemento da aprendizaxe faise do seguinte xeito:  

Propóñenselle ós alumnos plans de traballo por temas especificando o que 

se lles aconsella que fagan cada día para seguir a materia. 

A teoría facilítaselles a través de material de creación propia, apuntes, 

boletíns de exercicios, imaxes de libros, vídeo titoriais de creación propia e  en 

rede.  

Para a aprendizaxe de procedementos propónselles, nos plans de traballo, 

a realización de exercicios cuxa solución se lles facilita completada con 

explicacións. 

Aténdense tódalas dúbidas plantexadas nas diferentes canles: foro da 

AULA VIRTUAL, correo electrónico, mensaxería, wattssap, vídeo chamadas,  

chamadas telefónicas … 

Ó rematar cada unidade ou cada certo tempo pídeselle que entreguen nun 

prazo determinado, nunha dirección de correo específica, unhas tarefas, en forma 

de probas. Esas tarefas son corrixidas con aclaracións e comentarios e devoltas 

aos alumnos. Se rematado o prazo non entregan a tarefa, os pais son avisados a 

través de ABALAR ou correo electrónico facilitado ou chamada telefónica. 
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Cada vez que se sube unha tarefa ou  material de estudo, plans de traballo, 

exercicios resoltos…mándase aviso polo foro e  ABALAR e/ou correo electrónico 

segundo sexa o caso.  

Así mesmo mantense un control case diario de acceso aos contidos, é dicir 

pásase “lista virtual”. Pois a AULA VIRTUAL permite coñecer os accesos dos 

alumnos á materia (para os que non teñen acceso a AULA VIRTUAL, pídese que 

envíen un mensaxe de recibido no momento de recibir o material). Cando pasa un 

tempo considerable ( máis de 4 días) sen acceder ou contestar, dáse aviso aos 

pais por ABALAR e/ ou correo. Se sé repite ponse en coñecemento  da titora. 

 

3.2 Actividades : 

De recuperación: Nestes cursos hai alumnado que ten a primeira 

avaliación suspensa ou a segunda e incluso dúas suspensas. Coa particularidade 

que no momento da suspensión das clases presenciais só se fixera a 

recuperación da primeira avaliación e dadas as circunstancias é complicado 

realizar un exame de  recuperación da segunda avaliación con tódalas garantías 

de fiabilidade, honestidade … así que as actividades de recuperación son as 

mesmas que as de repaso.  

De reforzo: Neste curso ningún alumno recibe reforzos. 

De repaso: Dada a casuística destes grupos, tanto de alumnado, da súa 

capacidade de traballo e adquisición de competencias, de porcentaxe aprobados, 

de alumnos con avaliacións suspensas como da importancia de que os temas xa 

dados nas clases presenciais queden un pouco máis afianzados. Considérase 

necesario facer actividades de repaso das unidades dadas durante as clases 

presenciais  Este repaso abrangue as unidades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e plantéxase do 

seguinte xeito: 
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 Durante o mes de maio, e espazados no tempo, pídese aos alumnos 

que fagan unha serie de tarefas (resolución de boletíns de exercicios tipo desas 

unidades) que deben de entregar resoltas nunha data determinada e nunha 

dirección de correo facilitada a tal fin. Esas tarefas son corrixidas con anotacións  

particulares indicando a cada alumno os seus erros, e puntuadas, aínda que esta 

puntuación no se ten en conta na avaliación, só serve como indicador para eles 

mesmos de canto saben  do tema en cuestión. Para a resolución destes 

exercicios facilítaselles resumos da teoría, exercicios tipo resoltos e aténdese a 

tódalas dúbidas que plantexen polos canles establecidos ( foro, mensaxería …) 

De ampliación: No momento da suspensión das clases presenciais ( 13 de 

marzo de 2020) estábase rematando a teoría e comezando a práctica da unidade 

9: Sucesións,  que sería avaliada en torno ó día 23 de marzo. Exame que non 

puido facerse. Polo que se considera necesario rematar a teoría e práctica desa 

unidade considerándoas actividades de ampliación. Por outra banda, para 

rematar o temario deste curso quedarían por ver 4 temas repartidos entre 

funcións, estatística e probabilidade. Pola sinxeleza dos conceptos, por que xa se 

viron en cursos anteriores e pola facilidade de explicalos e traballalos nestas 

circunstancias en comparación con outros conceptos e procedementos 

matemáticos  decídese continuar ampliando materia cos temas de funcións, que 

se corresponden coa unidade 10:   Funcións,  e unidade 11: Funcións lineais e 

cuadráticas. Este repaso abrangue as unidades 9, 10 e 11 e plantéxase do 

seguinte xeito: 

 Facilítaselles a teoría necesaria para o desenrolo e aprendizaxe dos 

contidos das unidades e proporciónanselles exercicios resoltos. O mesmo tempo 

propónselles a resolución de exercicios cuxa solución é facilitada con 

posterioridade. Ó remate de cada unidade ou cada certo tempo propónselles a 

realización dun conxunto de exercicios tipo da unidade en cuestión que deben 

de enviar resoltos a unha conta de correo específico. Eses exercicios son 

devoltos unha vez están corrixidos con anotacións específicas. 

3.3 Materiais e recursos : 
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Usaremos tal e como se ven dicindo en diferentes momentos deste punto, 

apuntes, boletíns de exercicios, imaxes de libros, video titoriais de creación propia 

e en rede…  todos eles facilitados ao alumnado a través das canles tamén xa 

especificadas AULA VIRTUAL e /ou correo electrónico (mensaxería) en cada 

caso. 

 

4. Información e publicidade  

4.1 Información ao alumnado e ás familias.  

Na última semana na que houbo clases presenciais previndo a  

posibilidade de suspensión das mesmas avísaselles ós alumnos que, nun 

principio, a comunicación das tarefas e o lugar onde poderán seguir os seus 

aprendizaxes será a materia creada a tal fin, na AULA VIRTUAL. Así mesmo, 

pídeselle aos alumnos que teñen unha conta de correo electrónico que faciliten o 

seu enderezo. 

Unha vez que se suspenden as clases presenciais comezamos usando as 

canles antes mencionadas e pouco a pouco imos solventando os problemas que 

xorden en canto a conectividade, non posuír dispositivos, datos...tratando de 

establecer outros canles de seguimento da materia. 

Os pais son informados da evolución da materia, en canto a novos 

apuntes, exercicios, tarefas, plans de traballo e evolución dos seus fillos en canto 

a conectividade, realización de tarefas, corrección de probas … a través de 

ABALAR e/ou dirección de correo electrónico facilitado e coñecido nas bases de 

datos do IES O Ribeiro. 

4.2 Publicidade. Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  

 
 


