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1. Introdución e contextualización 

Introdución xeral 

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de obxectivos, competencias, 
contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables de cada unha das ensinanzas e 
etapas educativas reguladas pola citada Lei.O Real decreto 1105/2014, de 26 de decembro, establece o currículo básico 
da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  

Segundo a Lei 8/2013, corresponde ao Goberno o deseño básico, en relación cos obxectivos, competencias, contidos 
e criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe avaliables, co fin de asegurar unha formación común e o 
carácter oficial e a validez en todo o territorio nacional das titulacións ás que se refire esta Lei Orgánica. Non obstante, 
dentro dos límites establecidos polas Administracións, os centros docentes desenvolverán e complementarán, no seu 
caso, o currículo e as medidas de atención á diversidade establecidas polas Administracións educativas, adaptándoos ás 
características do alumnado e á súa realidade educativa co fin de atender a todo o alumnado. 

De acordo co artigo 10 do RD 1105/2014, a finalidade da Educación Secundaria Obrigatoria consiste en acadar que os 
alumnos e alumnas adquiran os elementos básicos da cultura, especialmente nos seus aspectos humanístico, artístico, 
científico e tecnolóxico; desenvolver e consolidar neles hábitos de estudo e de traballo; preparalos para a súa 
incorporación a estudos posteriores e para a súa inserción laboral e formalos para o exercicio dos seus dereitos e obrigas 
na vida como cidadáns. 

 

O IES O Ribeiro de Ribadavia e un centro público de ensino secundario sostido con fondos da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria que imparte ensinanza de ESO, Bacharelato, Formación Profesional Básica, 
Formación profesional de grado medio e grado superior, Ensinanzas básicas iniciais, Educación secundaria de adultos e 
Ciclos formativo do réxime de adultos. 

O Instituto recibe alumnos dunha ampla zona xeográfica: Concellos de Arnoia Avión, Beade, Carballeda de Avia, 
Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, e Ribadavia. Segundo a enquisa feita para o proxecto lingüístico 
aproximadamente un 54,07 %  viven nos concellos de Ribadavia, Castrelo de Miño, Cenlle, Carballeda de Avia ou Leiro. 
Só queda un 24,39 % dos que declaran o lugar de residencia que vive nos concellos de Cortegada, A Arnoia, Avión, 
Melón, Beade, Ourense, A Cañiza, etc en porcentaxes moi pequenas. 

Tamén hai alumnos que naceron fóra destas zonas e inmigrantes: 

Un 13,41 % do alumnado vén de fóra de Ourense, aínda que só un 8,14 % son inmigrantes. Do total de inmigrantes un 
15,15 % veu de Venezuela, un 9,09 % de México, un 18,18%  de Vigo e a mesma porcentaxe de Suiza; cun 6,06 % temos 
alumnos procedentes de Canarias e tamén de Madrid e a porcentaxe de procedencia de Uruguay, Colombia, Paraguay, 
Nova York, Alemaña, Francia; Alacante, Cataluña e León son a mesma, un 3,03 %. 

 Segue habendo un pequeno número de alumnos fillos de inmigrantes portugueses afincados fundamentalmente nos 
concellos de Castrelo de Miño e Cenlle. Hai unha porcentaxe insignificante de alumnos de ascendencia árabe, totalmente 
integrados. 

 Hai escasas industrias e os postos de traballo da zona están dedicados ó cultivo da uva para a elaboración do viño do 
Ribeiro e compleméntase co da agricultura de subsistencia por medio de pequenas hortas en réxime de minifundio.  É 
importante o sector servizos e o pequeno comercio. Hai bastante paro e soldos baixos. 

Hai pequenos grupos de poboación que están a certa distancia e implica que os alumnos deben madrugar moito cada 
día para vir a clase: pasan moitas horas fóra, axudan nos traballos da casa, a maioría carece de material bibliográfico fóra 
do centro, o nivel cultural non é moi grande. 

 Todos estes factores condicionan os  resultados académicos do alumnado do noso centro, que  presenta variadas 
necesidades educativas, sobre todo no campo da comprensión-expresión, da motivación e dos hábitos de estudo e 
traballo. Aínda que son atendidas estas dificultades con medidas preventivas e coa colaboración de toda a comunidade 
educativa aplicando todas as  posibilidades que ofrece a normativa vixente hai moitos repetidores, alumnos con pendentes 
e outros que pasan por imperativo legal.  

 

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave 

Competencias clave do currículo de ESO 

Segundo o Artigo 6.2 da Lei Orgánica 8/2013, se coñecen como competencias son “capacidades para aplicar de forma 
integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades 
e a resolución eficaz de problemas complexos”. 

O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes: 
o Comunicación lingüística (CCL). 
o Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 
o Competencia dixital (CD). 
o Aprender a aprender (CAA). 
o Competencias sociais e cívicas (CSC). 
o Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 
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o Conciencia e expresións culturais (CCEC). 
O Decreto autonómico 86/2015, que establece o currículo para a ESO e o bacharelato no ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia precisa a relación entre as competencias clave e os criterios de avaliación. Deste xeito, facilítase a 
integración das competencias no currículo. 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, expresan con precisión 
conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen 
esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de novos 
coñecementos noutras disciplinas, nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no 
desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

Competencia matemática  e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) :As matemáticas contribúen 
especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, recoñecida como  clave pola Unión Europea co nome de 
"Competencia matemática" e "Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía". 

Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das 
propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer 
relacións, facer a modelización e ser quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular 
outros problemas, outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a 
argumentación e a resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as 
linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. 
Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a 
competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita establecer hipóteses e 
contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida 
persoal como na súa futura vida profesional. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) Ninguén dubida de que a linguaxe natural, oral e escrita, é un 
instrumento de aprendizaxe e de comunicación de saberes sen o que dificilmente se progresa. É necesario que todos o 
alumnado aprenda a verbalizar os conceptos, a facer explícita unha idea, a redactar un escrito ou a expoñer un argumento.  

Adquirir esta competencia supón aprender lingua cando se usa en situacións e contextos de comunicación diversos. Un 
de tales contextos é o que proporciona a área de matemáticas.   

Pero, ademais, a comunicación lingüística na área de matemáticas ten características propias como son a súa 
precisión, a súa concisión e a súa falta de ambigüidade, e o dispoñer de símbolos propios e de diferentes rexistros de 
linguaxe (numérica, alxébrica, gráfica...) que están destinados a conseguir expresar claramente acontecementos presentes 
na vida cotiá. 

competencia dixital (CD) Na sociedade actual impóñense outras fontes de información, os medios audiovisuais e as 
TIC, polo que é necesario que o alumnado adquira as habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar a información 
para transformala en coñecemento, mantendo en todo momento unha posición crítica.  

O profesorado non se limitará, polo tanto, a ser a única fonte de información, senón que ten que ensinalo a buscar 
información relevante nos procesos de ensinanza e de aprendizaxe 

Capacitaró alumnado para que se desenvolvan de forma autónoma nun mundo caracterizado polos avances cientifico-
técnicos, require que adquiran as bases do pensamento científico necesarias para poder interpretar o mundo dos obxectos 
e dos fenómenos cos que convivimos.  

Competencias sociais e cívicas (CSC): A través do estudo das matemáticas, da utilización das ferramentas que nos 
proporciona, poderemos abordar temas candentes na sociedade actual: movementos migratorios, o papel da muller na 
sociedade, cuestións relacionadas con distintos tipos de violencia. 

A comprensión da realidade social do mundo no que vivimos e o exercicio da cidadanía de maneira democrática son 
necesarios para a integración dos estudantes da ESO na sociedade.  

Determinados aspectos destas realidades poden entenderse mellor na medida en que poidan ser analizados 
empregando as ferramentas que proporcionan as matemáticas.  

Para comprender a pluralidade da sociedade española e europea poder cuantificarse a súa composición desde 
diferentes criterios (xeográficos, económicos, culturais, raciais, etc.) o que devén nun afondamento do coñecemento desa 
pluralidade. De novo as porcentaxes, a análise de táboas e gráficas e a estatística son os contidos matemáticos máis 
axeitados para facer estes estudos. 

Conciencia e expresións culturais (CCEC): 
Un dos aspectos máis salientables da realidade social son os ámbitos cultural e artístico. Pero non só forman parte da 

cultura da nosa sociedade as producións literarias, a música, a pintura, ou a arquitectura. 
A ciencia e, en particular, as matemáticas son unha parte integrante dela. Moitas das creacións culturais da humanidade 

xamais se terían realizado sen o seu concurso. 
Abonda lembrar que, hai máis de vinte e cinco séculos, a música e as matemáticas entrelazábanse na escola pitagórica.  
Múltiples manifestacións da arquitectura, escultura e pintura de diferentes épocas constitúen exemplos nos que se 

detecta a súa relación directa coas matemáticas. 
Estas conexións das matemáticas e a música, a arquitectura ou a arte non son cousa exclusiva do pasado. Exemplos 

actuais de vangarda serían magníficos representantes do que queremos dicir; pénsese por exemplo, na música 
estocástica, nas formas en tensión ou na arte fractal. 

 
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE): Por outra banda, os avances no proceso de resolución dun 

problema, aínda sen ter acadada unha solución, proporcionan unha satisfacción que recompensa o esforzo realizado e 
redunda na autoestima. Nese proceso de resolución sempre se aprende algo, aínda que sexa vendo o que xa coñeciamos 
desde outro punto de vista. Pero tamén se poñen en xogo estratexias de aprendizaxe como a formulación de preguntas, o 
sentimento de curiosidade pola exploración de obxectos e situacións, a observación e rexistro sistemático de feitos e 
relacións, a integración e relación da nova información con outros datos e coa propia experiencia e coñecementos 
anteriores, a utilización de técnicas de consulta e a disposición a aceptar diferentes puntos de vista. 

Pode, polo tanto, considerarse como un proceso de aprendizaxe autónoma. 
Pero con esa metodoloxía póñense tamén en xogo destrezas relativas á autonomía e a iniciativa persoal, dado que no 

proceso de resolución dun problema, en moitas ocasións, é necesario optar con criterio propio entre varias vías, 
desenvolver a opción elixida e facer se responsable dela.  

Tamén esixe o desenvolvemento de valores persoais tales como a liberdade, a demora da satisfacción, a confianza na 



IES O Ribeiro     Curso 2019-2020 

 

Páxina 5 de 58 

 

propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel adecuado de autoestima, que permita gozar dos 
aspectos creativos, manipulativos, estéticos e utilitarios das matemáticas. 

Aprender a aprender (CAA): As matemáticas expresan con precisión conceptos e argumentos e favorecen a 
competencia para aprender a aprender. Fundamentalmente no proceso de resolución de problemas aprenden métodos, 
exploran novas vías que poidan resolver o problema. Isto permitiralles ante unha situación similar ter un punto de partida. 

As competencias que se acadan van moi  unidas porque ó mesmo tempo que se poñen en xogo destrezas relativas á 
autonomía e a iniciativa persoal aumenta a autoestima e podemos considerar que este proceso de aprendizaxe autónoma 
fai que a competencia de aprender a aprender se fortaleza. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente,de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes 
alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado 
do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 

MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios 
de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. 
MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA MATEMÁTICA E DAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS E TECNOLOXÍA (CMCCT) 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente,de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema). 

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra resolver, 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

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

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados 
esperables, e valora a súa eficacia e a súa idoneidade. 

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando  o proceso de resolución, e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando 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. 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes 
alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística. 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

MACB1.6.2. 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. 

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

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 
modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade 
e aceptación da crítica razoada). 

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación. 
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MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 

preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización 

ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia 

e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 

MACB1.11.1. 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. 

MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 
analizar e comprender propiedades xeométricas. 

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer informacións e 
elaborar conclusións. 

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 neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman período. 

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 

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. 

MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por mexceso dun 
número en problemas 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 procedemento máis adecuado. 

MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándoo 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 números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

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

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

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. 

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o eu termo xeral, calcula a suma dos "n" 
primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve problemas asociados a 
estas. 

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

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ó 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. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas 
para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por 
unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos. 

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

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 
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MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e establece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

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. 

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

MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc 

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en 
deseños cotiáns ou en obras de arte. 

MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario. 

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para 
referirse ós elementos principais. 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e 
nas construcións humanas. 

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar 
un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude. 

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. 

MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 

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

 MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto 
pendente, xeral, explícita e por 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. 

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

MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. 

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa 
elaborada. 

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, mediana e cuartís) dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación típica) 
dunha variable estatística, utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a representatividade da media 

e describir os datos. 

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. 
MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras 
estratexias persoais. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL (CD) 

MACB1.11.1. 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. 

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso 
educativo e establecendo pautas de mellora. 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e 
calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 
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MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información resumida e relevante sobre unha 
variable estatística analizada. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER (CAA) 

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

MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando 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. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións. 

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 

preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia 

e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 

MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu proceso educativo e 
establecendo pautas de mellora. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DAS COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC) 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras 
opinións. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada). 

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos adecuados a 
distintas situacións relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO 
EMPRENDEDOR (CSIEE) 

 

MACB1.6.2. 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. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada). 

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización 

ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións de 
incerteza. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA EN CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS 
(CCEC) 

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 

preguntas, e procurar respostas adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en 
deseños cotiáns ou en obras de arte. 

MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de movementos, empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario. 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas 
construcións humanas. 
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3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso 

Obxectivos de etapa 

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada 
etapa, como resultado das experiencias de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 10 do Decreto 
86/2015 precísanse os obxectivos da ensinanza secundaria obrigatoria, que a seguir se concretan para este curso e materia, establecendo a súa 
correspondencia cos contidos e criterios de avaliación. 

Concreción dos obxectivos para o curso. Relación entre os obxectivos de etapa, os criterios de avaliación e os contidos. 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 
e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía 
democrática 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo 

 

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. 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización de datos. 
Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas 

 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 
 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha 
realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolución de  
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, 
etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes 

 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, 
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade 
para facer predicións. 

 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das solucións 
no contexto da situación, procura doutras formas de 
resolución, etc. 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 
outros contextos, etc. 
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B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo 
 

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. 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

 

B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 
 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións descoñecidas. 
 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e 
aprender diso para situacións similares futuras. 
 

 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización de datos. 
– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e 
os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas 

 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 
 

 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 
 

B2.1. Números racionais. Transformación de fraccións en 
decimais e viceversa. Números decimais exactos e 
periódicos. Fracción xeratriz. 
B2.2. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo 
aproximado e redondeo. Cifras significativas. Erro 
absoluto e relativo. 
B2.3. Potencias de números racionais con expoñente 
enteiro. Significado e uso. 
B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a expresión 
de números moi pequenos. Operacións con números 
expresados en notación científica.  
B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. Expresión 
decimal. Expresións radicais: transformación e 
operacións. 
B2.6. Xerarquía de operacións 

 

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. 
 

B2.7. Investigación de regularidades, relacións e 
propiedades que aparecen en conxuntos de números. 
Expresión usando linguaxe alxébrica. 
B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes 
Progresións aritméticas e xeométricas. 
 

 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que 
describan sucesións numéricas, observando 
regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 
recursivos 

 

B2.9. Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de polinomios 
 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 
propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 
extraendo a información salientable e transformándoa 
 

B2.9. Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais con 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se 
precise a formulación e a resolución de ecuacións 
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polinomios. Factorización de polinomios. 
B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos métodos. 
B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de grao 
superior a dous. 
B2.12. Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais 
con dúas incógnitas 
B2.13. Resolución de problemas mediante a utilización 
de ecuacións e sistemas 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 

 

B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas 
 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións 
reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo 
a escala. 

 

B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha 
figura a outra mediante movemento no plano, aplicar 
eses movementos e analizar deseños cotiáns, obras 
de arte e configuracións presentes na natureza 
 

B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos 
poliedros e corpos de revolución. 
 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas. 
 

B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de 
figuras planas, poliedros e corpos de revolución. 

 

3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas. 
B3.8. A esfera. Interseccións de planos e esferas. 
B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e 
fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto. 
 

B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas 
e a súa aplicación na localización de puntos 
 

B4.5. Utilización de modelos lineais para estudar 
situacións provenientes de diferentes ámbitos de 
coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da 
táboa, a representación gráfica e a obtención da 
expresión alxébrica. 
B4.6. Expresións da ecuación da recta 
 

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. 

 

B4.7. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. 
Utilización para representar situacións da vida cotiá 
 

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

 

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación 
e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e 
continuas. 
B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística. 
Representatividade dunha mostra. 
B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. 
B5.4. Gráficas estatísticas 
 

B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un 
conxunto de datos mediante táboas e gráficas 
adecuadas á situación analizada, xustificando se as 
conclusións son representativas para a poboación 
estudada 

B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 
B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación 
típica. 
 

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e 
de dispersión dunha variable estatística para resumir os 
datos e comparar distribucións estatísticas. 
 

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que 
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estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados 
coa estatística, con interpretación da información e 
detección de erros e manipulacións. 
B5.10. Utilización de calculadora e outros medios 
tecnolóxicos axeitados para a análise, a elaboración 
e a presentación de informes e documentos sobre 
informacións estatísticas nos medios de comunicación 
 

aparecenos medios de comunicación, valorando 
a súa representatividade e a súa fiabilidade. 

 

B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo 
mostral. 
B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a regra de 
Laplace. Diagramas de árbore sinxelos. Permutacións; 
factorial dun número. 
B5.13. Utilización da probabilidade para tomar decisións 
fundamentadas en diferentes contextos 

B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso 
asociado a un experimento aleatorio sinxelo, calculando 
a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, 
a regra de Laplace ou os diagramas de árbore, e 
identificando os elementos asociados ao experimento 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas 
por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 
entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo 
 

 

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. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como 
rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
 
 
 
 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo 

 
 

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. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 
 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. 
Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por casos particulares 
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc 

 

B1.2. Utilizar procesos de razoamentoe estratexias de 
resolución de problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as solucións obtidas 
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B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolución de  
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, 
etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes 

 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, 
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade 
para facer predicións. 

 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das solucións 
no contexto da situación, procura doutras formas de 
resolución, etc. 

 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 
outros contextos, etc. 
 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo 

 

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. 

 

 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo. 
 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización de datos. 
– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e 
os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas 

 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 
 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 
 

B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de 
revolución.  
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 

 

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

 

B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas 
 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións 
reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo 
a escala. 

 

B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha 
figura a outra mediante movemento no plano, aplicar 
eses movementos e analizar deseños cotiáns, obras 
de arte e configuracións presentes na natureza 
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B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos 
poliedros e corpos de revolución. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas. 
 

B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de 
figuras planas, poliedros e corpos de revolución. 

 

 
B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 
B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación 
típica. 
 

 
B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e 
de dispersión dunha variable estatística para resumir os 
datos e comparar distribucións estatísticas. 
 

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados 
coa estatística, con interpretación da información e 
detección de erros e manipulacións. 
B5.10. Utilización de calculadora e outros medios 
tecnolóxicos axeitados para a análise, a elaboración 
e a presentación de informes e documentos sobre 
informacións estatísticas nos medios de comunicación 
 

B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que 
aparecenos medios de comunicación, valorando 
a súa representatividade e a súa fiabilidade. 
 

B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo 
mostral. 
B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a regra de 
Laplace. Diagramas de árbore sinxelos. Permutacións; 
factorial dun número. 
B5.13. Utilización da probabilidade para tomar decisións 
fundamentadas en diferentes contextos 
 

B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso 
asociado a un experimento aleatorio sinxelo, calculando 
a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, 
a regra de Laplace ou os diagramas de árbore, e 
identificando os elementos asociados ao experimento 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de 
problemas 

 

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución dun problema 

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por casos particulares 
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc 
 

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

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolución de  
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, 
etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, 
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade 
para facer predicións. 
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de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes 

 

B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das solucións 
no contexto da situación, procura doutras formas de 
resolución, etc. 

 

B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 
outros contextos, etc. 
 

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación 
dos informes correspondentes. 
 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos 
de investigación. 

 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo 

 

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. 

 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 
 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización de datos. 
– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e 
os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas 

 

 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 
 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 
 

B2.1. Números racionais. Transformación de fraccións en 
decimais e viceversa. Números decimais exactos e 
periódicos. Fracción xeratriz. 
B2.2. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo 
aproximado e redondeo. Cifras significativas. Erro 
absoluto e relativo. 
B2.3. Potencias de números racionais con expoñente 
enteiro. Significado e uso. 
B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para a expresión 
de números moi pequenos. Operacións con números 
expresados en notación científica.  
B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. Expresión 
decimal. Expresións radicais: transformación e 
operacións. 
B2.6. Xerarquía de operacións 

 

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. 
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B2.7. Investigación de regularidades, relacións e 
propiedades que aparecen en conxuntos de números. 
Expresión usando linguaxe alxébrica. 
B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes 
Progresións aritméticas e xeométricas. 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que 
describan sucesións numéricas, observando 
regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 
recursivos 

B2.9. Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de polinomios 
 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 
propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 
extraendo a información salientable e transformándoa 

 

B2.9. Transformación de expresións alxébricas. 
Igualdades notables. Operacións elementais con 
polinomios. Factorización de polinomios. 
B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos métodos. 
B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de grao 
superior a dous. 
B2.12. Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais 
con dúas incógnitas 
B2.13. Resolución de problemas mediante a utilización 
de ecuacións e sistemas de ecuacións. 
 

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 

 

 
B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de 
revolución.  
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

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

 

B3.3. Xeometría do plano . 
B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas. 
B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes 
 

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. 
 

B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións 
reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo 
a escala. 

 

B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha 
figura a outra mediante movemento no plano, aplicar 
eses movementos e analizar deseños cotiáns, obras 
de arte e configuracións presentes na natureza 
 

B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos 
poliedros e corpos de revolución. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas. 
 

B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría de 
figuras planas, poliedros e corpos de revolución. 

 

B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas. 
B3.8. A esfera. Interseccións de planos e esferas. 
B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e 
fusos horarios. Latitude e lonxitude dun punto. 
 

B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas 
e a súa aplicación na localización de puntos 
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B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos do ámbito cotián e doutras 
materias. 
B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das 
características locais e globais da gráfica 
correspondente. 
B4.3. Análise e comparación de situacións de 
dependencia funcional dadas mediante táboas e 
enunciados. 
B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e programas 
de computador para a construción e a interpretación 
de gráficas. 
 

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo 
das funcións e a súa representación gráfica. 
 

B4.5. Utilización de modelos lineais para estudar 
situacións provenientes de diferentes ámbitos de 
coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da 
táboa, a representación gráfica e a obtención da 
expresión alxébrica. 
B4.6. Expresións da ecuación da recta 
 

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

B4.7. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. 
Utilización para representar situacións da vida cotiá 
 

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

 

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación 
e mostra. Variables estatísticas: cualitativas, discretas e 
continuas. 
B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística. 
Representatividade dunha mostra. 
B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos. 
B5.4. Gráficas estatísticas 
 

B5.1. Elaborar informacións estatísticas para describir un 
conxunto de datos mediante táboas e gráficas 
adecuadas á situación analizada, xustificando se as 
conclusións son representativas para a poboación 
estudada. 
 

B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e 
propiedades. 
B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 
B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación 
típica. 
 

B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de posición e 
de dispersión dunha variable estatística para resumir os 
datos e comparar distribucións estatísticas. 
 

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados 
coa estatística, con interpretación da información e 
detección de erros e manipulacións. 
B5.10. Utilización de calculadora e outros medios 
tecnolóxicos axeitados para a análise, a elaboración 
e a presentación de informes e documentos sobre 
informacións estatísticas nos medios de comunicación 
 

B5.3. Analizar e interpretar a información estatística que 
aparecenos medios de comunicación, valorando 
a súa representatividade e a súa fiabilidade. 

 

B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo 
mostral. 
B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a regra de 
Laplace. Diagramas de árbore sinxelos. Permutacións; 
factorial dun número. 
B5.13. Utilización da probabilidade para tomar decisións 
fundamentadas en diferentes contextos 

 
B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un suceso 
asociado a un experimento aleatorio sinxelo, calculando 
a súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, 
a regra de Laplace ou os diagramas de árbore, e 
identificando os elementos asociados ao experimento 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, 
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etc.), reformulación do problema, resolución de  
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, 
etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes 

 

en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade 
para facer predicións. 

 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo 

 

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 

B1.7. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

 

B1.6. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 
 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións descoñecidas. 

 

B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e 
aprender diso para situacións similares futuras. 

 

B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos 
no proceso de aprendizaxe para: 
– Recollida ordenada e a organización de datos. 
– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 
– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e realización 
de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico. 
– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 
– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e 
os resultados obtidos. 
– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos 
apropiados, da información e as ideas matemáticas 

 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas. 
 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións 
e argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 
 

B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas 
 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que 
describan sucesións numéricas, observando 
regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 
recursivos 

 

B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 
propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 
extraendo a información salientable e transformándoa 

 

 

B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos do ámbito cotián e doutras 
materias. 
B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das 
características locais e globais da gráfica 
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correspondente. 
B4.3. Análise e comparación de situacións de 
dependencia funcional dadas mediante táboas e 
enunciados. 
B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e programas 
de computador para a construción e a interpretación 
de gráficas. 
 

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no 
estudo das funcións e a súa representación gráfica. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e 
iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.1. Planificación do proceso de resolución de 
problemas 

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o 
proceso seguido na resolución dun problema 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da lin guaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolver subproblemas, 
reconto exhaustivo, empezar por casos particulares 
sinxelos, buscar regularidades e leis, etc. 
B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades 
aos resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc 

 

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

 

B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, 
etc.), reformulación do problema, resolución de  
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades e leis, 
etc. 
B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes 

 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 
atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, 
en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade 
para facer predicións. 

 

 

B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e presentación 
dos informes correspondentes. 
 

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 
resultados e conclusións obtidas nos procesos 
de investigación. 

 

 
B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 
de xeito individual e en equipo 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

 
 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.  

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico 
e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 
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B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de 
revolución.  
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

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

B3.3. Xeometría do plano . 
B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas. 
B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes 
 

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 

B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas 
 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións 
reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a 
escala. 

B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha 
figura a outra mediante movemento no plano, aplicar 
eses movementos e analizar deseños cotiáns, obras 
de arte e configuracións presentes na natureza 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e 
saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados 
coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo 

 
 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 
 
 
 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos de 
revolución.  
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 
propiedades características das figuras planas, os 

corpos xeométricos elementais e as súas configuracións 
xeométricas. 

B3.3. Xeometría do plano . 
B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas. 
B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes 
 

 

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. 

B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas 
 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións 
reais de figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a 
escala. 
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B3.6. Translacións, xiros e simetrías no plano. 
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre 
elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións 
e relacións xeométricas 
 

B3.4. Recoñecer as transformacións que levan dunha 
figura a outra mediante movemento no plano, aplicar 
eses movementos e analizar deseños cotiáns, obras 
de arte e configuracións presentes na natureza 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia, participar na súa 
conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 
actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e 
como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras 
linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

B1.5. Práctica dos procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo 

 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ó quefacer matemático 
 
 
 

4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: 

Estándares de aprendizaxe avaliable 

 Segundo o RD 1105/2014,  no seu artigo 2, define os estándares de aprendizaxe avaliables como especificacións dos criterios de avaliación que 
permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o estudante debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser 
observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o deseño de probas 
estandarizadas comparables. 

 O Artigo 13 da Resolución do 27 de xullo de 2015 establece que as programacións didácticas deberán concretar, para cada estándar de aprendizaxe, 
a temporalización, o grao mínimo de consecución para superar a materia e o procedemento e os instrumentos de avaliación. 

Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable: temporalización, grao mínimo de consecución para superar a materia e 
procedementos e instrumentos de avaliación. 

 

1º trimestre 

 

Unidade 1: Conxuntos numéricos. 

Fraccións. Números racionais. Operacións. Expresión decimal dun número racional. Fracción xeratriz. Números 

racionais e irracionais. Valor absoluto. Aproximación e erros. Representación de números reais. Intervalos e 

semirrectas. 

 

Unidade 2: Potencias e raíces 

Potencias de expoñente enteiro. Notación científica e operacións. Radicais, propiedades e operacións. Potencias de 

expoñente fraccionario. 

 

Unidade 3: Polinomios 

Expresión alxébrica. Valor numérico. Monomios e operacións. Polinomios e operacións. Factor común. Produtos 

notables.  

División de polinomios. Regra de Rufini. Raícs dun polinomio. Teorema do resto. Teorema do factor. Factorización 

de polinomios. 

Fraccións alxébricas, simplificación e operacións. 

 

Unidade 4: Ecuacións e sistemas 

Ecuacións. Ecuacións de primeiro grado e solución. Ecuacións de segundo grado e resolución de completas e 
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incompletas. Número de solucións dunha ecuación de segundo grado. Ecuacións de grado superior a dous. Ecuacións 

bicadradas. Resolución de problemas con ecuacións.  

Sistemas de ecuacións e número de solucións (SCD, SCI, SI). Sistemas ecuacións equivalentes. Substitución. 

Igualación. Redución. Método gráfico. Problemas. 

 

Unidade 5: Proporcionalidade 

Proporcionalidade directa. Reparto directamente proporcionais. Porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais. 

Interés simple e composto. Proporcionalidade inversa. Repartos inversamente proporcionais. Proporcionalidade 

composta. Teorema de Tales. Razóns de lonxitudes, áreas e volumes. Escalas.  

 

2º trimestre 

 

Unidade 6: Figuras planas 

Polígonos. Triángulos; puntos e rectas notables nun triángulo. Teorema de Pitágoras. Circunferencia e círculo 

(ángulos na circunferencia). Perímetros e áreas de polígonos e de figuras circulares. Mediatriz dun segmento, bisectriz 

dun ángulo. Cónicas: circunferencia, elipse, hipérbole e parábola. 

 

Unidade 7: Movementos no plano 

 

Vectores. Traslacións. Xiros. Simetrías axial e central. 

 

 

Unidade 8: Corpos xeométricos 

Elementos da xeometría do espazo. Posicións relativas. 

Poliedros. Fórmula de Euler. Prismas, pirámides e poliedros regulares. Corpos de revolución: Cilindro, cono e 

esfera. Áreas e volumes de prismas, pirámides, cilindros, conos, esfera e partes da esfera. Áreas ou volumes doutros 

corpos xeométricos. Globo terráqueo e coordenadas xeográficas. 

 

Unidade 9: Sucesións 

Sucesións. Termo xeral. Lei de recurrencia. Progresións aritméticas e xeométricas 

3º trimestre 

 

Unidade 10: Funcións 

Correspondencia e función. Táboas de valores e gráficas. Funcións definidas a anacos. Dominio e percorrido. 

Continuidade dunha función. Simetría e periodicidade dunha función. Crecemento e decrecemento. Máximos e 

mínimos. 

 

Unidade 11: Funcións lineais e cuadráticas 

Funcións lineais. Pendente dunha recta. Función de probabilidade directa. Función constante. Ecuacións da recta 

(explícita, recta que pasa por dous puntos, ecuaciónpunto-pendente, xeral ou implícita). Posición relativa das rectas. 

Aplicacións. Aplicacións cuadráticas. Parábola (puntos de corte, eixo de simetría, vértice) 

 

Unidade 12: Estatística unidimensional 

Termos estatísticos. Variables estatísticas. Táboas de frecuencias de variables discretas e continuas. Gráficos 

estatísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras e polígono de frecuencias. Histograma de frecuencias. 

Parámetros estatísticos de centralización (media, mediana, moda, cuartís) e de dispersión (percorrido ou rango, 

varianza e desviación típica, rango intercuartílico). Coeficiente de variación 

 

Unidade 13: Probabilidade 

Experimentos aleatorios. Sucesos. Operacións cons sucesos. Experimentos compostos. Técnicas de reconto. 

Probabilidade. Regra de Laplace. Probabilidade de experimentos compostos. Dependencia e independencia de sucesos. 

Permutacións. Factorial. 
 

 

 

Eliximos os estándares mínimos esixibles para acadar un aprobado na materia  e 
quedan resaltados  a continuación 
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UNIDADE 1 

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido 
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

Ben Observación-Aula 3 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) 
Non é capaz de expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema  e  

carece de rigor e precisión. 

Regular (3-4) Non se expresa ben verbalmente e cústalle  ser rigoroso ou moi preciso. 

Ben (5-7) 
O alumno exprésase  ben  verbalmente  e é capaz de ter certa precisión e rigor pero non de xeito óptimo.  

Comete erros. 

Excelente (8-10) Exprésase verbalmente moi ben; razoa o proceso seguido con rigor e fluidez  e é moi preciso. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema). 

Ben 
Observación-Aula 

Exame 
2 % 

Mal (1-2) Non comprende o enunciado dos problemas. Non é capaz de pór a ecuación que relaciona os datos. 

Regular (3-4) Diferenza os datos e ás veces é capaz de pór ben as relacións entre estes. 

Ben (5-7) O alumno  diferenza ben os datos, a relación entre estes, pero comete erros no seu desenvolvemento. 

Excelente (8-10) Comprende os enunciados e ten unha resolución óptima. 

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

Ben Exame 2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non entende os enunciados polo que o estándar  non o consegue. 

Regular (3-4) 
Entende o enunciado do problema  pero ten moitas dificultades para  utilizar estratexias e procesos de  

razoamento para resolvelo. Ten dificultades para reflexionar sobre o proceso seguido. 

Ben (5-7) 
Entende o enunciado do problema e ten algunha dificultade para  utilizar estratexias e procesos de  

razoamento para resolvelo. Só ten ás veces algunha dificultade para reflexionar sobre o proceso seguido. 

Excelente (8-10) 
Utiliza estratexias e procesos de razoamento na resolución de problemas sen dificultade. Reflexiona sobre o  

proceso seguido. 

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o 
proceso de resolución, e os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución 

Ben 
Observación-Aula 

Exame 
2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) 

Non é capaz de afondar nos problemas despois de resolvelos, nin de revisar o proceso de resolución nin os pasos nin 
ideas importantes. 

Non analiza a coherencia da solución nin procura outras formas de resolución. 

Regular (3-4) 

Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Afondar nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución. 

- Dar os pasos e ideas importantes. 

- Analizar a coherencia da solución. 

- Procurar outras formas de resolución. 

Ben (5-7) 

Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Afondar nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución. 

- Dar os pasos e ideas importantes. 
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- Analizar a coherencia da solución. 

- Procurar outras formas de resolución. 

Excelente (8-10) 

Non ten ningunha dificultade  en ningunha  das seguintes destrezas:  

- Afondar nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución. 

- Dar os pasos e ideas importantes. 

- Analizar a coherencia da solución. 

- Procurar outras formas de resolución. 

MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e 
os seus resultados, valorando outras opinións. 

Ben Observación-Aula 2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non reflexiona sobre o proceso nin obtén conclusións sobre el os resultados obtidos. Non valora outras opinións. 

Regular (3-4) 
Ten moitas dificultades para reflexionar sobre o proceso e para obter conclusións sobre el e sobre os resultados. 
Cústalle valorar outras opinións. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para reflexionar sobre o proceso e para obter. 

Excelente (8-10) Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os resultados obtidos.  

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada). 

Ben Observación-Aula 2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) 

Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas 
razoadas. 

 

Regular (3-4) 
Ten moitas dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, 
aceptación de críticas razoadas. 

Ben (5-7) 
Ten algunha dificultade  para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, 
aceptación de críticas razoadas. 

Excelente (8-10)   Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esfórzase, persevera, acepta as críticas razoadas. 

MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 
o esmero e o  interese adecuados ó nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

Ben Observación-Aula 2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non se formula a resolución de retos nin de problemas.  

Regular (3-4) 
Ten moitas dificultades para formularse a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ó nivel educativo e á dificultade da situación. 

Ben (5-7) 
Ten algunha dificultade para formularse a resolución de retos e problemas con precisión e co esmero e interese 
adecuado ó nivel educativo e á dificultade da situación. 

Excelente (8-10) 
Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ó nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

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. 

Ben Exame escrito 10 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non distingue os diferentes tipos de números; descoñece o criterio para distinguilos e non os utiliza para representar e 
interpretar  

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

-Recoñecer os distintos tipos de números e indica o criterio para a súa distinción. 

-Representar os distintos tipos de números  
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- Utilizar os distintos tipos de números para interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

-Recoñecer os distintos tipos de números e indica o criterio para a súa distinción. 

-Representar os distintos tipos de números  

- Utilizar os distintos tipos de números para interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

Excelente (8-10) -Recoñece os distintos tipos de números e indica o criterio para a súa distinción. 

-Representa os distintos tipos de números. 

- Utiliza os distintos tipos de números para interpretar adecuadamente información cuantitativa. 
 

MACB2.1.2. Distingue, ó 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  

Ben Exame escrito 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Ó achar o decimal equivalente a unha facción non distingue entre decimais finitos e infinitos periódicos  nin indica 
neste segundo caso cal é o período. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunha/s das seguintes destrezas: 

-Distinguir entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos ó achar o decimal equivalente  a unha fracción 

-Indicar correctamente o período 

Ben (5-7) Ten algunha dificultades nalgunha/s das seguintes destrezas: 

-Distinguir entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos ó achar o decimal equivalente  a unha fracción 

-Indicar correctamente o período 

Excelente (8-10) Ó achar o decimal equivalente a unha facción  distingue entre decimais finitos e infinitos periódicos  e indica neste 
segundo caso cal é o período. 

 
 

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto 
ou periódico. 

Ben Exame escrito 15 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto nin a un periódico. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para calcular as fraccións xeratrices dos decimais  periódicos ou exactos. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para achar as fraccións xeratrices dos decimais periódicos ou exactos. 

Excelente (8-10) Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto e a un 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. 

Ben Exame escrito 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Nin distingue nin emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número  en 
problemas contextualizados.Non xustifica  os seus procedementos. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para distinguir e empregar técnicas adecuadas para realizar operacións por exceso e por 
defecto dun número en problemas contextualizados e cústalle xustificar os seus procedementos. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para distinguir e empregar técnicas adecuadas para realizar operacións por exceso e por 
defecto dun número en problemas contextualizados e ás veces cústalle xustificar os seus procedementos. 

Excelente (8-10) Distingue  e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por exceso dun  número en 
problemas contextualizados e  xustifica  os seus procedementos sen dificultade. 

 

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

Ben Exame escrito 5 % 



IES O Ribeiro     Curso 2019-2020 

 

Páxina 26 de 58 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  aplica correctamente as técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados e non recoñece os 
erros de aproximación para determinar o procedemento máis adecuado. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para aplicar as técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados e non 
recoñece os erros de aproximación para determinar o procedemento máis adecuado. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para aplicar  as técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados e non 
recoñece os erros de aproximación para determinar o procedemento máis adecuado. 

Excelente (8-10) Aplica correctamente as técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados e  recoñece os erros de 
aproximación para determinar o procedemento máis adecuado. 

 

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

Ben Exame escrito 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non expresa o resultado dun problema  utilizando a unidade de medida adecuada e non redondea, se se pide, coa 
marxe de erro  ou a precisión requirida, segunda a natureza dos datos. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para : 

-Expresar o o resultado dun problema  utilizando a unidade de medida adecuada 

-Redondear, se se pide, coa marxe de erro  ou a precisión requirida, segunda a natureza dos datos. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Expresar o o resultado dun problema  utilizando a unidade de medida adecuada 

-Redondear, se se pide, coa marxe de erro  ou a precisión requirida, segunda a natureza dos datos. 

Excelente (8-10) Expresa o resultado dun problema  utilizando a unidade de medida adecuada e  redondea, se se pide, coa marxe de 
erro  ou a precisión requirida, segunda a natureza dos datos. 

 

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. 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais nin as potencias de expoñente enteiro. Non aplica correctamente a orde de operacións. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para  calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a orde de 
operacións. 

Ben (5-7) Ten algunhas  dificultades para  calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a 
orde de operacións. 

Excelente (8-10) Calcula sen dificultade r o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a orde de operacións. 

 

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

Ben  Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non emprega números racionais para resolver problemas nin analiza a coherencia da solución. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para empregar números racionais para resolver problemas e cústalle  analizar a coherencia da 
solución. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para empregar números racionais para resolver problemas e analiza a coherencia da 
solución. 
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Excelente (8-10) Emprega sen dificultade os números racionais para resolver problemas e analiza tamén a coherencia da solución. 

 

UNIDADE 2 

 

Estándares 
Grado 

mínimo 
Avaliación  Ponderación 

MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles 
de conter problemas de interese 

Ben 
Observación-Aula 

Exame 
1,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para identificar situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

Excelente (8-10) Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

MACB1.6.2. 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 

Ben 
Observación-Aula 

Exame 
2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático e non identifica o problema ou 
problemas que subxacen nel. 

 

 

Regular (3-4) 

Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas:  

- establecer conexión entre un problema do mundo real e o mundo matemático 

-identificar o problema  ou os problemas matemáticos  que subxacen nel 

- saber os coñecementos matemáticos necesarios para resolvelo. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunha das seguintes destrezas: 

- establecer conexión entre un problema do mundo real e o mundo matemático 

-identificar o problema  ou os problemas matemáticos  que subxacen nel 

- saber os coñecementos matemáticos necesarios para resolvelo. 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- establecer conexión entre un problema do mundo real e o mundo matemático 

-identificar o problema  ou os problemas matemáticos  que subxacen nel 

- saber os coñecementos matemáticos necesarios para resolvelo. 

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

Ben Exame 1,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non usa nin elabora modelos m matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema dentro do campo das 
matemáticas 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades  para usar ou elaborar modelos matemáticos que permitan a resolución dun problema dentro 
do campo das matemáticas. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para usar ou elaborar modelos matemáticos que permitan a resolución dun problema dentro 
do campo das matemáticas. 

Excelente (8-10) Usa e elabora modelos matemáticos que permitan a resolución dun problema dentro do campo das matemáticas. 

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 
realidade. 

Ben Exame 2 % 
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Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para interpretar a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para interpretar a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

Excelente (8-10) Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

MACB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para 
valorar a adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

Ben Observación-Aula 1,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) 
Non realiza simulacións nin predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos e non 
é capaz de propor  melloras que aumenten a súa eficacia. 

Regular (3-4) 

Ten moitas dificultades nalgún has das seguintes destrezas: 

- realizar simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos. 

- Propor  melloras que aumenten a eficacia dos modelos. 

Ben (5-7) 

Ten algunha dificultade nalgunha das seguintes destrezas: 

- realizar simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos. 

- Propor  melloras que aumenten a eficacia dos modelos. 

Excelente (8-10) 

Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- realizar simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos modelos. 

- Propor  melloras que aumenten a eficacia dos modelos. 

MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto 
con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas 
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 
problemas. 

Ben 
Exame escrito 

Aula 

 

1,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) 
Non desenvolve actitudes de curiosidade e indagación; non ten hábitos de formular e formularse preguntas tanto nos 
conceptos como na resolución de problemas 

Regular (3-4) 

Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Desenvolver actitudes de curiosidade e indagación tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

- Habituarse a formular ou formularse preguntas e procurar as respostas adecuadas. 

Ben (5-7) 

Ten algunha dificultade nalgunha das seguintes destrezas: 

- Desenvolver actitudes de curiosidade e indagación tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

- Habituarse a formular ou formularse preguntas e procurar as respostas adecuadas. 

Excelente (8-10) 

Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- Desenvolver actitudes de curiosidade e indagación tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

- Habituarse a formular ou formularse preguntas e procurar as respostas adecuadas. 

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 

Ben Exame 30 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) 
Non expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica. Non opera con eles e non os utiliza en 
problemas contextualizados. 

Regular (3-4) 

Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas:  

-Expresar números moi grandes ou moi pequenos en notación científica. 

-Saber operar números en notación científica, con e sen calculadora. 

-Utilizar os números en notación científica en problemas contextualizados 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 
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-Expresar números moi grandes ou moi pequenos en notación científica. 

-Saber operar números en notación científica, con e sen calculadora. 

-Utilizar os números en notación científica en problemas contextualizados 

Excelente (8-10) 

Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

-Expresar números moi grandes ou moi pequenos en notación científica. 

-Saber operar números en notación científica, con e sen calculadora. 

-Utilizar os números en notación científica 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. 

Ben Exame escrito 30 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais nin as potencias de expoñente enteiro. Non aplica correctamente a orde de operacións. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para  calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios 
mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a orde de 
operacións. 

Ben (5-7) Ten algunhas  dificultades para  calcular o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a 
orde de operacións. 

Excelente (8-10) Calcula sen dificultade r o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a orde de operacións. 

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

Ben Exame escrito 30 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñen raíces nin  é capaz de operar nin simplificar resultados.  

Regular (3-4) Ten moitas dificultades  para factorizar expresións numéricas que conteñen raíces;  tamén lle custa moito operar con 
raíces e simplificar os resultados. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para factorizar expresións numéricas que conteñen raíces ealgunha tamén para operar con 
raíces e simplificar os resultados. 

Excelente (8-10) Opera con raíces sen dificultade; simplifica os resultados e factoriza  expresións numéricas que conteñen raíces. 
 

 

 

UNIDADE 3 

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións 
obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Ben Observación-Aula 10 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  expón nin defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas e non utiliza ben a linguaxe alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatística-probabilística. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 
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- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares 

Ben 
Exame 

Observación-Aula 

 

5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; non valora a potencia e a sinxeleza das 
ideas clave e non aprende para situacións similares. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Reflexionar sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos. 

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave 

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Reflexionar sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos. 

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave 

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares. 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- Reflexionar sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos. 

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave 

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares. 

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

Ben Exame escrito        30 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non realiza operacións con polinomios nin os utiliza en exemplos da vida cotiá. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para operar polinomios, sobre todo no produto e no cociente e élle moi difícil utilizalos en 
exemplos da vida cotiá. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nas operacións con polinomios pero utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

Excelente (8-10) 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. 

Ben Exame escrito 25 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non coñece nin utiliza as identidades notables nin as aplica nun contexto axeitado 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Coñecer e utilizar as identidades notables 

-  Aplicar as identidades notables nun contexto axeitado (ecs 2º grado, problemas....) 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Coñecer e utilizar as identidades notables 

- Aplicar as identidades notables nun contexto axeitado (ecs 2º grado, problemas....) 

Excelente (8-10) Coñece e utiliza as identidades notables e aplícaas sen dificultade 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. 

Ben Exame escrito 30 % 



IES O Ribeiro     Curso 2019-2020 

 

Páxina 31 de 58 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non factoriza polinomios de grado catro con raíces enteiras mediante o uso combinado de sacar factor común, 
identidades notables e a regra de Ruffini. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- sacar factor común 

- aplicar as identidades notables 

- aplicar a regra de Ruffini 

Polo que lle resulta complicado  factorizar polinomios de grado catro con raíces enteiras  combinando as tres técnicas 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade  nalgunha das seguintes destrezas: 

- sacar factor común 

- aplicar as identidades notables 

- aplicar a regra de Ruffini 

Polo que lle resulta doado factorizar polinomios de grado catro con raíces enteiras, enténdeo pero comete ás veces 
erros.  

Excelente (8-10) Factoriza polinomios de grado catro con raíces enteiras, combinando as técnicas de sacar factor común, identidades 
notables e a regra de Ruffini. 

 

 

UNIDADE  4  

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número 
de solucións do problema. 

Ben Exame escrito 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de valorar a información dun enunciado nin de relacionala co número de solucións do problema. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para valorar a información dun enunciado nin de relacionala co número de solucións do 
problema. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para valorar a información dun enunciado nin de relacionala co número de solucións do 
problema. 

Excelente (8-10) Valora sen ningunha dificultade a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 

MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o 
proceso de resolución, e os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución 

Ben 
Exame 

Observación-Aula 
       2,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de afondar nos problemas despois de resolvelos, nin de revisar o proceso de resolución nin os pasos nin 
ideas importantes. 

Non analiza a coherencia da solución nin procura outras formas de resolución. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- afondar nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución 

- Dar os pasos e ideas importantes 

- Analizar a coherencia da solución 

- Procurar outras formas de resolución 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- afondar nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución 

- Dar os pasos e ideas importantes 

- Analizar a coherencia da solución 

- Procurar outras formas de resolución 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade  en ningunha  das seguintes destrezas:  

- afondar nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución 

- Dar os pasos e ideas importantes 
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- Analizar a coherencia da solución 

- Procurar outras formas de resolución 

MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir dun resolto, variando 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. 

Ben Observación-Aula        2,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non se formula novos problemas a partir dun resolto; nin se responde novas preguntas; non é capaz de resolver 
problemas parecidos nin de formular  casos parecidos nin máis xerais e non establece conexións entre problema e 
realidade. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- formularse novos problemas a partir dun resolto 

- resolver outros problemas parecidos, variando datos ou respondendo novas preguntas 

- formular casos particulares ou máis xerais de interese 

- establecer conexións entre o problema e a realidade 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- formularse novos problemas a partir dun resolto 

- resolver outros problemas parecidos, variando datos ou respondendo novas preguntas 

- formular casos particulares ou máis xerais de interese 

- establecer conexións entre o problema e a realidade 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- formularse novos problemas a partir dun resolto 

- resolver outros problemas parecidos, variando datos ou respondendo novas preguntas 

- formular casos particulares ou máis xerais de interese 

- establecer conexións entre o problema e a realidade 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica 
e estatístico-probabilística 

Ben Observación-Aula 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  expón nin defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas e non utiliza ben a linguaxe alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatística-probabilística. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso. 

Ben 
Exame 

Observación-Aula 
         2,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non distingue entre problemas e exercicios e non adopta a actitude axeitada en cada caso. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para distinguir entre problemas e exercicios e  para adoptar a actitude axeitada en cada caso. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para distinguir entre problemas e exercicios e  para adoptar a actitude axeitada en cada caso. 
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Excelente (8-10) Distingue entre problemas e exercicios e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, 
de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e 
utilidade. 

Ben 
Exame  

Observación-Aula 

 
       2,5 % 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de maatematización ou 
modelización e non valora as consecuencias destas nin a conveniencia pola utilidade e a sinxeleza. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Tomar decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou modelación 

- Valorar as consecuencias da matematización ou  modelación e a conveniencia do seu uso pola súa utilidade e pola 
sinxeleza. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Tomar decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou modelación 

- Valorar as consecuencias da matematización ou  modelación e a conveniencia do seu uso pola súa utilidade e pola 
sinxeleza. 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- Tomar decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou modelación 

- Valorar as consecuencias da matematización ou  modelación e a conveniencia do seu uso pola súa utilidade e pola 
sinxeleza. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá 
mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta 
criticamente o resultado obtido. 

Ben Exame escrita 80 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións; non resolve as 
ecuacións  nin interpreta de forma crítica o resultado obtido. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Formular alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións ou sistemas  de ecuacións. 

- Resolver ecuacións ou sistemas de ecuacións 

- Interpretar criticamente o resultado obtido. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Formular alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións ou sistemas  de ecuacións. 

- Resolver ecuacións ou sistemas de ecuacións 

- Interpretar criticamente o resultado obtido. 

Excelente (8-10) Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións ou sistemas; resólveas e interpreta o 
resultado obtido criticamente. 

 

 

 

UNIDADE  5  

 

Estándares Grado 
mínimo 

 

Avaliación Ponderación 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema). 

Ben Exame escrito 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (0-2) Non comprende o enunciado dos problemas. Non é capaz de pór a ecuación que relaciona os datos. 

Regular (3-4) Diferenza os datos e ás veces é capaz de pór ben as relacións entre estes.  

Ben (5-7) O alumno  diferenza ben os datos, a relación entre estes, pero comete erros no seu desenvolvemento. 
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Excelente (8-10) Comprende os enunciados e ten unha resolución óptima. 

MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade 
e eficacia 

Ben Exame 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (0-2) Cústalle entender os enuciados dos problemas e resúltalle difícil realizar estimacións e elaborar conxecturas sobre o 
resultado dos problemas. Non valora a súa utilidade nin a eficacia. 

Regular (3-4) Entende o enunciado pero  ten moitas dificultades para realizar estimacións e  para elaborar  conxecturas sobre os 
resultados dos problemas.  Ten dificultades para  valorar a súa utilidade e a  súa eficacia. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades  para realiizar estimacións e  para elaborar  conxecturas sobre os resultados dos 
problemas. Ten poucas dificultades para valorar a súa utilidade e eficacia. 

Excelente (8-10) Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que se  resolven  e valora a súa 
utilidade e eficacia 

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

Ben  Exame escrito 25 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non emprega números racionais para resolver problemas nin analiza a coherencia da solución. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para empregar números racionais para resolver problemas e cústalle  analizar a coherencia da 
solución. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para empregar números racionais para resolver problemas e analiza a coherencia da 
solución. 

Excelente (8-10) Emprega sen dificultade os números racionais para resolver problemas e analiza tamén a coherencia da solución. 

MACB3.2.2 Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e 
establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos 
de dous polígonos semellantes 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e non establece relacións de proporcionalidade entre 
os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para dividir un segmento en partes proporcionais a outros dados e para  establecer relacións 
de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para dividir un segmento en partes proporcionais a outros dados e  paraestablece relacións de 
proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

Excelente (8-10) Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e  establece relacións de proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous polígonos semellantes. 

 

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

Ben Exame escrito 25 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non recoñece triángulos semellantes nin utiliza o Teorema de Tales en situacións de semellanza para o cálculo de 
lonxitudes en contextos diversos. 

Regular (3-4) Recoñece triángulos semellantes e ten moitas dificultades para utilizar o Teorema de Tales en situacións de 
semellanza para o cálculo de lonxitudes en contextos diversos. 

Ben (5-7) Recoñece triángulos semellantes e ten algunha dificultade para utilizar o Teorema de Tales en situacións de 
semellanza para o cálculo de lonxitudes en contextos diversos. 

Excelente (8-10) Recoñece triángulos semellantes e utiliza o Teorema de Tales en situacións de semellanza para o cálculo de 
lonxitudes en contextos diversos sen dificultade. 
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MAB3.3.1 Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e  de 
superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos, fotos 
aéreas, etc 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situación de semellanza: planos, mapas, 
fotos aéreas..... 

Regular (3-4) Ten moitas  dificultades para calcular dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situación de 
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas..... 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para calcular dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situación de 
semellanza: planos, mapas, fotos aéreas..... 

Excelente (8-10) Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes e de superficies en situación de semellanza: planos, mapas, fotos 
aéreas..... 

 

 

 

UNIDADE  6  

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos 

Ben 
Observación-Aula 

Exame escrito 
2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de identificar patróns, regularidades ou lei matemáticas en situacións de cambio, en contextos 
numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para identificar patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para identificar patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos 

Excelente (8-10) Identifica patrons, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica 
e estatístico-probabilística 

Ben Observación-Aula 4 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  expón nin defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas e non utiliza ben a linguaxe alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatística-probabilística. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 

Regular Observación 4 % 
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propiedades xeométricas. 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non recrea ámbitos nin obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

-recrear ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

-amosar,analizar e comprender propiedades xeométricas. 

 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nas seguintes destrezas: 

-recrear ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

-amosar,analizar e comprender propiedades xeométricas. 

 

Excelente (8-10)  Non ten dificultades en recrearámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 

MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun 
segmento e da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas 
xeométricos sinxelos. 

Ben Exame escrito 25 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento nin da bisectriz dun ángulo. Non as utiliza para 
resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Regular (3-4) Non coñece ben as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e os da bisectriz dun ángulo e ten moitas  
dificultades para utilizalas en problemas sinxelos 

Ben (5-7) Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e os da bisectriz dun ángulo e ten algunha dificultade 
para utilizalas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Excelente (8-10) Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e os da bisectriz dun ángulo e non ten ningunha 
dificultade para utilizalas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

 

MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que 
se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve 
problemas xeométricos sinxelos 

Ben 
Exame escrito 

Observación-Aula 

25 % 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas secantes ou por paralelas cortadas por unha secante nin 
resolve problemas xeométricos sinxelos. 

Regular (3-4) Manexa con algunha dificultade  as relacións entre ángulos definidos por rectas secantes ou por paralelas cortadas 
por unha secante e ten moitas dificultades para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Ben (5-7) Manexa sen dificultade as relacións entre ángulos definidos por rectas secantes ou por paralelas cortadas por unha 
secante e si ten algunha para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

Excelente (8-10) Manexa sen dificultade as relacións entre ángulos definidos por rectas secantes ou por paralelas cortadas por unha 
secante e resolve problemas xeométricos sinxelos. 

 

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

Ben 
Exame escrito 

Aula 

 

15 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica nin describe os elementos nin as propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de 
revolución principais. 

Regular (3-4) Identifica as figuras planas, poliedros e os corpos de revolución principais pero ten moitas dificultades para describir 
os elementos e as propiedades das figuras planas, poliedros e corpos de revolución principais. 

Ben (5-7) Identifica as figuras planas, poliedros e os corpos de revolución principais pero ten algunhas  dificultades para 
describir os elementos e as propiedades das figuras planas, poliedros e corpos de revolución principais. 
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Excelente (8-10) Identifica e describe  os elementos e as propiedades das figuras planas, poliedros e os corpos de revolución sen 
dificultade. 

 

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras 
circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas 

Ben Exame escrito 25 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non calcula o perímetro nin área de polígonos nin figuras circulares en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas e técnicas adecuadas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes  destrezas: 

- Calcular o perímetro de polígonos e figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

- Calcular a área de polígonos e figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunha/s das seguintes destrezas: 

- Calcular o perímetro de polígonos e figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

- Calcular a área de polígonos e figuras circulares en problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

Excelente (8-10) Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas. 

 

 

 

UNIDADE  7  

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica 
e estatístico-probabilística 

Ben Observación-Aula 25 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  expón nin defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas e non utiliza ben a linguaxe alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatística-probabilística. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos 
no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte. 

Regular Observación-Aula 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños 
cotiáns ou en obras de arte. 
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Regular (3-4) Ten moitas dificultades para identificar os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na 
natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte. 

Ben (5-7) Ten algunhas  dificultades para identificar os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na 
natureza, en deseños cotiáns ou en obras de arte. 

Excelente (8-10) Identifica os elementos máis característicos dos movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou 
en obras de arte. 

 

MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa 
necesario 

Regular 
Observación-Aula 

Traballo 

 
35 % 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non xera creacións propias mediante a composición de movementos empregando  ferramentas tecnolóxicas, cando 
sexa necesario. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para xerar creacións propias mediante a composición de movementos empregando  
ferramentas tecnolóxicas, cando sexa necesario. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade  para xerar  creacións propias mediante a composición de movementos empregando  
ferramentas tecnolóxicas, cando sexa necesario. 

Excelente (8-10) Xera creacións propias mediante a composición de movementos empregando  ferramentas tecnolóxicas, cando sexa 
necesario. 

 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras 
planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas construcións humanas 

Ben Observación-Aula 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica centros, eixes nin  planos de simetría en figuras planas, en poliedros,  na natureza, na arte e nas 
construcións humanas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para identificar centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, na natureza, na arte e 
nas construcións humanas. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para identificar centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, na natureza, na arte e 
nas construcións humanas. 

Excelente (8-10) Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, na natureza, na arte e nas construcións humanas. 
 

 

 

UNIDADE   8  

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

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

Ben 
Exame escrito 

Observación-Aula 

 

20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica nin describe os elementos nin as propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos de 
revolución principais. 

Regular (3-4) Identifica as figuras planas, poliedros e os corpos de revolución principais pero ten moitas dificultades para describir 
os elementos e as propiedades das figuras planas, poliedros e corpos de revolución principais. 

Ben (5-7) Identifica as figuras planas, poliedros e os corpos de revolución principais pero ten algunhas  dificultades para 
describir os elementos e as propiedades das figuras planas, poliedros e corpos de revolución principais. 

Excelente (8-10) Identifica e describe  os elementos e as propiedades das figuras planas, poliedros e os corpos de revolución sen 
dificultade. 

 

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

Ben Exame escrito 40 % 
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Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non calcula áreas nin volumes de poliedros cilindros, conos e esferas nin os aplica para resolver problemas 
contextualizados. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Calcular áreas de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

- Calcular volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

- Resolver problemas contextualizados utilizando áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunha/s das seguintes destrezas: 

- Calcular áreas de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

- Calcular volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

- Resolver problemas contextualizados utilizando áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

Excelente (8-10) Non ten dificultades en ningunha das seguintes destrezas: 

- Calcular áreas de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

- Calcular volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas. 

- Resolver problemas contextualizados utilizando áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas. 
 

MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de revolución, 
utilizando a linguaxe con propiedade para referirse ós elementos 
principais. 

Ben 
Observación-Aula 

Exame 
20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica os principais poliedros ninos corpos de revolución e non utiliza a linguaxe con propiedade cando se 
refire ós elementos principais 

Regular (3-4) Identifica a maioría  dos poliedros  principais e dos corpos de revolución pero non utiliza a linguaxe apropiada para 
referirse ós elementos principais. 

Ben (5-7) Identifica os principais poliedros e os corpos de revolución  e ás veces non utiliza a linguaxe apropiada para referirse 
ós elementos principais. 

Excelente (8-10) Identifica os principais poliedros e os corpos de revolución  e utiliza a linguaxe con propiedade para referirse ós 
elementos principais. 

 

MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras 
planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas construcións humanas  

Ben Observación-Aula 10 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica centros, eixes nin  planos de simetría en figuras planas, en poliedros,  na natureza, na arte e nas 
construcións humanas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para identificar centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, na natureza, na arte e 
nas construcións humanas. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para identificar centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, na natureza, na arte e 
nas construcións humanas. 

Excelente (8-10) Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, na natureza, na arte e nas construcións humanas. 
 

MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os 
meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo 
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude 

Regular Observación-Aula 10 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador e os polos  pero non sitúa sobre el nin os meridianos nin os paralelos e non é 
capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e lonxitude. 

Regular (3-4) Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos  os meridianos e os paralelos pero ten moitas dificultades para 
situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e latitude. 

Ben (5-7) Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos  os meridianos e os paralelos pero ten algunha dificultade para 
situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e latitude. 
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Excelente (8-10) Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos  os meridianos e os paralelos e dado un punto é capaz de situalo 
sobre o globo terráqueo coñecendo a súa lonxitude e latitude. 

 

 

 

UNIDADE  9  

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa 
eficacia e a súa idoneidade. 

Ben 
Observación-Aula 

Exame escrito 
      5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non utiliza as leis matemáticas  atopadas para realizar simulacións nin predicións sobre os resultados esperables e 
non é capaz de valorar a idoneidade e eficacia desas leis. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables e ten dificultades para valorar a idoneidade e a eficacia desas leis. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os 
resultados esperables  e ás veces  ten dificultades para valorar a idoneidade e a eficacia desas leis. 

Excelente (8-10) Utiliza as leis matemáticas  atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables e  é capaz 
de valorar a idoneidade e eficacia desas leis. 

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando 
a lei de formación a partir de termos anteriores. 

Ben Exame escrito 10 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non calcula os termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.. 

Regular (3-4) Ten motas dificultades para calcular os termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir 
de termos anteriores. 

Ben (5-7) Comprende  como se forma a sucesión per ás veces ten algunha dificultade para dar os termos da sucesión numérica 
recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores . 

Excelente (8-10) Calcula sen dificultade os 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 

Ben Exame escrito 15 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de obter unha lei de formación ou o termo xeral dunha sucesión de números enteiros e fraccionarios. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para obter unha lei de formación ou o termo xeral dunha sucesión de números enteiros e 
fraccionarios. 

Ben (5-7) Entende os conceptos e ten algunha dificultade para obter  unha lei de formación. Achar o termo xeral  dunha 
sucesión de números enteiros ou fraccionarios élle máis doado pero ás veces  comete erros. 

Excelente (8-10) Obtén sen dificultade obter unha lei de formación ou o termo xeral dunha sucesión de números enteiros e 
fraccionarios. 

 

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

Ben Exame escrito 50 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de acadar ningunha das seguintes destrezas: 

-identificar progresións aritméticas e xeométricas. 
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-Expresar o termo xeral de ámbolos dous tipos de progresións. 

-Calcular a suma de n elementos consecutivos nas progresións aritméticas e xeométricas. 

- Empregar os coñecementos de progresións para resolución de problemas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades  nalgunhas das seguintes destrezas:: 

-identificar progresións aritméticas e xeométricas. 

-Expresar o termo xeral de ámbolos dous tipos de progresións. 

-Calcular a suma de n elementos consecutivos nas progresións aritméticas e xeométricas. 

- Empregar os coñecementos de progresións para resolución de problemas. 

Ben (5-7) Ten algunha/s dificultade/s  nalgunhas das seguintes destrezas: 

-identificar progresións aritméticas e xeométricas. 

-Expresar o termo xeral de ámbolos dous tipos de progresións. 

-Calcular a suma de n elementos consecutivos nas progresións aritméticas e xeométricas. 

- Empregar os coñecementos de progresións para resolución de problemas. 

Excelente (8-10) Identifica, sen ningún tipo de dificultade,  progresións aritméticas e xeométricas, expresa o 
seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver 
problemas. 

 

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na 
natureza e resolve problemas asociados a estas. 

Ben 
Exame escrito 

Observación-Aula 
        20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Nin valora nin identifica  a presenza das sucesións na natureza nin resolve problemas asociados  a esta. 

Regular (3-4) Valora a presenza de sucesións na natureza pero ten moitas dificultades para identificalas e para resolver problemas 
asociados a esta. 

Ben (5-7) Valora a presenza de sucesións na natureza pero ten algunhas  dificultades para identificalas e para resolver 
problemas asociados a esta. 

Excelente (8-10) Valora e identifica a presenza de sucesións na natureza e non ten dificultades para resolver problemas asociados a 
esta. 

 

 

 

UNIDADE  10  

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica 
e estatístico-probabilística 

Ben Observación-Aula 5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  expón nin defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas e non utiliza ben a linguaxe alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatística-probabilística. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunhas das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- expor  e defender o proceso seguido utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística 

- expor e defender as conclusións obtidas apoiándose nas linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística 
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MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Regular Observación-Aula 
 

5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
nin extrae información cualitativa nin cuantitativa sobre elas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar medios tecnolóxicos para  facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas e para extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar medios tecnolóxicos para  facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas e para extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

Excelente (8-10) Utiliza medios tecnolóxicos para  facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas e extrae 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas 

Ben 
Exame escrito 

Observación-Aula 

 

20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non interpreta o comportamento dunha función dada a súa gráfica nin asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunha/s das seguintes destrezas: 

-Interpretar o comportamento dunha función dada a súa gráfica. 

- Asociar enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunha das seguintes destrezas: 

-Interpretar o comportamento dunha función dada a súa gráfica. 

- Asociar enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

Excelente (8-10) Interpreta o comportamento dunha función dada a súa gráfica  e  asocia enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas. 

 

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

Exame escrito 

Observación-Aula 

 
20 % 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica as características máis importantes dunha gráfica nin as interpreta dentro do seu contexto. 

Regular (3-4) Ten dificultades para identificar as características máis importantes dunha gráfica e para interpretalas dentro do seu 
contexto. 

Ben (5-7) Identifica as características máis importantes dunha gráfica pero non as interpreta dentro do seu contexto. 

Excelente (8-10) Identifica as características máis importantes dunha gráfica e interprétaos dentro do seu contexto. 
 

MACB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado, describindo o fenómeno exposto 

Ben Exame escrito 20% 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para construír unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno 
exposto. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para construír unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, describindo o fenómeno 
exposto. 

Excelente (8-10) Constrúe gráficas a partir de enunciados contextualizados, describindo o fenómeno exposto 
 

MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas 
graficamente 

Ben Exame escrito 15 % 
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Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non asocia expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 

Regular (3-4) Asocia ás máis sinxelas, como lineais e afíns  e no resto ten dificultades para asociar expresións analíticas a funcións 
dadas graficamente e cando o consegue resúltalle complicado verbalizalo razoadamente. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunhas gráficas, como nas descontinuas ou periódicas. No resto non ten dificultades en 
facer unha asociación con argumentos razoados. 

Excelente (8-10) Asocia razoadamente expresións analíticas a funcións dadas graficamente. 
 

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

Ben 
Exame escrito 

Observación-Aula 

15 % 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión 
alxébrica. 

Regular (3-4) Élle doado ás veces  formular conxecturas sobre o comportamento  do fenómeno que representa a gráfica  e a súa 
expresión alxébrica cando son funcións lineais ou afíns. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para formular conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que describe a función e a 
súa expresión alxébrica, só nas periódicas ou descontinuas. 

Excelente (8-10) Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión alxébrica. 
 

 

 

UNIDADE   11 

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos 

Regular Observación-Aula 

 
5 % 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non deseña representacións gráficas  para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para deseñar representacións gráficas  para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

Ben (5-7) Ten  algunha dificultade para  deseñar presentacións gráficas  para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

Excelente (8-10) Deseña representacións gráficas para  explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización de 
medios tecnolóxicos. 

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

Ben 
Exame escrito 

Observación-Aula 
        20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión 
alxébrica. 

Regular (3-4) Élle doado ás veces  formular conxecturas sobre o comportamento  do fenómeno que representa a gráfica  e a súa 
expresión alxébrica cando son funcións lineais ou afíns. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para formular conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que describe a función e a 
súa expresión alxébrica, só nas periódicas ou descontinuas. 

Excelente (8-10) Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que representa unha gráfica e a súa expresión alxébrica. 
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MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a 
partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous 
puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa 
graficamente. 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non determina as formas de expresión da ecuación dunha recta a partir dunha dada  (ecuación punto-pendente, xeral, 
explícita e recta que pasa por dous puntos); non identifica os puntos de corte nin a pendente pero si representa a 
recta graficamente. 

Regular (3-4) Representa a recta sen dificultade dados dous puntos, identifica os puntos de corte e ás veces a pendente pero ten 
moitas dificultades para determinar as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto-
pendente, xeral, explícita erecta que pasa por dous puntos). 

Ben (5-7) Representa a recta sen dificultade dados dous puntos, identifica os puntos de corte e  a pendente, estea dada de 
forma implícita, explícita etc. Ten algunha dificultade para determinar as formas de expresión da ecuación da recta a 
partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita erecta que pasa por dous puntos). 

Excelente (8-10) Representa a recta, identifica os puntos de corte e a pendente e determina as formas de expresión da ecuación da 
recta a partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita erecta que pasa por dous puntos). 

 

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un 
enunciado e represéntaa 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado nin a representa. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para obter a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado pero  sabe 
representar unha función lineal. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para obter a expresión analítica da función lineal  asociada a un enunciado e represéntaa sen 
dificultade. 

Excelente (8-10) Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 
 

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

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non calcula eixe de simetría, vértice nin puntos de corte nunha función polinómica de grado dous e non a representa 
graficamente. 

Regular (3-4) Calcula puntos de corte  e ten dificultades para calcular eixe de simetría e vértice; non a representa ben graficamente 

Ben (5-7) Calcula puntos de corte e vértice. Ten dificultade en expresar o eixe de simetría pero ten o concepto claro. Ás veces 
non consegue facer ben a representación por erros nas operacións. 

Excelente (8-10) Calcula todos os elementos característicos dunha función polinómica de grado dous e represéntaa graficamente. 
 

MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser 
modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

Ben 
Observación-Aula 

Exame escrito 

 

15 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non identifica nin describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante función cuadráticas, nin as 
estuda nin representa. 

Regular (3-4) Ás veces identifica situacións da vida cotiá que poidan ser  modelizadas mediante función cuadráticas; ten dificultades 
para estudalas e representalas. 

Ben (5-7) Identifica situacións da vida cotiá que poidan ser  modelizadas mediante función cuadráticas;  só  as veces ten 
dificultades  para estudalas e representalas graficamente sen medios tecnolóxicos. 

Excelente (8-10) Identifica situacións da vida cotiá que poidan ser  modelizadas mediante función cuadráticas; estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 
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UNIDADE   12   

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 
equipo. 

Ben Observación-Aula 2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non desenvolve habilidades sociais de cooperación nin de traballo en equipo. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para desenvolver habilidades sociais de cooperación e de traballo en grupo. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para desenvolver habilidades sociais de cooperación e de traballo en grupo. 

Excelente (8-10) Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo sen ningunha dificultade. 

MACB1.11.1. 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. 

Ben 
Observación-Aula 

Exame escrito 
2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) - Non utiliza ferramentas tecnolóxicas axeitadas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos 

Regular (3-4) Utiliza a calculadora pero con moitas dificultades nas parénteses ó introducir os datos 

Ben (5-7) Usa a calculadora  con algunha dificultade  nas parén teses, potencias e cálculo de raíces. Intenta usar novas 
tecnoloxías, por exemplo excell 

Excelente (8-10) Selecciona sempre a ferramenta máis axeitada e está pronto para aprender novas tecnoloxías. Non ten ningún 
problema coa calculadora científica. 

MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións 

Ben Observación-Aula         2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non utiliza medios tecnolóxicos  para o tratamento de datos e gráficas estatísticas nin para elaborar conclusións nin 
extraer informacións. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- utilizar  medios  tecnolóxicos (por exemplo Excell) para o tratamento de datos e gráficas 

- Extraer informacións de datos e gráficas estatísticas 

- Elaborar conclusións  a partir de datos e gráficas 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade nalgunha das seguintes destrezas: 

- utilizar  medios  tecnolóxicos (por exemplo Excell) para o tratamento de datos e gráficas 

- Extraer informacións de datos e gráficas estatísticas 

- Elaborar conclusións  a partir de datos e gráficas 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade en ningunha das seguintes destrezas: 

- utilizar  medios  tecnolóxicos (por exemplo Excell) para o tratamento de datos e gráficas 

- Extraer informacións de datos e gráficas estatísticas 

- Elaborar conclusións  a partir de datos e gráficas 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros 
e tarefas. 

Regular Observación-Aula 2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para empregar ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para empregar ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 
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Excelente (8-10) Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as diferenzas en 
problemas contextualizados 

Ben 
Exame escrito 

Aula 

 
5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non distingue poboación de mostra nin xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 

Regular (3-4) Distingue poboación e mostra  e non xustifica as diferenzas en problemas contextualizados.  

Ben (5-7) Diferenza poboación e mostra pero ás veces ten dificultade para xustificar as diferenzas en problemas 
contextualizados. 

Excelente (8-10) Distingue poboación e mostra  e xustifica as diferenzas en problemas contextualizados. 
 

MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do 
procedemento de selección, en casos sinxelos. 

Ben 
Exame escrito 

Observación-Aula 

 
2,5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non valora a representatividade dunha mostra a través dun proceso de selección. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para valorar a representatividade dunha mostra. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade pero ás veces consegue facer unha valoración correcta. 

Excelente (8-10) Valora a representatividade dunha mostra a través dun proceso de selección sen dificultade. 
 

MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos 

Ben 
Exame escrito 

Aula 
        5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non distingue entre variable cualitativa nin cuantitativa e non é capaz de pór exemplos. 

Regular (3-4) Distingue entre variable cualitativa e cuantitativa. Ten dificultades entre cuantitativa discreta e cuantitativa continua e 
non é capaz de pór exemplos de ambas. Si pon exemplos de cualitativas e cuantitativas. 

Ben (5-7) Distingue entre os dous tipos de variables; tamén ten claro o concepto de cuantitativa continua e cuantitativa discreta 
pero ás veces confúndese ó por exemplos. 

Excelente (8-10) Distingue entre variable cualitativa  e cuantitativa discreta e continua e pon exemplos de todas con facilidade. 
 

MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de 
frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 

Ben Exame escrito 15 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non elabora táboas de frecuencias; non relaciona os tipos de frecuencias nin obtén información da táboa elaborada. 

Regular (3-4) Non ten dificultade para elaborar táboas de frecuencias; ás veces non relaciona os tipos de frecuencias nin interpreta 
os datos  polo que non obtén información da táboa elaborada. 

Ben (5-7) Elabora táboas de frecuencias e relaciona os tipos de frecuencias. Presenta dificultades para interpretala e obter 
información da táboa elaborada. 

 

Excelente (8-10) Elabora táboas de frecuencias e relaciona os tipos de frecuencias. E obtén información da táboa elaborada con 
facilidade. 

 
 

MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, en caso 
necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e 
da vida cotiá 

Ben  
Observación-Aula 

Exame escrito 

 

15 % 

Cualificación Significado 
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Mal (1-2) Non constrúe  gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociais, económicos e da vida cotiá. 

Regular (3-4) Constrúe diagrama de barras e histograma de frecuencias, aínda que ás veces confúndese e ten moitas dificultades 
para construír outros gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociais, económicos e da vida cotiá. Ten moitas dificultades coas ferramentas tecnolóxicas (por exemplo 
folla de cálculo) 

Ben (5-7) Constrúe sen dificultade  todos os gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá. Ten dificultade coas ferramentas tecnolóxicas para xerar 
gráficos (por exemplo folla de cálculo) 

Excelente (8-10) Constrúe sen dificultade  todos os gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociais, económicos e da vida cotiá e axúdase de ferramentas tecnolóxicas para xerar gráficos 
(por exemplo folla de cálculo) 

 

MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición (media, moda, 
mediana e cuartís) dunha variable estatística para proporcionar un 
resumo dos datos 

Ben Exame 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non calcula nin interpreta as medidas de posición (media, mediana, moda e cuartís) dunha variable estatística. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para calcular  algunhas  medidas de posición, sobre todo mediana e cuartís dunha variable 
estatística. Cústalle interpretar esas medidas de posición. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para calcular algunhas medidas de posición, sobre todo mediana e cuartís dunha variable 
estatística. Ten algunha dificultade para interpretar  algunha das medidas de posición. 

Excelente (8-10) Calcula e interpreta as medidas de posición (media, mediana, moda e cuartís) dunha variable estatística. 
 

MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de dispersión (rango, 
percorrido intercuartílico e desviación típica) dunha variable estatística, 
utilizando a calculadora e a folla de cálculo, para comparar a 
representatividade da media 

e describir os datos. 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non calcula nin interpreta os parámetros de dispersión dunha variable estatística nin con calculadora nin con folla de 
cálculo para calcular a representatividade da media  e describir os datos. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para:  

-calcular os parámetros de dispersión con calculadora para comparar a representatividade da media e describir os 
datos. 

- calcular os parámetros de dispersión con  folla de cálculo para comparar a representatividade da media e describir 
os datos. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para:  

-calcular os parámetros de dispersión con calculadora para comparar a representatividade da media e describir os 
datos. 

- calcular os parámetros de dispersión con  folla de cálculo para comparar a representatividade da media e describir 
os datos. 

Excelente (8-10) Calcula os parámetros de dispersión con calculadoracon  folla de cálculo e  para comparar a representatividade da 
media e describir os datos. 

 
 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar 
einterpretar información estatística dos medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá 

Ben 
Observación-Aula 

Exame escrito 
5 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para  utilizar un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información 
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estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para  utilizar un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información 
estatística dos medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá 

Excelente (8-10) Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e interpretar información estatística dos medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá 

 

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar 
os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia 
central e dispersión 

Ben 

Observación-Aula 

Exame escrito 

 

2,5 % 

 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non emprega a calculadora nin medios tecnolóxicos (Excell) para organizar os datos e xerar gráficos. Non calcula 
parámetros de tendencia central e de dispersión.  

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunha/s das seguintes destrezas: 

-Empregar a calculadora para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central e 
dispersión. 

--Empregar medios tecnolóxicos (por exemplo excell) para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as 
medidas de tendencia central e dispersión. 

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades nalgunha/s das seguintes destrezas: 

-Empregar a calculadora para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central e 
dispersión. 

--Empregar medios tecnolóxicos (por exemplo excell) para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as 
medidas de tendencia central e dispersión. 

Excelente (8-10) Emprega a calculadora  e medios tecnolóxicos (Excell) para organizar os datos , xerar gráficos estatísticos e calcular 
parámetros de tendencia central e de dispersión. 

 

MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada 

Regular Observación-Aula 2 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  emprega ningún medio tecnolóxico para comunicar información sobre unha variable estatística analizada. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para empregar medios tecnolóxicos (por exemplo Excell) para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. 

Ben (5-7) Ten algunhas  dificultades para empregar medios tecnolóxicos (por exemplo Excell) para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. 

Excelente (8-10) Emprega medios tecnolóxicos (por exemplo Excell) para comunicar información resumida e relevante sobre unha 
variable estatística analizada. 

 

 

 

UNIDADE  13  

 

Estándares Grado 
mínimo 

Avaliación Ponderación 

MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos 
deterministas. 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non  identifica os experimentos  aleatorios e non os distingue dos deterministas 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para identificar os experimentos aleatorios e distinguilos dos deterministas. 

Ben (5-7) Ás veces ten dificultade para  identificar os experimentos aleatorios e distinguilos dos deterministas 

Excelente (8-10) Identifica sen dúbida os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas 
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MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar 
situacións relacionadas co azar 

Ben 
Observación-Aula 

Exame escrito 
30 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non utiliza o vocabulario axeitado  para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para  describir  e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para  describir  e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

Excelente (8-10) Utiliza o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
 

MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios 
sinxelos cuxos resultados son equiprobables, mediante a regra de 
Laplace, enumerando os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou 
outras estratexias persoais 

Ben Exame escrito 

 

       30 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de enumerar os sucesos elementais (táboas, diagrama de árbore ou outras estratexias)  e asignarlle 
unha probabilidade mediante a regra de Laplace. Non é capaz de asignarlle aprobabilidade a un suceso non 
elemental. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas: 

- Enumerar os sucesos elementais equiprobables (táboas, diagrama árboreou outras estratexias) e asignarlle as 
probabilidades mediante a regra de Laplace 

 -asignar probabilidades a sucesos (non elementais) en experimentos aleatorios sinxelos cuxos  sucesos elementais 
son equiprobables 

 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para: 

- Enumerar os sucesos elementais equiprobables (táboas, diagrama árboreou outras estratexias) e asignarlle as 
probabilidades mediante a regra de Laplace 

 -asignar probabilidades a sucesos (non elementais ) en experimentos aleatorios sinxelos cuxos  sucesos elementais 
son equiprobables 

 

Excelente (8-10) Non ten ningunha dificultade para: 

- Enumerar os sucesos elementais equiprobables (táboas, diagrama árboreou outras estratexias) e asignarlle as 
probabilidades mediante a regra de Laplace 

 -asignar probabilidades a sucesos (non elementais ) en experimentos aleatorios sinxelos cuxos  sucesos elementais 
son equiprobables 

 
 

MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as probabilidades 
das distintas opcións en situacións de incerteza. 

Ben Exame escrito 20 % 

Cualificación Significado 

Mal (1-2) Non é capaz de tomar a decisión correcta  tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situación de 
incerteza. 

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para de tomar a decisión correcta  tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en 
situación de incerteza. 

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para de tomar a decisión correcta  tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en 
situación de incerteza. 

Excelente (8-10) Toma a decisión correcta  tendo en conta as probabilidades das distintas opcións en situacións de incerteza. 
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5. Concrecións metodolóxicas 

Concrecións metodolóxicas 

A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo individual e o 
cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias clave correspondentes. 

A metodoloxía da ensinanza da materia baséase sobre todo na explicación dos conceptos e na resolución de problemas 

prácticos na clase polo profesor. 

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

- Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición débense coñecer as ideas previas 

e as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

- Utilización de GeoGebra para entender mellor os contidos, para comprobar as actividades realizadas e, en xeral, como 

soporte e recurso facilitador da construción de ideas. 

-Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e descubrir. 

- Traballo en grupo cooperativo  de 3 ou 4 persoas no desenvolvemento das actividades e proxectos propostos. 

-Posta en común despois do traballo individual. 

Todos os temas teñen una parte teórica e unha parte práctica.  

Os alumnos deberán levar o día o caderno de prácticas que  será  inspeccionado polo profesor para comprobar a evolución 

do alumno e que os exercicios están correctamente corrixidos. O traballo no caderno relaciónase coa consecución dos 
estándares de aprendizaxe, co desenvolvemento de actitudes como o esforzo, perseveranza,…,en definitiva, o bo facer. 

A maior parte dos exercicios serán resoltos e explicados na aula. 

 

 

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar 

 

Materiais e recursos didácticos 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar  o estudo dos contidos dados na aula: 

-Libro do alumno, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc 

-Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesor. 

-Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesor. 

-Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade 

Recursos dixitais 

- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica e para o alumnado cos que poderán 

reforzar e ampliar os contidos estudados. 

- Diversos enlaces webb 
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7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción 

 

7.1 Criterios de avaliación 

 

7.2 Criterios de cualificación 

Avaliacións parciais 

A avaliación do aprendizaxe será continua, con tres avaliacións parciais que se corresponden aproximadamente 

con un trimestre cada unha. 

Como mínimo faranse dúas probas por avaliación, e nelas serán avaliados os estándares correspondentes, agás 

aqueles que se farán mediante a observación directa na aula.  

Os alumnos que non superen a avaliación parcial terán unha proba de recuperación desta ao comezo da seguinte 

avaliación. 

En xuño, feitas as recuperacións de todas as avaliacións, se aínda algún alumno ou alumna tivese avaliacións 

suspensas, con carácter extraordinario, se lle faría  unha segunda recuperación desas avaliacións para que puidese 

alcanzar o grao mínimo dos estándares correspondentes. 

A nota de cada avaliación é a maior entre as notas obtidas da avaliación ordinaria e recuperacións. 

 

Avaliación extraordinaria 

Os que suspendan en xuño poderán facer o exame de setembro no que se porán só estándares mínimos esixibles. 

Se un alumno obtén unha nota maior ou igual a 5 aproba o exame e se non se presenta poráselle un non  

 presentado. 

Criterios de cualificación 

Exames parciais: 

A experiencia demostra que non e doado establecer un calendario rigoroso de exames na materia de 

Matemáticas. No apartado 4 desta programación xa se especificou a ponderación dos estándares por unidade.  

Se por falta de tempo ou por calquera outra causa, non se dera algúns dos estándares, a ponderación establecida 

na unidade sufriría una modificación que reflectiríamos ao final do curso na correspondente memoria de 

departamento. 

 

A nota obtida en cada proba expresarase mediante cualificacións numéricas de cero a dez. 

A nota da avaliación será a media ponderada das notas obtidas en dita avaliación.  

Para aprobar unha avaliación o alumno terá que obter unha calificación igual ou superior a 5 puntos 

sobre 10. 

 

Recuperación 

Os alumnos que non superen a avaliación parcial terán unha proba de recuperación desta ao comezo da 

seguinte avaliación.  

 

A esta proba de recuperación poderanse presentar alumnos xa aprobados para subir a nota.  
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CASOS PARTICULARES 

 

De acordo coa normativa, aplicaranse os procedementos previstos nas programacións didácticas para a 

avaliación continua de todo o alumnado.  

 

 Ѱ Cando un alumno falte de xeito xustificado a unha proba de avaliación, o profesor da materia 

determinará o procedemento e o momento para avaliar os estándares de aprendizaxe correspondentes á 

devandita proba, procurando sempre facilitar a reincorporación do alumno ó ritmo normal da clase. 

Noutras palabras, o profesor decidirá que procedemento de avaliación é o mellor para garantir a 

continuidade da avaliación do alumno: pódese avaliar ó alumno cunha proba semellante á que realizaron os 

seus compañeiros; pódese arbitrar un procedemento de avaliación distinto para os mesmos estándares ou 

ben pódese considerar máis axeitada unificar o contido da proba da proba realizada co de outro instrumento 

de avaliación previsto para máis adiante. 

 

  Ѱ Cando un alumno falte de xeito inxustificado a unha proba de avaliación, entenderase que 

renuncia a dar conta da súa competencia en relación cos estándares avaliados pola proba e, polo tanto, a 

cualificación da proba será a que corresponda a un exame en branco ou non presentado. Continuarase co 

proceso de avaliación segundo o establecido na programación. 

 

  Ѱ No caso de que un alumno falte durante unha temporada longa e perda varias probas de 

avaliación, o titor encargarase de coordinar a temporalización destas probas coa xunta de avaliación, para 

evitar a coincidencia de moitas delas no mesmo día. 

 

No suposto de que, por falta de tempo (por unha incorporación tardía ó centro ou por unha ausencia longa), 

non sexa posible aplicar os criterios e procedementos previstos na programación, o profesor da materia 

aplicará o procedemento de avaliación extraordinario que teña determinado na programación didáctica 

para estes casos, co fin de que o alumno poida demostrar que acadou o grao suficiente de adquisición das 

competencias e que superou os obxectivos previstos. Se a imposibilidade de aplicar a avaliación continua 

afecta a varias materias, o titor coordinará a temporalización destes procedementos de avaliación coa xunta 

de avaliación. 
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7.3 Criterios de promoción 

 

 

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a 
práctica docente. 

Indicadores de logro do proceso de ensino e da práctica docente 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Programa  a materia tendo en conta os 
estándares de aprendizaxe previstos nas leis 
educativas. 

  

  2.  Programa a materia tendo en conta o 
tempo dispoñible para o seu 
desenvolvemento. 

  

  3.  Selecciona e secuencia de xeito 
progresivo os contidos da programación de 
aula tendo en conta as particularidades de 
cada un dos grupos. 

  

  4.  Programa actividades e estratexias en 
función dos estándares de aprendizaxe. 

  

  5.  Planifica as clases de xeito flexible, 
preparando actividades e recursos axeitados á 
programación de aula e ás necesidades e os 
intereses do alumnado. 

  

  6.  Establece os criterios, procedementos e 
os instrumentos de avaliación e autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso 
de aprendizaxe dos seus alumnos. 

  

  7. Coordínase co profesorado doutros   

Criterios de promoción 

Avaliación ordinaria 

        

 Para aprobar o curso o alumno terá que ter aprobadas as tres avaliacións, ben na avaliación ou despois na          

recuperación. Neste caso a nota final será a media das notas das tres avaliacións,  salvo que polas circunstancias 

extraordinarias (de tempo, duración da avaliación, interrupción das clases por algún motivo: actividades 

extraescolares, catástrofe natural, obras, etc.)  algunha avaliación teña unha duración superior ou carga de 

contidos maior, entón establecerase a ponderación correspondente que tamén será indicada aos alumnos e/ou 

familias. 

 

No caso en que o alumno chegue a xuño con algunha avaliación suspensa ,haberá un exame final no que se 

poderá superar calquera das avaliacións non superadas. Este exame estará diferenciado para cada unha das 

avaliacións. No caso de ter que recuperar varias avaliacións indicarase cales son os exercicios que deberá realizar 

o alumno. A nota final será a media ponderada das tres avaliacións. 

Avaliación extraordinaria 

Os alumnos que non aproben a materia no mes de xuño, poderán facer unha proba extraordinaria no mes de 

setembro. 

Esta proba consistirá nun exame escrito de toda a materia que se axustará os  estándares mínimos esixibles.  

Para superala e preciso obter unha puntuación igual ou superior a 5 puntos.  

Na convocatoria da proba extraordinaria, se o alumnado non se presentase a ela, consignarase como non 

presentado. 
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departamentos que podan ter contidos afíns á 
súa disciplina. 

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN DO ALUMNADO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Proporciona un plan de traballo ao 
principio de cada unidade. 

  

  2.  Plantexa situacións que introduzan a 
unidade (lecturas, debates, diálogos…). 

  

  3.  Relaciona as aprendizaxes con 
aplicacións reais ou coa súa funcionalidade.  

  

  4.  Informa sobre os progresos acadados e 
as dificultades atopadas.  

  

  5.  Relaciona os contidos e as actividades 
cos intereses do alumnado. 

  

  6.  Estimula a participación activa dos 
estudantes en clase. 

  

  7.  Promove a reflexión dos temas tratados.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Resume as ideas fundamentais discutidas 
antes de pasar a unha nova unidade ou tema 
con mapas conceptuais, esquemas… 

  

  2.  Cando introduce conceptos novos, 
relaciónaos, se é posible, cos xa coñecidos; 
intercala preguntas aclaratorias; pon 
exemplos... 

  

  3.  Ten predisposición para resolver dúbidas 
e ofrecer asesorías dentro e fóra das clases. 

  

 4.  Optimiza o tempo dispoñible para o 
desenvolvemento de cada unidade didáctica.  

  

  5.  Utiliza axuda audiovisual ou de outro tipo 
para apoiar os contidos na aula. 

  

  6.  Promove o traballo cooperativo e mantén 
unha comunicación fluída cos estudantes. 

  

  7.  Desenvolve os contidos dun xeito 
ordenado e comprensible para os alumnos. 

  

  8.  Plantexa actividades que permitan acadar 
os estándares de aprendizaxe e as destrezas 
propias da etapa educativa. 

  

  9.  Plantexa actividades grupais e individuais.   

ASPECTO QUE SE AVALÍA: SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE 

Indicadores Valoración Propostas de mellora 

  1.  Realiza a avaliación inicial a principio de 
curso para axustar a programación ao nivel 
dos estudantes. 

  

  2.  Detecta os coñecementos previos de cada 
unidade didáctica. 

  

  3.  Revisa, a cotío, os traballos propostos na 
aula e fóra dela. 

  

  4.  Proporciona a información necesaria 
sobre a resolución das tarefas e o xeito de 
melloralas. 

  

  5.  Corrixe e explica de forma habitual os 
traballos e actividades dos alumnos e dá 
pautas para a mellora das súas aprendizaxes. 

  

  6.  Utiliza criterios de avaliación abondo, que 
atenda de xeito equilibrado a avaliación dos 
diferentes contidos. 

  

  7.  Favorece os procesos de autoavaliación e 
coavaliación. 

  

  8.  Propón novas actividades que facilites a 
adquisición de obxectivos cando estes non 
teñan sido acadados suficientemente. 
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  9.  Propón novas actividades de máis nivel 
cando os obxectivos estean acadados con 
suficiencia. 

  

10.  Utiliza diferentes técnicas de avaliación en 
función dos contidos, o nivel dos estudantes, 
etc. 

  

11.  Emprega diferentes medios para informar 
dos resultados aos estudantes e ás familias. 

  

 

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación 
e avaliación das materias pendentes 

Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes 

Na ESO, as materias son de contido progresivo polo que a súa superación nun curso supón a superación da materia 
do curso anterior se estivese pendente. 

Ademais da avaliación continua correspondente ao curso no que se está matriculado, realizarase outra avaliación 
continua particular para a materia pendente, avaliación que será independente da anterior. A superación de esta 
avaliación continua particular suporá o aprobado da materia pendente. 

Para a preparación desta avaliación continua, entregarase aos alumnos unha serie de traballos, que serán 
supervisados polo profesor da aula para a súa realización e corrección. Ditos traballos incluirán exercicios similares a os 
que se esixirán na realización das probas. Os traballos serán valorados. A nota obtida en eles suporá o 10 por cento da 
nota da avaliación correspondente. 

Ademais das dúas opcións xa citadas (avaliación continua do curso actual e avaliación continua particular para a 
materia do curso anterior), existe unha terceira vía para aprobar a materia pendente: as convocatorias oficiais que se 
realizarán nos meses de maio e setembro. Nestas convocatorias oficiais realízanse probas sobre toda a materia. 

O profesor encargado de supervisar o progreso destes alumnos é o profesor que imparte á materia no curso actual. Os 
alumnos que non cursen a materia no curso actual serán supervisados polo xefe ou xefa do departamento. 

 

 

10. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos 
seus resultados 

Deseño da avaliación inicial 

- Primeiro, preguntaremos ó alumnos que veñen de fóra do centro se deron os conceptos que se necesitan no curso. 

-Segundo, observación directa dos alumnos na aula con probas orais da materia básica para comezar o curso (2 
horas lectivas) 

Para a avaliación inicial de outubro  o profesor  fará unha proba escrita para ver o grado  de competencia matemática. 

  

Medidas individuais e colectivas 

- Falar coa orientadora para comprobar se os alumnos que nos dan resultados negativos teñen algunha dificultade. 
Se é así terá reforzo na aula/ reforzo educativo/ adaptación curricular segundo o caso. . Dicir tamén que, o alumnado 
que está repetindo curso coas matemáticas suspensas, recibirá reforzo educativa na aula. 

Se non teñen ningunha dificultade falarase co alumno  e logo co titor. O alumno necesita motivación para pórse a 
traballar e niso está involucrado o alumno, o profesor, o titor e os pais. 

Se é a maioría do alumnado deberá facerse un repaso da materia  analizar as dificultades do alumnado. Pode ser 
preciso un cambio de metodoloxía. 
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11. Medidas de atención á diversidade 

Medidas de atención á diversidade 

En colaboración co departamento de orientación se procurará detectar os casos dos alumnos que precisen medidas 
de atención especial elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan avanzar na súa aprendizaxe, 
manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima. 

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos con problemas é a avaliación inicial que, con carácter 
informativo, faise  a todos os alumnos  da ESO. 

 

En función das características, do número de individuos que precisan atención, e da dispoñibilidade do centro (tanto 
persoal como material) poden facerse agrupamentos específicos para tal fin. 

 

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán 
no curso que corresponda 

Elementos transversais que se traballarán 

- Educación multicultural. É posible mostrarlles ós estudantes unha visión máis ampla das matemáticas: a 

evolución dos sistemas de numeración dá lugar a un mellor coñecemento doutras culturas, sobre todo da súa 

maneira de razoar e expresarse. 

Pódese remarcar a importancia que ten o dominio da linguaxe matemática, que lle permitirá ao alumno 

compartir experiencias matemáticas con persoas de moi distintas culturas. 

As distintas formas de notar as fraccións ao longo da historia, nas distintas civilizacións, pode facer que o 

alumno entenda mellor as distintas culturas e a súa forma de afrontar o pensamento matemático. 

A álxebra é unha parte das matemáticas que se foi desenvolvendo ao longo da historia por distintas culturas. 

Pódese aproveitar este estudo da historia para facer ver algunhas das semellanzas que teñen distintas culturas 

sobre este contido 

 

- Educación para a comunicación. Os contidos sobre números grandes e aproximacións de números, 

permitirán aos alumnos poder comunicarse mellor cos seus compañeiros, familiares, etc.; é dicir, poderán 

ofrecer informacións numéricas e saber interpretar as que reciben. 

Grazas ao estudo dos decimais, especialmente da aproximación por redondeo, o alumno será capaz de 

entender mellor as mensaxes nas que participan números moi grandes ou moi pequenos. 

As fraccións teñen unha linguaxe moi definida e universal. O seu dominio permitiralle ao alumno entender e 

emitir distintas mensaxes nas que interveñan. 

  

- Educación para o consumidor. As operacións con números naturais son unha ferramenta básica para a 

educación do estudante como consumidor. O dominio destas técnicas operatorias permitiralle valorar 

correctamente a súa capacidade de consumir dunha forma sensata e racional. 

Todo o sistema de compra-venda baséase nas operacións entre números enteiros, polo que o seu dominio é 

de vital importancia para o alumno. 

As operacións con fraccións achegaranlle ao alumnado un coñecemento fundamental para manexarse 

responsablemente en compras, sobre todo alimentarias, onde interveñen, principalmente, pesos. 

 

- Educación ambiental. Tomando como base os enunciados dalgúns problemas que versan sobre granxas, 

actividades pesqueiras, animais, producións agrícolas, etc., pódese concienciar aos estudantes da necesidade de 

respectar e preservar o medio que nos rodea, e de valorar realidades non urbanas. 

 Coa axuda das potencias e das raíces pódense expor problemas ou actividades onde quede patente a 

importancia de coidar o noso contorno natural. 

Dominar as operacións entre números enteiros permitiralle ao alumno entender moitísimo dos datos e 

conclusións que se ofrecen en defensa do noso medio ambiente. 

O medio ambiente é un campo no que se traballa moito con proporcións e porcentaxes. Por iso, o dominio 

destas ferramentas axudaralle ó alumno a entender informacións sobre este asunto, así como a propor solucións 

nos temas máis problemáticos. 

O estudo de rectas e ángulos e simetrías ofrece varios exercicios manipulativos nos que é necesario traballar 

con papel. Pódese aproveitar esta circunstancia para utilizar papel reciclado, papel usado…, para que os 
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alumnos asuman a súa parte na solución ós problemas ambientais. 

O estudo do medio ambiente e do cambio climático está cheo de estatísticas, probabilidades, gráficos 

matemáticos, táboas numéricas… As ferramentas que se proporcionan  nesta materia poden ser un bo punto de 

partida para a concienciación ambiental do alumnado. 

  A estatística é moi útil para que os alumnos adquiran ferramentas que lles permitan emitir e entender 

mensaxes complexas, pero resumibles nunha táboa numérica ou nun gráfico. 

 

- Educación para a convivencia. O traballo en grupo é unha ferramenta importantísima nas matemáticas. O 

compartir un problema con outros compañeiros permítelle ao estudante mellorar as súas cualidades sociais, 

entender ao próximo, deixar de lado as diferenzas para lograr o ben común. 

O uso dos números decimais na nosa sociedade é amplo: prezos, temperaturas, medidas non exactas, 

pesos… O seu dominio permitiralle ao alumno sentirse membro dunha comunidade e, por tanto, seralle máis 

sinxelo cumprir coas súas normas de convivencia. 

 

- Educación para a igualdade. O traballo matemático, de carácter intelectual, préstase a que o estudante 

comprenda mellor que o progreso non se logra exclusivamente por pertencer a un grupo social determinado. 

Grazas ás ferramentas estatísticas que se mostran poderíanse estudar distintos problemas, como diferenzas 

entre os soldos, estatísticas de traballo na casa, educación de nenos e nenas, etc. 

 

- Educación moral e cívica. Pódese concienciar ao alumno de que, do mesmo xeito que ten que seguir as 

normas matemáticas para poder resolver problemas, é necesario seguir unhas normas sociais para poder 

convivir cos demais. 

O estudo das fraccións e as súas operacións é algo rigoroso, cunha orde precisa, e debemos ter isto en conta 

para non malinterpretar un problema. Da mesma forma, a nosa relación coa nosa contorna debe seguir unhas 

normas, sen as cales sería imposible vivir en comunidade. 

 

- Educación para Europa. A propia historia do desenvolvemento da divisibilidade, con achegas de 

matemáticos de toda Europa, pode utilizarse para que o estudante sinta que pertence a un mesmo contorno 

cultural e científico europeo. 

 

- Educación para os dereitos humanos e a paz. Os problemas de fraccións teñen un gran compoñente de 

pensamento previo, tras o cal o alumno debe elixir a mellor estratexia. Pódese aproveitar este traballo para ver 

algúns problemas actuais sobre dereitos humanos e a paz, e ver que posibles solucións ofrecen os estudantes. 

O estudo das fraccións e as súas operacións é algo rigoroso, cunha orde precisa, e debemos ter isto en conta 

para non malinterpretar un problema. Da mesma forma, a nosa relación coa nosa contorna debe seguir unhas 

normas, sen as cales sería imposible vivir en comunidade. 

O estudo da proporcionalidade pode dotar ó alumno de ferramentas para entender distintos problemas onde 

subxacen cuestións de dereitos humanos: repartición de riqueza, axuda humanitaria, catástrofes naturais… 

- Educación para o coñecemento científico. A precisión e esmero na utilización dos símbolos e expresións 

alxébricas, así como na presentación de procesos e resultados, prepara ó alumnado para realizar traballos no 

campo científico. 

- Educación viaria. O estudo das rectas e os ángulos, e as operacións con medidas angulares require unha gran 

precisión, pois un erro nuns poucos segundos ou minutos pode ser crucial. Da mesma maneira, podemos 

facerlles entender aos alumnos a importancia de ser precisos e rigorosos na súa educación viaria, para evitar 

accidentes. 

 

13. Actividades complementarias e extraescolares 

 

Actividades complementarias e extraescolares 

Só son OPTATIVAS . O profesor decide se as pon ou non segundo o tempo dispoñible. Tamén pode pór outras que 

considere máis adecuadas. 

 



IES O Ribeiro     Curso 2019-2020 

 

Páxina 58 de 58 

 

- Actividades sobre fraccións que contén a páxina: 

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/fraccionpostiva/index.htm 
- Xogos de matemáticas aplicados á aprendizaxe das fraccións. Por exemplo, o que se propón na páxina: 

http://neoparaiso.com/imprimir/sudoku-fractions.html 
 

Actividades interactivas online para practicar as fraccións: 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html 

Actividades sobre fraccións que conteñen as páxinas: 

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/fraccionpostiva/index.htm 

http://www.ematematicas.net/fracciones.php?a=1 
- Algunhas ideas para practicar as fraccións co dominó: 

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2005/junio/3nosotros109.htm 

- Xogos con tarjetas para practicar as ecuacións. Suxírese o modelo do xogo 1, que se pode consultar na páxina: 

http://www.mauriciocontreras.es/JUEGOS4.pdf 
- Actividades online para practicar as ecuacións: 

http://www.ematematicas.net/ecuacion.php 
- Xogo interactivo como introducción ás ecuacións: 

http://www.educagenesis.com/nativodigital/juego-introduccion-a-las-ecuaciones/ 
- Xogos na aula para practicar os contidos da unidade. Por exemplo, o libro de espellos que contén a página: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/taller/juegos/juegos.htm 
- Actividades para practicar os ángulos e as rectas que contén a páxina: 

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/angulosrectas/ 

- Actividades interactivas que aparecen na páxina: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0051/index.html 

 

- Exercicios de matemáticas online. Por exemplo, as actividades interactivas que se ofrecen na páxina: 

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/perimetrosyareas/ 

- Recoller nos medios de comunicación gráficas funcionais e interpretalas na clase entre todos. 

- Recoller informacións de periódicos, revistas, libros..., e elaborar con elas una táboa estadística. 

- Identificar erros ou «abusosestatísticos» en informacións preparadas polo profesor ou a profesora. 

- Elaborar táboas de dobre entrada. 

- Resolver actividades sobre temas clásicos de estatística, como os que se propoñen na páxina: 
http://www.estadisticaparatodos.es/taller/taller.html 

 

Neste momento non están proxectadas ningunhas actividades extraescolares. Se xorde algunha interesante farémola e 
apoiaremos calquera que teña que ver coas ciencias para ampliar na medida do posible os coñecementos do alumnado. 

 

 

14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das 
programacións didácticas en relación cos resultados 
académicos e procesos de mellora 

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación 

Os criterios para avaliar a programación serán o número de aprobados, a determinación dos temas nos que os 

alumnos amosan máis dificultades para aumentar ou diminuír o tempo dedicado a eses temas, a porcentaxe da materia 

dada no curso, é posible que debamos facer cambios no próximo curso para manter unha harmonía teoría/ práctica e 

dar o máis posible mellorando as súas cualificacións. 

Todo isto vaise analizando ó longo do curso nas reunións de Departamento. 

 

 

http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/fraccionpostiva/index.htm
http://neoparaiso.com/imprimir/sudoku-fractions.html
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/fraccionpostiva/index.htm
http://www.ematematicas.net/fracciones.php?a=1
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2005/junio/3nosotros109.htm
http://www.mauriciocontreras.es/JUEGOS4.pdf
http://www.ematematicas.net/ecuacion.php
http://www.educagenesis.com/nativodigital/juego-introduccion-a-las-ecuaciones/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/taller/juegos/juegos.htm
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/angulosrectas/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0051/index.html
http://www.i-matematicas.com/recursos0809/1ciclo/perimetrosyareas/
http://www.estadisticaparatodos.es/taller/taller.html

