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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B2.1. Coñecer os tipos de números 
e interpretar o significado dalgunhas 
das súas propiedades 
máis características (divisibilidade, 
paridade, infinitude, proximidade, 
etc.). 

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos 
para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas. 

B2.2. Utilizar os tipos de números 
e operacións, xunto coas súas 
propiedades, para recoller, transformar 
e intercambiar información, 
e resolver problemas relacionados 
coa vida diaria e con outras materias 
do ámbito educativo. 

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e 
utilizando a notación máis axeitada. 
MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os resultados obtidos son razoables. 
MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas 
contextualizados. 
MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve 
problemas sinxelos. 
MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas. 
MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números. 

  

B2.3. Construír e interpretar expresións 
alxébricas, utilizando con 
destreza a linguaxe alxébrica, as 
súas operacións e as súas propiedades. 

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 
MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado 
MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas. 
MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística. 
MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous. 
MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, 
ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos. 

  

B4.1. Identificar relacións cuantitativas 
nunha situación, determinar 
o tipo de función que pode representalas, 
e aproximar e interpretar 
a taxa de variación media a partir 
dunha gráfica ou de datos numéricos, ou 
mediante o estudo dos 
coeficientes da expresión alxébrica. 

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as 
gráficas coas súas correspondentes expresións  alxébricas. 
MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as 
gráficas coas súas correspondentes expresións  alxébricas. 
MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, 
cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso. 
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais. 
MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha 
táboa. 
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MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante a taxa de variación media calculada a partir da 
expresión alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica. 
MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, 
definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas. 

B4.2. Analizar información proporcionada a partir 
de táboas e gráficas que representen relacións 
funcionais asociadas a situación reais obtendo 
información sobre o seu comportamento, a 
evolución e os posibles resultados finais 

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais. 
MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas. 
MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos 
da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos. 
MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes. 

  
B3.1. Utilizar as unidades angulares dos sistemas 
métrico sesaxesimal e internacional, así como as 
relacións e as razóns da trigonometría elemental, 
para resolver problemas trigonométricos en 
contextos reais. 

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser 
preciso, para realizar os cálculos. 
MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas apropiadas para calcular ángulos, lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos e figuras xeométricas. 
MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións. 

  
B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situación relacionadas co azar e a 
estatística, analizando e interpretando 
informacións que aparecen nos medios de  
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, 
etc.). 

MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar. 

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos 
estatísticos, así como os parámetros estatísticos 
máis usuais, en distribucións unidimensionais 
e bidimensionais, utilizando os medios máis 
axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador), 
e valorando cualitativamente a representatividade 
das mostras utilizadas. 

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. 
MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar 
conclusións. 
MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora ou computador). 
MACB5.4.4. Selecciona unha mostra  aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas. 

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

  
 



 
 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
 A avaliación do terceiro trimestre será continua e terá un carácter diagnóstico 
e formativo. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non 
presencial, só poderá ter valor positivo para a cualificación do alumno/a.   

Instrumentos: O seguimento a través da entrega de tarefas na aula virtual ou 
por outros medios como o correo electrónico ou o espazo Abalar 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Farase unha media ponderada das cualificacións da 1ª e 2ª avaliación e 
ademais valorarase só positivamente a súa participación e entrega de tarefas 
que se realicen na 3ª avaliación. No caso de que a situación sanitaria permitira 
volver ás aulas antes do 19 de xuño podería facerse algunha proba para 
recuperar a materia para aqueles que non fosen capaces de poder recuperar 
as avaliacións pendentes. No caso de non poder realizárselles esta proba 
presencial, a recuperación destas, estará condicionada en función do traballo 
que teñan realizado das actividades de recuperación que se lles plantexaron 
durante este terceiro trimestre ( boletíns de exercicios e problemas 
relacionados cos estándares considerados imprescindibles). Valorarase non só 
a realización de todas estas actividades, senon tamén a participación e 
actitude do alumno no proceso de recuperación, tendo en conta a situación de 
excepcionalidade na que nos atopamos. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

De ser posible realizarase unha proba extraordinaria en setembro para aqueles 
alumnos que non puidesen acadar as competencias mínimas e necesarias 
para continuar os seus estudos con garantías no vindeiro curso ou titular de ser 
o caso. 
Esta proba versará unicamente sobre os contidos impartidos ata o día da 
declaración do estado de alarma, o cal supuxo o fin das clases presenciais. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 
 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Identificación das aprendizaxes e competencias que se consideran 
imprescindibles para a titulación. 
As actividades que se propoñan terán carácter de repaso, 
recuperación, reforzo e ampliación das aprendizaxes identificadas 
como imprescindibles. Consideramos así mesmo avanzar un tema 
novo polo súa importancia de cara a integración do alumnado no 
curso próximo, en todo caso non avaliable negativamente e si 
positivamente para aqueles que demostraron interese e realizaron 
as tarefas indicadas 
As actividades están dirixidas fundamentalmente ao repaso dos 
contidos da 1ª e 2ª avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Actualmente o alumnado que tiña problemas de conectividade xa 
subsanou o problema a través dos kits de conexión 4G 
proporcionados pola Consellería ou a través dos equipos 
informáticos proporcionados polo Centro, polo que entendemos que 
todos teñen conectividade e poden polo tanto seguir de xeito 
telemático o proceso de ensino-aprendizaxe. 
A metodoloxía baséase en explicacións a través de medios dixitais: 
documentos e vídeos curtos e explicitamente sobre os contidos 
curriculares, non se trata de documentais ou películas, senón de 
vídeos que explican un contido do currículo ou resolven problemas 
concretos igual que se faría na clase “normal”. 
Propóñense tarefas, realización de exercicios nun determinado 
tempo para despois poder facer a corrección mediante a solución 
que se envía (desenvolvemento paso a paso, dos exercicios). 
Aqueles alumnos que envíen tarefas realizadas a través da aula 
virtual ou correo electrónico, se lles corrixe, indican os fallos, 
devolvendo polo mesmo medio o traballo correxido.  

Materiais e recursos 

Plataformas de comunicación: 
• Aula virtual do centro 
• Correo electrónico 
• Espazo Abalar 

Materiais: 
• Libros dixitais 
• Vídeos 
• Apuntamentos e boletíns de exercicios ou tarefas 
• Actividades dixitais (interactivas) GeoGebra 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado.  
Aula Virtual: sistema de mensaxería, descrición de tarefas 
Espazo Abalar 
Correo Electrónico 
Teléfono 
 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 


