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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que 

describan sucesións numéricas,observando regularidades 

en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos

B2.6. Investigación de regularidades, relacións e propiedades que aparecen en conxuntos de números. Expresión usando linguaxe alxébrica.
(CMCCT)  

B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. Progresións aritméticas e xeométricas.(CMCCT)

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

B4.4. 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. (CMCCT)

B4.5. Expresión s da ecuación da recta.(CMCCT)

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

B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións; perímetros e áreas de polígonos; 

lonxitude e área de figuras circulares. Propiedades.(CMCCT)

B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes.(CMCCT)

B3.5.Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas.(CMCCT)

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das 

funcións e a súa representación gráfica.

B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. (CMCCT)

B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica correspondente.(CMCCT)

B4.3. Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante táboas e enunciados.(CMCCT)

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

B4.6. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situacións da vida cotiá.(CMCCT)

B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a interpretación de gráficas.
(CMCCT)

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise 

a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e 

segundo grado, e sistemas lineais de dúas ecuacións con 

dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos,  valorar e 

contrastar os resultados obtidos

B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por distintos métodos.(CMCCT)

B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. Resolución.(CMCCT)

B2.11. Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e sistemas.(CMCCT)

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

B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. (CMCCT)

B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das características locais e globais da gráfica correspondente.(CMCCT)

B4.3. Análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas mediante táboas e enunciados.(CMCCT)
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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

B4.4. 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. (CMCCT)

B4.5. Expresión s da ecuación da recta.(CMCCT)

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

B4.6. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para representar situacións da vida cotiá.(CMCCT)

B3.1. Recoñecer e describir  os elementos e as 

propiedades características das figuras planas, os corpos 

xeométricos elementais e as súas configuracións 

xeométricas.

B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións; perímetros e áreas de 

polígonos; lonxitude e área de figuras circulares. Propiedades.(CMCCT)

B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes.(CMCCT)

B3.5.Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 

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

A  primeira  avaliación  segue  os  criterios  (procedementos  e  instrumentos)

establecidos na programación ordinaria. Xa se fixera a recuperación.

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

establecidos na programación ordinaria. Faltaba a recuperación.

A  terceira  avaliación,  preséntase  totalmente  distinta  pola  ausencia  de  clases

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

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

“observación na aula”.

Sen embargo  a avaliación do terceiro trimestre terá un carácter diagnóstico e

formativo.

Valoraranse  todas  as  actividades  de  reforzo,  repaso  e  ampliación  que

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

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

positivo para a cualificación do alumno.

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

final.

A continuación as unidades repasadas, reforzadas ou ampliadas.

Unidade 3: Secuencias numéricas  (repaso))

Sucesión. Sucesións  definidas de forma recurrente. Progresións aritméticas e xeométricas.   

Unidade 4: A linguaxe alxébrica (repaso)

Expresións alxébricas. Monomios e operacións. Polinomios e operacións. Factor común. Identidade. Produtos notables.

Unidade 5: Ecuacións de primeiro e segundo grado (repaso)

Ecuación. Tipos de ecuacións. Ecuacións equivalentes. Resolución ecuacións de primeiro grado. Ecuacións de segundo grado, completas 

e incompletas. Resolución de problemas mediante ecuacións. 

Unidade 6: Sistemas  de ecuacións(reforzo)

Ecuación con dúas incógnitas. Representación gráfica. Sistemas de ecuacións de dúas incógnitas. Número de solucións deste. Relación 

coa representación. Substitución. Igualación. Redución. Problemas (traducción de enunciados a sistemas de ecuación.

Unidade 7: Funcións e  gráficas(ampliación)

As funcións e as súas gráficas. Variable dependente e independente. Representaciólns gráficas. Crecemento e decrecemento dunha 

función. Máximos e mínimos relativos. Tendencias dunha función (comportamento a longo prazo, periodicidade). Descontinuidades. 

Continuidade. Expresión analítica dunha función.

Unidade 8: Funcións  lineais e cuadráticas. (ampliación)

Función de probabilidade y=mx. Gráfica e ecuación da función de proporcionalidade. A función y=mx+n. Recta da que se coñecen un 

punto e a pendente. Recta que pasa por dous puntos. Aplicación da función lineal. Problemas de movementos. Estudo conxunto de dúas

funcións. Parábolas e funcións cuadráticas. Representación das funcións cuadráticas.

Unidade 9: Elementos de xeometría plana. Figuras no espazo (ampliación)

Ángulos nas figuras planas. Ángulos da circunferencia.  Teorema de Pitágoras. Problemas. Triángulos rectángulos en figuras planas. 

Áreas dos polígonos: rectángulo, cadrado, paralelogramo, romboide, rombo, triángulo, trapecio, polígono regular. Área dun polígono 

calquera.



Unidade 10:  Áreas e volumes.  (só se ampliará  se dá tempo) 

Áreas e perímetros do sector circular, segmento circular, coroa circular, elipse.

Poliedros e corpos de revolución.Área lateral, área total  e volume dun prisma, ortoedro e cubo. Área lateral, total e volume dunha 

pirámide. Área lateral, total e volume dun cilindro e dun cono.  Área e volume da esfera. Coordenadas xeográficos.

2.2. Instrumentos de avaliación nesta terceira avaliación: 

Traballamos fundamentalmente a través do correo elecrrónico, empregando

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

de  ficheiros,  actividades  autoavaliables,   ademáis  dos  boletíns  de  exercicios  e

problemas e actividades resoltas para repasar.

Controlase  a  realización  das  tarefas  propostas  mediante  a  entrega  das

mesmas a través de mensaxería nunha conta de correo específica.

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

de curso )

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

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

recuperación) ó que se lle sumará:

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

propostas

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

propostas

(pode haber outros valores intermedios)

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

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

ser igual ou superior a 5 puntos.

Proba extraordinaria de setembro:

 De  ser  posible  realizarase  unha  proba  extraordinaria  en  setembro  para

aqueles alumnos que non puidesen acadar as competencias mínimas e necesarias

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

caso.  Esta proba versará unicamente sobre os contidos impartidos ata o día da
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declaración do estado de alarma, o cal supuxo o fin das clases presenciais, incluíndo

aquelas unidades das que non se fixera exame. 

2.4. Alumnado de materia pendente 

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

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

2ª avaliación.

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

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

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

alumnos: A media das dúas primeiras avaliacións.

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

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

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

exame global

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

exame global

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

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

                        O exame contará un 60 %

  (se só fai a terceira  faremos o 60 % da media das tres avaliacións)

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

e no seu caso, ampliación).

 Actividades :

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

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

que están indicados no 1º apartado deste documento. 

Actividades de recuperación, para aqueles alumnos que teñan a 2ª avaliación

suspensa.  Consistirán  na  realización  periódica  duns  boletíns  con  actividades  e
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problemas  de  cada  un  dos  temas  da  2ª   avaliación.  Da  primeira  xa  se  fixera

recuperación.

 Actividades de reforzo de temas  da 2ª avaliación e ampliación para todo o

alumnado do grupo dos temas da 3ª avaliación da programación orixinal. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);

Neste  estaban todos conectados e todos os alumnos tiveron acceso ó 

material.

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

os contidos a traballar, para o cal nos apoiamos fundamentalmente en   materiais 

propios, dos que nos aseguramos que todo o alumnado ten acceso..  A parte diso 

teñen libro. 

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

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

exercicios e problemas, actividades interactivas...que recollemos  a través dos 

correos electrónicos. Damos unha corrección destas actividades e reforzamos  

individualmente  ou en grupo as partes onde aparezan dificultades.

Enviábase no prazo indicado a solución dos exercicios para todos e as novas 

explicacións con exercicios resoltos e outros  similares propostos. 

As solucións dos exercicios do libro envíanselle tamén resoltas e escaneadas

Materiais e recursos:

 Traballamos a través de correo electrónico, Intercambio de ficheiros, 

actividades autoavaliables, servicio de mensaxería,  ademáis de materiais propios, 

materiais explicativos ou boletíns de problemas e exercicios.

Un dos máis importantes recursos é o propio libro e unidades didácticas 

corrixidas que se lles envía ás veces ó final dos temas.

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

Descripción das propias tarefas 

Libro de clase

Teléfono 

Publicidade.

 Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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