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IES O Ribeiro Curso 2019-2020

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 adicados 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,



Introdución xeral

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).
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.

 A asignatura de Matemáticas orientadas aos ensinos académicos xoga un papel moi 

relevante, polo seu carácter instrumental, para que os alumnos alcancen os obxectivos 
da etapa e adquiran as competencias crave porque:

 A competencia matemática atópase, pola súa propia natureza, íntimamente asociada ás

aprendizaxes que se abordarán no proceso de ensino/aprendizaxe da materia. O 
emprego de distintas formas de pensamento matemático para interpretar e describir a 
realidade e actuar sobre ela, forma parte do propio obxecto de aprendizaxe. Todos os 
bloques de contidos están orientados a aplicar habilidades, destrezas e actitudes que 
fan posible comprender argumentos e expresar e comunicar na linguaxe matemática.

 As competencias sociais e cívicas vincúlanse ás Matemáticas a través do emprego da 

análise funcional e a estatística para estudar e describir fenómenos sociais da contorna 
da comunidade autónoma e do Estado. O uso das ferramentas propias da materia 
mostrará o seu papel para coñecer e valorar problemas da sociedade actual, 
fenómenos sociais como a diversidad cultural, o respecto ao medioambiente, a saúde, o
consumo, a igualdade de



oportunidades entre os sexos ou a convivencia pacífica. A participación, a colaboración, 
a valoración da existencia de diferentes puntos de vista e a aceptación do erro de xeito 
constructiva constitúen tamén contidos de actitude que cooperarán no desenvolvemento 
desta competencia.

 Unha significativa representación de contidos matemáticos teñen que ver coas 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Son destacables, neste sentido, a 
discriminación de formas, relacións e estruturas geométricas, especialmente co 
desenvolvemento da visión espacial e a capacidade para transferir formas e 
representacións entre o plano e o espazo. Tamén son apreciables as achegas da 
modelización; esta require identificar e seleccionar as características relevantes dunha 
situación real, representala simbólicamente e determinar pautas de comportamento, 
regularidades e invariantes, a partir das que poder facer predicciones sobre a 
evolución, a precisión e as limitacións do modelo. Por outra banda, a materia conlleva 
a familiarización co traballo científico para o tratamento de situacións de interese, a 
discusión achega do sentido das situacións propostas, a análise cualitativo, 
significativo das mesmas; a formulación de conxecturas e inferencias fundamentadas, 
a elaboración de estratexias para obter conclusións, incluíndo, no seu caso, deseños 
experimentais, e a análise dos resultados. No traballo científico preséntanse a miúdo 
situacións de resolución de problemas de formulación e solución máis ou menos 
abertas, que esixen poñer en xogo estratexias asociadas a esta competencia.

 A competencia digital, competencia para aprender a aprender e sentido da iniciativa e 

espírito emprendedor son tres competencias que se desenvolven por medio da 
utilización de recursos variados traballados no desenvolvemento da materia. 
Comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, obter
e tratar datos, entre outras situacións de ensino aprendizaxe, constitúen vías de 
tratamento da información, desde distintos recursos e soportes, que contribuirán a que 
o alumno desenvolva maiores cotas de autonomía e iniciativa e aprenda a aprender; 
tamén a perseveranza, a sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para 
comunicar con eficacia os resultados do propio traballo. Por suposto, os propios 
procesos de resolución de problemas realizan unha achega significativa porque se 
utilizan para planificar estratexias, asumir retos e contribúen a convivir coa incerteza 
controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de decisións. O cultivo desta 
competencia, vese favorecido polo traballo con enunciados de problemas orais e 
escritos, propios da cultura da comunidade autónoma e o Estado.

 As Matemáticas constitúen un ámbito de reflexión e tamén de comunicación e 

expresión, polo que tamén contribúen á adquisición da competencia en comunicación 
lingüística. Apóianse e, ao tempo fomentan a comprensión e expresión oral e escrita na
resolución de problemas (procesos realizados e razonamientos seguidos que axudan a 
formalizar o pensamento). A linguaxe matemática (numérico, gráfico, geométrico e 
algebraico), é un vehículo de comunicación de ideas que destaca pola precisión nos 
seus términos e pola súa gran capacidade para comunicar grazas a un léxico propio de
carácter sintético, simbólico e abstracto.

 A competencia en conciencia e expresión cultural tamén está vinculada aos procesos 

de ensino/aprendizaxe das Matemáticas. Estas constitúen unha expresión da cultura. A 
geometría é, ademais, parte integral da expresión artística da humanidade ao ofrecer 
medios para describir e comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das 
estruturas que creou. Cultivar a sensibilidade e a creatividade, o pensamento 
divergente, a



autonomía e o apasionamiento estético son obxectivos desta materia. O cultivo 
desta competencia, vese favorecido pola procura de relacións entre a arte e as 
matemáticas (arte e geometría) na contorna da comunidade autónoma e o Estado.

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

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 adecuado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas
co azar.

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

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 a súa 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.

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, e valora 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 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.

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.

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de
medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o requira.

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. 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.

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.

Xeometría

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.

MACB3.2.3.  Utiliza  as  fórmulas  para  calcular  áreas  e  volumes  de  triángulos,  cuadriláteros,  círculos,
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos,
asignando as unidades apropiadas.

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e vectores. 

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala. 

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das
condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.



MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as súas 
propiedades e as súas características.

Funcións

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.

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.

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. 

Estatística e probabilidade

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación.

MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a terminoloxía 
axeitada para describir sucesos.

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da vida 
cotiá.

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos aleatorios e 

simulacións. MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas 

combinatorias.

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as súas regras e 
calculando as probabilidades adecuadas.

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 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE QUE FORMAN PARTE DO PERFIL DA COMPETENCIA DIXITAL

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.

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.

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e observar as súas
propiedades e as súas características.



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

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

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.

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

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, e valora as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa
sinxeleza e utilidade.

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

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos.

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

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.

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.
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3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso.
Relación entre obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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.
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TABOA DE RELACIÓNS ENTRE OBXECTIVOS, CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN:

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

 f
 h

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

 e
 f
 h

 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.

 B1.3. 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 razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando  os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

 b
 e
 f
 g
 h

 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.

 b
 e
 f

 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.

 f
 h

 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.

 a
 b
 c
 d
 e
 f

 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.



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

 g

 e
 f
 g

 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.

 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 l
 m
 n
 ñ
 o

 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 ao quefacer matemático.

 b
 g

 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.

 b
 g

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

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

 b
 e
 f
 g

 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.

 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.



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

– Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da 
información  e as ideas matemáticas.

 a
 b
 f
 g
 e

 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.

Bloque 2. Números e álxebra

 f
 l

 B2.1. Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. 
Números irracionais.

 B2.2. Representación de números na recta real. Intervalos.

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

 b
 f

 B2.2. Representación de números na recta real. Intervalos.
 B2.3.  Interpretación e utilización dos números reais, as operacións e as propiedades

características en diferentes contextos, elixindo a notación e a precisión máis axeitadas
en cada caso.

 B2.4. Potencias de expoñente enteiro ou fraccionario e radicais sinxelos. Relación entre 
potencias e radicais.

 B2.5. Operacións e propiedades das potencias e dos radicais.
 B2.6. Xerarquía de operacións.
 B2.7. Cálculo con porcentaxes. Xuro simple e composto.
 B2.8. Logaritmos: definición e propiedades.
 B2.9. Manipulación de expresións alxébricas. Utilización de igualdades notables.

 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.



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

 b
 f

 B2.10. Polinomios. Raíces e factorización.
 B2.11. Ecuacións de grao superior a dous.
 B2.12. Fraccións alxébricas. Simplificación e operacións.

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

 f
 g

 B2.13. Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante 
ecuacións e sistemas.

 B2.14. Inecuacións de primeiro e segundo grao. Interpretación gráfica. Resolución de 
problemas.

 B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións
e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos reais.

Bloque 3. Xeometría

 f
 l

 B3.1. Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns.
 B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos.

 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.

 b
 e
 f

 B3.3. Aplicación dos coñecementos xeométricos á resolución de problemas métricos no 
mundo físico: medida de lonxitudes, áreas e volumes.

 B3.2. Razóns trigonométricas. Relacións entre elas. Relacións métricas nos triángulos.

 B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións reais,
empregando  os  instrumentos,  as  técnicas  ou  as  fórmulas  máis  adecuadas,  e  aplicando  as
unidades de medida.

 e
 f

 B3.4. Iniciación á xeometría analítica no plano: coordenadas. Vectores. Ecuacións da 
recta. Paralelismo; perpendicularidade.

 B3.5. Semellanza. Figuras semellantes. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de 
corpos semellantes.

 B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de 
conceptos e propiedades xeométricas.

 B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría analítica plana 
para representar, describir e analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas.

Bloque 4. Funcións



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

 a
 f
 g

 B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa,  unha 
gráfica ou unha expresión analítica. Análise de resultados.

 B4.2. Funcións elementais (lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e 
logarítmica, e definidas en anacos): características e parámetros.

 B4.3. Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo.
 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a 

interpretación de gráficas.

 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.

 a
 f
 g

 B4.3. Recoñecemento doutros modelos funcionais: aplicacións a contextos  e  situacións 
reais.

 B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e 
interpretación de gráficas.

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

Bloque 5. Estatística e probabilidade

 b
 f
 g

 B5.1. Introdución á combinatoria: combinacións, variacións e permutacións.
 B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace e outras técnicas de 

reconto.

 B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de 
probabilidades e técnicas de reconto axeitadas.

 b
 e
 f

 B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace e outras técnicas de 
reconto.

 B5.3. Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes.
 B5.4. Experiencias aleatorias compostas. Utilización de táboas de continxencia e 

diagramas de árbore para a asignación de probabilidades.

 B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os diagramas 
de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias.
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Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

 B5.5. Probabilidade condicionada.

 e
 f
 g
 h

 B5.6. Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións 
relacionadas co azar e a estatística.

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

 b
 e
 f

 B5.7. Identificación das fases e as tarefas dun estudo estatístico.
 B5.8.  Gráficas  estatísticas:  tipos  de  gráficas.  Análise  crítica  de  táboas  e  gráficas

estatísticas nos medios de comunicación e en fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).
Detección de falacias.

 B5.9. Medidas de centralización e dispersión: interpretación, análise e utilización.
 B5.10. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e 

dispersión.
 B5.11. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación.
 B5.12. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos.

 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.
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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.

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE 
UNIDADES   PRIMEIRA AVALIACIÓN  

Unidade 1:Números reais  (12 sesións)
 Números     reais

 A recta real.     Intervalos.

 Potencias de exponente enteiro.     Propiedades.

 Notación     científica.

 Aproximación. Cota do     erro.

 Radicais. Potencias de exponente fraccionario.     Propiedades.

 Operacións con potencias e radicais.     Racionalización.

 Logaritmos.     Propiedades.

Unidade 2: Porcentaxes. ( 4 sesións)
 Cálculo de     porcentaxes.

 Aumentos e disminucións porcentuais. Porcentaxes     encadeadas.

 Interés     bancario.

Unidade 3: Expresións alxébricas. ( 12 sesións)
 Polinomios.     Operacións.

 Regra de     Ruffini.

 Raices dun polinomio.     Factorización.

 Fraccións alxébricas.     Operacións.

Unidade 4: Ecuacións, imecuacións e sistemas. (12 sesións)
 Ecuacións polinómicas, con radicais e con fraccións     alxébricas.

 Sistemas de ecuacións lineais e non     lineais.

 Inecuacións cunha incógnita de 1º e 2º     grado.

 Sistemas de inecuacións cunha     incógnita.

 Inecuacións de 1º grado con dúas     incógnitas.

 Sistemas de inecuacións con dúas     incógnitas.



SEGUNDA AVALIACIÓN

Unidade 5: Funcións. Características xerais. ( 4 sesións)
 Conceptos     básicos.

 Gráfica dunha     función.

 Dominio e     percorrido.

 Puntos de corte cos     eixes.

 Simetrías.

 Periodicidade.

 Continuidade.

 Crecemento e decrecemento. Máximos e     mínimos.

 Tendencias.

Unidade 6: Funcións elementais. Propiedades e gráfica. (12 sesións)
 Función     lineal.

 Función     cuadrática.

 Función de proporcionalidade     inversa.

 Función     exponencial.

 Función     logarítmica.

 Función definida a     trozos.

Unidade 7. Trigonometría. (18 sesións)
 Semellanza     (repaso)

 Medidas de     ángulos.

 Razóns trigonométricas dun ángulo     agudo.

 Relacións trigonométricas     fundamentais.

 Razóns trigonométricas dun ángulo     calquera.

 Resolución de triángulos rectángulos. Teorema do seno e do     coseno.

 Resolución dun triángulo     calquera.

 Aplicacións da trigonometría. Lonxitudes, áreas e     volúmenes.

Unidade 8: Xeometría analítica. (10 sesións)
 Vectores no plano.     Operacións.

 Módulo. Distancia entre dous         puntos.

 Punto medio dun     segmento.

 Puntos     alineados.

 Ecuacións da recta. Pendente dunha     recta.

 Posición relativa de dúas     rectas.

TERCEIRA AVALIACIÓN

Unidade 9: Combinatoria. ( 8 sesións)
 Estratexias básicas de reconto. Diagramas en     árbol.

 Variacións.

 Permutacións.

 Combinacións.



Páxina 20 de 50

Unidade 10. Estatística. (12 sesións)
 Conceptos básicos da     estatística.

 Táboas e     gráficos.

 Medidas de centralización e dispersión. Interpretación     conxunta.

 Distribución     bidimensional.

 Diagramas de     dispersión.

 valor da     correlación.

 A recta de regresión.     Estimacións.

Unidade 11:Cálculo de probabilidade. ( 12 sesións)
 Sucesos     aleatorios.

 Probabilidade dun suceso. Regra de     Laplace.

 Experimento composto. Probabilidade de sucesos dependentes e independentes. Probabilidade
condicionada.

 Táboas de     continxencia.

UNIDADE 1

Estándares Gra
do 
míni

Avaliación Ponderación

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.

Ben

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non recoñece os distintos tipos de números nen os emprega axeitadamente para representar e interpretar 
información

Regular (3-4) Presenta dificultades para recoñecer os distintos tipos de números ou para empregalos axeitadamente para 
representar e interpretar información

Ben (5-7) Presenta pequenas dificultades pero en xeral é capaz de recoñecer os distintos tipos de números e 
empregalos axeitadamente para representar e interpretar información

Excelente (8-
10)

Recoñece os distintos tipos de números e empregaos axeitadamente para representar e interpretar 
información exceptuando pequenos erros puntuais.

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

Exame  
Proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non coñece uo non aplica as propiedades dos números ao empregalos na resolución de problemas

Regular (3-4) Presenta dificultades ao aplicar as propiedades dos números ao empregalos na resolución de problemas

Ben (5-7) É capaz de aplicar as propiedades dos números ao empregalos na resolución de problemas pero ás veces 
comete erros.

Excelente (8-
10)

Coñece e aplica as propiedades dos números ao empregalos na resolución de problemas.
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MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos,
e utilizando a notación máis axeitada. Ben

Exame  
Proba 
escrita 
Observac

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Comete moitos erros de cálculo e de notación

Regular (3-4) Comete algúns  erros de cálculo e notación

Ben (5-7) Comete poucos erro de cálculo operando con certa soltura empregando case sempre notación axeitada.

Excelente (8-
10)

Opera con soltura e sen cometer erros empregando notación axeitada

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os 
resultados obtidos son razoables. Ben

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de facer estimacións de xeito correcto nin de analizar se os resultados obtidos son razoables.

Regular (3-4) Ten dificultades para facer estimacións e para analizar se os resultados son razoables

Ben (5-7) Comete algún erro á hora de facer estimacións pero é capaz de xulgar se os resultados son razoables

Excelente (8-
10)

Fai estimacións de xeito correcto é analiza os resultados

MACB2.2.3.  Establece  as  relacións  entre  radicais  e  potencias,
opera aplicando as propiedades necesarias e resolve problemas
contextualizados. Ben

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de establecer relacións entre radicais e potencias , non sabe operar con radicais e potencias 
aplicando as súas propiedades nin e capaz de resolver problemas neste contexto

Regular (3-4) Presenta bastantes dificultades para establecer relacións entre radicais e potencias e para operar con radicais 
e potencias aplicando as súas propiedades. Tamén ten dificultades para resolver problemas neste contexto.

Ben (5-7) Presenta algunha dificultade para establecer relacións entre potencias e radicais ainda que coñece o xeito de 
facelo. Comete algún erro de cálculo ao operar con potencias e radicais aplicando as súas propiedades.

Excelente (8-
10)

Establece correctamente as relacións entre potencias e radicais e opera sen erros con potencias e radicais 
aplicando as súas propiedades, sendo capaz de resolver problemas neste contexto.

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a 
aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos. Ben

Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de calcular logaritmos sinxelos nin aplicar as súas propiedades.

Regular (3-4) Comete erros no cálculo de logaritmos, ainda que entende a definición. Comete erros na aplicación das 
súas propiedades e na resolución de problemas neste contexto

Ben (5-7) Entende a definición de logaritmo pero comete algún erro de cálculo. Coñece as propiedades dos logaritmos 
pero comete algún erro na súa aplicación e na resolución de problemas neste contexto

Excelente (8-
10)

Calcula logaritmos sen ningún problema e aplica correctamente as súas propiedades, resolvendo 
correctamente problemas  onde aparecen logaritmos.



MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa distintos
tipos de números sobre a recta numérica utilizando diversas
escalas.

Ben
Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de comparar, ordenar, clasificar nin representar na recta os distintos tipos de números.

Regular (3-4) Presenta bastantes dificultades para realizar todas ou algunha destas tarefas cos distintos tipos de 
números: Comparar
Orde
nar 
Clasif
icar
Representar na recta

Ben (5-7) En xeral é capaz de realizar estas tarefas cos distintos tipos de números entendendo o 
procedemento: Comparar
Orde
nar 
Clasif
icar
Representar na recta
Ainda que comete erros  no proceso.

Excelente (8-
10)

É capaz de realizar estas tarefas cos distintos tipos de números se ningún 
problema: Comparar
Orde
nar 
Clasif
icar
Representar na recta

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e 
conceptos específicos dos números. Ben

Obsevación-
Aula 
Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e conceptos propios dos 
números

Regular (3-4) Presenta moitas dificultades á hora de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e 
conceptos propios dos números

Ben (5-7) Presenta algunha dificultade á hora de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e 
conceptos propios dos números

Excelente (8-
10)

É capaz de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e conceptos propios dos 
números sen ningún tipo de problema.

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

Obsevación-
Aula Exame 
escrito

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas para realizar cálculos numéricos.

Regular (3-4) Ten dificultades para empregar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos numéricos

Ben (5-7) Emprega as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos numéricos ainda que non sempre do xeito adecuado 
nin obtendo o resultado correcto.

Excelente (8-
10)

Emprega sen problemas as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos numéricos.



UNIDADE
2

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns 
e financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a 
complexidade dos datos o requira.

Ben
Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de asociar os porcentaxes a problemas cotiáns nin realizar cálculos de porcentaxes con 
certa complexidade apoiándose en medios tecnolóxicos.

Regular (3-4) Presenta moitas dificultades para relacionar os contidos da unidade e o plantexamento e resolución de 
problemas en contextos cotiáns apoiándose en medios tecnolóxicos.

Ben (5-7) Presenta algunha dificultade para relacionar os contidos da unidade e o plantexamento e resolución de 
problemas en contextos cotiáns apoiándose en medios tecnolóxicos

Excelente (8-
10)

Non ten problema en identificar os contidos da unidade e o plantexamento e resolución de problemas en 
contextos cotiáns.

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

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de aplicar as propiedades características dos números na resolución de problemas de porcentaxes.

Regular (3-4) Presenta dificultades á hora de aplicar as propiedades características dos números na resolución de 
problemas e cálculo de porcentaxes.

Ben (5-7) Presenta algunha dificultades á hora de aplicar as propiedades características dos números na 
resolución de problemas e cálculo de porcentaxes.

Excelente (8-
10)

Aplica sen problemas as propiedades características dos números na resolución de problemas e 
cálculo de porcentaxes.

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos,
e utilizando a notación máis axeitada.

Ben
Observaci
ón Exame 
escrito

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Ten moitos erros de cálculo e notación ao traballar con porcentaxes.

Regular (3-4) Presenta erros tanto de cálculo como de non empregar a notación axeitada ao traballar con porcentaxes

Ben (5-7) Comete álgún erro de cálculo e notación ao traballar con porcentaxes ainda que é capaz de facer un 
desenrolo coherente.

Excelente (8-
10)

Non comete practicamente erros de cálculo nin notación ao traballar con porcentaxes

MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e 
conceptos específicos dos números.

Ben
Exame/Pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e conceptos propios dos 
números

Regular (3-4) Presenta moitas dificultades á hora de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e 
conceptos propios dos números

Ben (5-7) Presenta algunha dificultade á hora de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e 
conceptos propios dos números



Excelente (8-
10)

É capaz de resolver problemas nos que sexa preciso empregar as propiedades e conceptos propios dos 
números sen ningún tipo de problema.

MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se
os resultados obtidos son razoables. Ben Exame escrito

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de facer estimacións correctamente nin de analizar se os resultados son razoables.

Regular (3-4) Ten erros á hora de facer estimacións e non analiza cando obtén resultados non razoables.

Ben (5-7) Sabe como facer estimacións ainda que comete algún erro e é capaz de analizar se os resultados son razoables

Excelente (8-
10)

Fai estimación de xeito correcto e analiza se os resultados son razoables

UNIDADE
3

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe 
alxébrica. Ben

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non entende nin usa con coherencia e rigor a linguaxe alxébrica.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para expresarse usando a linguaxe alxébrica, comete moitos erros ao facer uso 
desta linguaxe

Ben (5-7) Comete algúns erros á hora de expresarse coa linguaxe alxébrica ainda que ten coherencia no seu uso e coñece
os principios básicos desta linguaxe.

Excelente (8-
10)

É capaz de expresarse sen problemas empregando a linguaxe alxébrica.

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a 
regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado Ben

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de factorizar un polinomio, non sabe aplicar a regra de Ruffii para factorizar un polinomio nin 
calcular as súas raices.

Regular (3-4) Sabe aplicar a regra de Rufinni ainda que cometes erros no desenrolo. Non entende perfectamente a relación 
entre a factorización e as raices do polinomio cometendo erros no proceso.

Ben (5-7) Sabe aplicar a regra de Rufinni ainda que comete algún erro de cálculo. Entende a relación entre a factorización 
e as raices dun polinomio ainda que cometa algún erro no proceso.

Excelente (8-
10)

Aplica a regra de Ruffini sen problemas, factorizando e calculando as raices de polinomios de forma 
correcta, entendendo a relación entre a factorización e as raices.

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades 
notables e fraccións alxébricas sinxelas. Ben

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de realizar operacións s con polinomios, nin de desenrolar as igualdades notables nin operar con
fraccións alxébricas.

Regular (3-4) Comete moitos erros á hora de operar con polinomios, desenrolar igualdades notables ou operar con 
fraccións alxébricas, erros de cálculo e de procedemento.

Ben (5-7) Comete algúns erros á hora de operar con polinomios, fraccións alxébricas ou desenrolar igualdades notables, 
ainda que coñece os procedementos e as propiedades das operacións.

Excelente (8-
10)

Opera perfectamente con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas



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

Ben
Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de expoñer e defender o proceso seguido nen as conclusións obtidas, empregandoa linguaxe 
alxébrica.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para expoñer e defender o proceso seguido e as conclusións obtidas, empregando a 
linguaxe alxébrica.

Ben (5-7) Ten problemas para expoñer e defender o proceso seguido e as conclusións obtidas, empregando a 
linguaxe alxébrica ainda que mantén coherencia e certo rigor.

Excelente (8-10) Expón e defende perfectamente o proceso segguido e as conclusións obtidas, empregando a linguaxe alxébrica.

UNIDADE
4

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe 
alxébrica. Ben

Observación
Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non entende nin usa con coherencia e rigor a linguaxe alxébrica.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para expresarse usando a linguaxe alxébrica, comete moitos erros ao facer uso 
desta linguaxe

Ben (5-7) Comete algúns erros á hora de expresarse coa linguaxe alxébrica ainda que ten coherencia no seu uso e coñece 
os principios básicos desta linguaxe.

Excelente (8-10) É capaz de expresarse sen problemas empregando a linguaxe alxébrica.

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a 
regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado

Ben Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de factorizar un polinomio, non sabe aplicar a regra de Ruffii para factorizar un polinomio nin 
calcular as súas raices.

Regular (3-4) Sabe aplicar a regra de Rufinni ainda que cometes erros no desenrolo. Non entende perfectamente a relación 
entre a factorización e as raices do polinomio cometendo erros no proceso.

Ben (5-7) Sabe aplicar a regra de Rufinni ainda que comete algún erro de cálculo. Entende a relación entre a factorización 
e as raices dun polinomio ainda que cometa algún erro no proceso.

Excelente (8-10) Aplica a regra de Ruffini sen problemas, factorizando e calculando as raices de polinomios de forma 
correcta, entendendo a relación entre a factorización e as raices.

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades 
notables e fraccións alxébricas sinxelas.

Ben
Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de realizar operacións s con polinomios, nin de desenrolar as igualdades notables nin operar 
con fraccións alxébricas.

Regular (3-4) Comete moitos erros á hora de operar con polinomios, desenrolar igualdades notables ou operar con 
fraccións alxébricas, erros de cálculo e de procedemento.

Ben (5-7) Comete algúns erros á hora de operar con polinomios, fraccións alxébricas ou desenrolar igualdades notables, 
ainda



que coñece os procedementos e as propiedades das operacións.

Excelente (8-
10)

Opera perfectamente con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución 
de ecuacións de grao superior a dous.

Ben
Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de resolver unha ecuación polinómica de grado superior a dous mediante a descomposición 
factorial.



Regular (3-4) Non ten clara a relación entre a descomposición factorial e a resolución dunha ecuación polinómica de grado 
superior a dous, cometendo erros graves no proceso ou na resolución.

Ben (5-7) Coñece o proceso da descomposición factorial e sabe aplicalo á resolución de ecuacións de grado superior a 
dous ainda que comete algúns erros.

Excelente (8-
10)

Resolve sen problemas ecuacións polinómicas de grado superior a dous empregando a descomposición factorial.

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. Ben

Exame  
Proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para as matemáticas: non se esforza, abandona cando algo non lle sae ben, 
non acepta ben as correccións, etc

Regular (3-4) Esfórzase pero non é perseverante, abandona con facilidade. Ante unha corrección non sempre adopta a 
actittude axeitada.

Ben (5-7) Esfórzase bastante e non abandona facilmente; acepta a crítica razoada para mellorar pero cústalle obter 
bos resultados.

Excelente (8-
10)

Fai as tarefas encomendadas e non abandona ata que consegue o ovbsectivo. Acepta a crítica razoada e 
consegue resultados óptimos.

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
Observaci
ón- 
Aula/exa
me

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas para realizar cálculos alxébricos.

Regular (3-4) Ten dificultades para empregar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos alxébricos

Ben (5-7) Emprega as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos alxébricos ainda que non sempre do xeito adecuado 
nin obtendo o resultado correcto.

Excelente (8-
10)

Emprega sen problemas as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos alxébricos.

UNIDADE
5

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.

Ben Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de identificar as relacións funcionais entre magnitudes nin de asociar a unha expresión alxébrica a 
súa gráfica.

Regular (3-4) Ten problemas de comprensión do concepto de relación funcional, e non é capaz de explicar con claridade as

relacións entre magnitudes. Tamén comete bastantes erros ao asociar as expresións alxébricas coas 
gráficas correspondentes.

Ben (5-7) Entende o concepto de función ainda que comete erros á hora de identificar e explicar estas relacións e para 
asociar expresións alxébricas co gráficas.

Excelente (8-
10)

Identifica e explica correctamente as relacións funcionais entre magnitudes e asocia ás expresións alxébricas a 
súa grafica sen problemas.

MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do 
comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa. Ben

Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de interpretar nin obter conclusións a partir dunha gráfica ou táboa de valores.



Regular (3-4) Ten moitos problemas para interpretar unha gráfica ou unha táboa de valores e expresar conclusións de 
xeito razoado

Ben (5-7) Non é capaz de analizar e interpretar a totalidade da información presente nunha gráfica ou nunha táboa de 
valores ainda que sí os aspectos principais.

Excelente (8-
10)

Interpreta sen problemas e obtén conclusións a partir dunha gráfica ou táboa de valores e exprésaas 
razoadamente

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. Ben Exame/pr

oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de calcular correctamente a taxa de variación media nin analizar o crecemento ou decrecemento 
dunha función a partir desta.

Regular (3-4) Ten problemas para calcular a taxa de variación media dunha función e tamén para analizar o crecemento
ou decrecemento dunha función a partir desta.

Ben (5-7) Comete algún erro no cálculo da taxa de variación media ainda que entende o procedemento e tamén comete 
algún erro ao analizar o crecemento ou decrecemento dunha función a partir desta ainda que entende a relación.

Excelente (8-
10)

Calcula correctamente a taxa de variación media dunha función e analiza sen problemas o 
crecemento ou decrecemento dunha función a partir desta.

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais.

Ben Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de interpretar datos de taboas e gráficos sobre situacións reais.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para interpretar datos de táboas e gráficos sobre situacións reais.

Ben (5-7) Ten algún problema para interpretar datos de táboas e gráficos sobre situacións reais, ainda que 
entende os conceptos.

Excelente (8-
10)

Interpreta criticamente sen problemas datos de táboas e gráficos sobre situacións reais.

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades 
axeitadas. Ben

Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de representar datos mediante táboas e gráficas.

Regular (3-4) Comete bastantes erros á hora de representar datos mediante táboas e gráficas e non sempre emprega 
eixes e unidades axeitadas.

Ben (5-7) Entende o procedemento de representación de datos mediante táboas e gráficas ainda que comete algún erro e
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algunha vez emprega eixes e unidades non axeitadas.

Excelente (8-
10)

Representa sen problemas datos mediante táboas e gráficas empregando 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.

Ben
Exame/ 
Proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-4) Non é capaz de extraer a partir dunha gráfica as características máis importantes,cometendo moitos erros de 
comprensión e de cálculo.Tamén comete erros importantes ao sinalar os puntos e intervalos que as 
determinan, tanto con papel como con medios tecnolóxicos

Ben (5-7) A partir dunha gráfica extrae sen correctamente algunha d as características máis importantes, cometendo 
algúns erros ao sinalar os puntos e intervalos que as determinan, tanto en papel como con medios 
tecnolóxicos

Excelente (8-
10)

A partir dunha gráfica extrae sen problemas as características máis importantes sendo capaz de 
sinalar correctamente os puntos e intervalos que as determinan tanto con papel como con medios 
tecnolóxicos.

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.
Ben

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2)
Non é capaz de relacionar correctamente distintas táboas de valores coas gráficas correspondentes.

Regular (3-4) Comete moitos erros ao establecer relacións entre taboas de valores e as gráficas correspondentes.

Ben (5-7) Entende a relación entre as taboas de valores e as gráficas ainda que comete algún erro ao establecer 
estas relacións.

Excelente (8-
10)

É capaz de relacionar correctamente sen ningún problema distintas táboas de valores coas gráficas 
correspondentes.

UNIDADE
6

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.

Ben Exame/ proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de identificar relacións funcionais entre magnitudes nin de asociar gráficas coas 
correspondentes expresións alxébricas.

Regular (3-4) Ten problemas para identificar relacións funcionais entre magnitudes e para asociar gráficas coas 
correspondentes expresións alxébricas.

Ben (5-7) Entende as relacións funcionais e a relación entre gráfica e expresión alxébrica ainda que cometes erros á 
hora de identificar estas relacións ou para asociar gráficas con expresións alxébricas.

Excelente (8-
10)

Identifica sen problemas as relacións funcionais entre magnitudes e asocia gráficas coas 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.

Ben Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de explicar e representar gráficamente as relacións de tipo lineal, cuadrática, proporcionalidade 
inversa, exponencial  nin logarítmica.

Regular (3-4) Ten problemas para explicar e representar gráficamente as relacións de tipo lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial  nin logarítmica.

Ben (5-7) Entende as relacións entre magnitudes e gr áficas asociadas as relacións de tipo lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial nin logarítmica ainda que comete erros na súa explicación e 
representación gráfica.

Excelente (8-
10)

Explica e representa gráficamente sen problemas as relacións de tipo lineal, cuadrática, proporcionalidade 
inversa, exponencial  logarítmica.

MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos
de funcións elementais.

Ben Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de calcular os parámetros característicos das funcións elementais.

Regular (3-4) Ten problemas tanto de identificación como de cálculo dos parámetros característicos das funcións elementais.

Ben (5-7) Coñece e sabe como calcular a maioría dos parámetros característicos das funcións elementais ainda que 
comete algún erro no seu cálculo.

Excelente (8-
10)

Calcula sen problemas os parámetros característicos das funcións elementais.

MACB4.1.6.  Interpreta situacións reais que responden a funcións
sinxelas:  lineais,  cuadráticas,  de  proporcionalidade  inversa,
definidas a anacos e exponenciais e logarítmicas.

Ben
Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de identificar e interpretar situacións reais que respondan a funcións sinxelas de tipo lineal, 
cuadrática, de proporcionalidade inversa, exponenciai, logarítmica e definidas a anacos.

Regular (3-4) Ten problemas para identificar e interpretar situacións reais que respondan a funcións sinxelas de tipo 
lineal, cuadrática, de proporcionalidade inversa, exponenciai, logarítmica e definidas a anacos.

Ben (5-7) En xeral é capaz de identificar e interpretar situacións reais que respondan a funcións sinxelas de tipo lineal, 
cuadrática, de proporcionalidade inversa, exponenciai, logarítmica e definidas a anacos ainda que comete algún 
erro.

Excelente (8-
10)

Identifica e interpreta sen problemas situacións reais que respondan a funcións sinxelas de tipo lineal, cuadrática, 
de proporcionalidade inversa, exponenciai, logarítmica e definidas a anacos.

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
sobre diversas situacións reais. Ben

Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1,2) Non é capaz de interpretar criticamente datos de táboas e gráficos asociados a situacións reais.

Regular(3-4) Ten moitos problemas para interpretar criticamente datos de táboas e gráficos asociados a situacións reais.

Ben (5-7) Entende a representación de información en táboas e gráficos ainda que comete erros na súa interpretación 
crítica.
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Excelente (8-
10)

Interpreta criticamente sen problemas datos de táboas e gráficos asociados a situacións reais.

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.
Ben

Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de relacionar distintas táboas de valores coas súas gráficas correspondentes.

Regular(3-4) Ten moitos problemas para relacionar distintas táboas de valores coas súas gráficas correspondentes.

Ben (5-7) Entende a relación entre táboas de valores e gráficas ainda que comete algún erro ao establecer as relacións.

Excelente (8-
10)

Relaciona sen problemas distintas táboas de valores coas súas gráficas correspondentes.

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

Ben
Observación-
Aula

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de empregar os medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións
alxébricas complexas e tampouco é capaz de analizar resultados e extraer información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas.

Regular (3-4) Emprega os medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas pero ten bastantes dificultades para analizar resultados e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas.

Ben (5-7) Emprega  os medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas 
complexas pero ten álgún problema para analizar resultados e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre 
elas

Excelente (8-
10)

Emprega sen problemas os medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e é capaz de analizar resultados e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas.

UNIDADE
7

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas
empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.

Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non domina os conceptos básicos da trigonometría nin as relacións trigonometrías básicas para poder 
aplicalas na resolución de problemas .

Regular (3-4) Ten problemas para entender os conceptos e relacións da trigonometría básica e ten dificultades para aplicar 
estes conceptos e relacións na resolución problemas .Non sempre utiliza correctamente os medios tecnolóxicos 
para realizar os cálculos.

Ben (5-7) Coñece os conceptos e as relacións da trigonometría básica ainda que comete erros na súa aplicación para 
resolver problemas.Sabe utilizar os medios tecnolóxicos para realizar os cálculos.

Excelente (8-
10)

Emprega sen problemas os conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas e sabe utilizar
os medios tecnolóxicos para realizar os cálculos.



Páxina 31 de 50

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.

Ben Observación 
Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de cálcular ángulos, lonxitudes, áres nin volúmes de corpos e figuras xeométricas. Non é 
capaz de empregar as estratexias nin as fórmulas apropiadas elo, e ten moitos problemas para usar as 
ferramentas tecnolóxicas para estes cálculos.

Regular (3-4) Ten problemas para aplicar as estratexias e as fórmulas apropiadas para o cálculo de ángulos, lonxitudes, 
áreas e volumes. Comete erros importantes á hora de realizar estes cálculos. Ten algún problema para 
empregar as ferramentas tecnolóxicas cando é preciso.

Ben (5-7) Sabe como aplicar as estratexias e as fórmulas apropiadas para o cálculo de ángulos, lonxitudes, áreas e 
volumes, ainda que comete algún erro nestes cálculos .Axúdase das ferramentas tecnolóxicas cando é preciso.

Excelente (8-
10)

Coñece e emprega sen problemas as estratexias e as fórmulas apropiadas para o cálculo de ángulos, 
lonxitudes, áreas e volumes. Realiza correctamente estes cálculos e axúdase das ferramentas tecnolóxicas 
cando é preciso.

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.
Ben

Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de resolver triángulos a partir das razóns trigonométricas e as súas relacións.

Regular (3-4) Comete bastantes erros tanto de conceptos como de cálculo á hora de resolver triángulos a partir das 
razóns trigonométricas e as súas relacións.

Ben (5-7) Sabe aplicar as razóns trigonométricas e as súas relacións á resolución de triángulos ainda que comete algúns 
erros.

Excelente (8-
10)

Resolve sen problemas triángulos a partir das razóns trigonométricas e as súas relacións.

MACB3.2.3.  Utiliza  as  fórmulas  para  calcular  áreas  e  volumes  de  triángulos,
cuadriláteros, círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas
para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.

Ben Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícalas para resolver problemas 
xeométricos.

Regular (3-4) Ten problemas para utilizar as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas. Ten dificultades para aplícalas na resolución de 
problemas xeométricos. Ás veces non asigna as unidades apropiadas.

Ben (5-7) Utiliza  as  fórmulas  para  calcular  áreas  e  volumes  de  triángulos,  cuadriláteros,  círculos,  paralelepípedos,
pirámides,  cilindros,  conos  e  esferas.  Ten  algún  problema  para  aplícalas  na  resolución  de  problemas
xeométricos, cometendo algún erro. Asigna case sempre as unidades apropiadas.

Excelente (8-
10)

Utiliza sen problemas as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, círculos, 
paralelepípedos, pirámides, cilindros, conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas xeométricos, 
asignando as unidades apropiadas.

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e 
observar as súas propiedades e as súas características. Ben Observación

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas.Non é capaz de 
observar as súas propiedades e as súas características.

Regular (3-4) Ten problemas para utilizar os recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas. Ten problemas 
para observar as súas propiedades e as súas características.



Ben (5-7) Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas.Ten algún problema para observar as 
súas propiedades e as súas características.

Excelente (8-
10)

Utiliza sen problemas os recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas sendo capaz de 
observar as súas propiedades e as súas características.

UNIDADE
8

MACB3.3.1. Establece   correspondencias analíticas entre   
as coordenadas de puntos e vectores.

Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de establecer correspondencias analíticas entre coordenadas de puntos e vectores.

Regular(3-4) Ten problemas para establecer correspondencias analíticas entre coordenadas de puntos e vectores, 
cometendo bastantes erros.

Ben (5-7) Entende como establecer correspondencias analíticas entre coordenadas de puntos e vectores pero comete 
algún erro.

Excelente (8-
10)

Establece sen problemas correspondencias analíticas entre coordenadas de puntos e vectores.

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun 
vector. Ben

Exame/pr
oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de calcular a distancia entre dous puntos nin o módulo dun vector.

Regular (3-4) Ten bastantes problemas de conceptos e de cálculo para obter a distancia entre dous puntos ou o módulo dun 
vector.

Ben (5-7) Coñece o procedemento pero comete algún erro para calcular a distancia entre dous puntos ou o módulo dun 
vector.

Excelente(8-
10)

Calcula sen problemas a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e 
diferentes formas de calculala. Regula

r

Exame/ 
proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non entende o concepto de pendente dunha recta nin sabe como calculala.

Regular (3-4) Ten problemas para entender o concepto de pendente dunha recta. Comete erros no cálculo da pendente 
polas diferentes formas

Ben (5-7) Entender o concepto de pendente dunha recta. Comete algún erro no cálculo da pendente polas diferentes 
formas

Excelente (8-
10)

Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala sen problema.

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos 
coñecidos Ben Exame/pr

oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de calcular a ecuación dunha recta por ningunha das diferentes formas.

.Regular (3-4) Ten bastantes problemas para calcular a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos.

Ben (5-7) Coñece o procedemento para o cálculo da ecuación dunha recta pola distintas formas en función dos datos, 
pero comete algún erro no procedemento ou de cálculo.

Excelente (8-
10)

Calcula se problemas a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos



MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo
analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. Ben Exame/proba 

escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Ten moitas dificultades para recoñecer as distintas expresións da ecuación dunha recta e non é capaz de facer
un estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

Regular (3-4) Ten algunha dificultade para recoñecer as distintas expresións da ecuación dunha recta e ten problemas co 
estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

Ben (5-7) Recoñece as distintas expresións da ecuación dunha recta pero ten algún problema co estudo analítico 
das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

Excelente (8-
10)

Recoñece perfectamente as distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas de xeito adecuado no 
estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.

MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas e 
observar as súas propiedades e as súas características. Ben Observación

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas.Non é capaz de 
observar as súas propiedades e as súas características.

Regular (3-4) Ten problemas para utilizar os recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas. Ten problemas 
para observar as súas propiedades e as súas características.

Ben (5-7) Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas.Ten algún problema para observar as 
súas propiedades e as súas características.

Excelente (8-
10)

Utiliza sen problemas os recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras xeométricas sendo capaz de 
observar as súas propiedades e as súas características.

UNIDADE
9MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación 

e combinación.
Ben Exame/pr

oba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de identificar nin aplicar os conceptos de variación, permutación e combinación en 
problemas contextualizados.

Regular (3-4) Ten problemas para identificar e aplicar os conceptos de variación, permutación e combinación en problemas 
contextualizados cometendo erros de concepto e cálculo.

Ben (5-7) Coñece e case sempre identifica os conceptos de variación, permutación e combinación ainda que comete 
algún erro ao aplicalos en problemas contextualizados

Excelente (8-
10)

Identifica e aplica sen problemas os conceptos de variación, permutación e combinación en problemas 
contextualizados.

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
Observa
ción
Exame/pr
oba

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de empregar as ferramentas tecnolóxicas axeitadas para realizar cálculos alxébricos.

Regular (3-4) Ten dificultades para empregar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos alxébricos



Ben (5-7) Emprega as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos alxébricos ainda que non sempre do xeito adecuado 
nin obtendo o resultado correcto.

Excelente (8-
10)

Emprega sen problemas as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos alxébricos.

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

Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-3) Non é capaz de identificar patróns, regularidades e leis matemáticas en contextos estatísticos e probabilísticos.

Regular (4-6) Ten algún problema para identificar patróns, regularidades e leis matemáticas en contextos estatísticos e 
probabilísticos.

Ben (7-10) Identificar se problemas patróns, regularidades e leis matemáticas en contextos estatísticos e probabilísticos.

MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para 
comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística 
analizada.

Ben Observación

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística.

Ben (5-7) Ten algún problema para empregar as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística.

Excelente (8-
10)

Emprega sen problemas as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística.

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas. Ben Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-3) Non diferencia os experimentos aleatorios dos deterministas.

Regular (4-5) Entende os conceptos pero ás veces na práctica confúndese

Ben (6-10) Diferencia á perfección ambos experimentos
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MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións 
concretas próximas.

Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) .Non é capaz de interpretar un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para interpretar un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

Ben (5-7) Ten algún problema para interpretar un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

Excelente (8-
10)

Interpreta sen problemas un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.



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

Ben
Observación
Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non coñece o vocabulario específico para describir, cuantíficar e analizar situacións relacionadas co azar.

Regular (3-4) Non coñece todo o vocabulario específico asociado a situacións relacionadas co azar e comete erros graves á 
hora de describir, cuantíficar e analizar situacións relacionadas co azar.

Ben (5-7) Coñece a maior parte do vocabulario específico asociado a situacións relacionadas co azar pero comete algún 
erro á hora de describir, cuantíficar e analizar situacións relacionadas co azar.

Excelente (8-
10)

Utiliza correctamente e con propiedade un vocabulario adecuado para describir, cuantíficar e analizar 
situacións relacionadas co azar.

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos. Ben Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de interpretar criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para interpretar os datos de táboas e gráficos estatísticos e para obter conclusións.

Ben (5-7) Interpreta con algún problema os datos de táboas e gráficos estatísticos e ten algunha dificultade para 
analizalos e obter conclusións.

Excelente (8-
10)

Interpreta criticamente sen problemas os 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. Ben Observación

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de empregar os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas nin 
tampouco é capaz de extraer información e de elaborar conclusións.

Regular (3-4) Emprega con algún problema os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas pero 
ten bastantes dificultades á hora de extraer información e de elaborar conclusións.

Ben (5-7) Emprega os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas pero ten algún problema á 
hora de extraer información e de elaborar conclusións.

Excelente (8-
10)

Emprega se problemas os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas é extrae 
información e elabora conclusións correctamente a partir destos.

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de 
datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou 
computador).

Ben
Observación
Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de calcular correctamente os parámetros estatísticos dunha distribución de datos e tampouco e 
capaz de interpretalos.

Regular (3-4) Comete erros no calculo dos parámetros estatísticos dunha distribución de datos e ten bastantes problemas 
para interpretalos.

Ben (5-7) Calcula con algún pequeño erro os parámetros estatísticos dunha distribución de datos e ten algún problema á 
hora de interpretalos.

Excelente (8-
10)

Calcula correctamente os parámetros estatísticos dunha distribución de datos e interpretalos de forma correcta.



MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora
a representatividade de mostras pequenas.

Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-4) Ten moitos problemas para seleccionar unha mostra aleatoria e para valorar a representatividade de mostras
pequenas

Ben (5-7) Ten algún problema para seleccionar unha mostra aleatoria e para valorar a representatividade de mostras 
pequenas

Excelente (8-
10)

Selecciona unha mostra aleatoria e valora a representatividade de mostras pequenas sen problemas.

MACB5.4.5.  Representa  diagramas  de  dispersión  e  interpreta a  Ben Exame/proba escrita
Ben Exame escr

relación entre as variables.

Cualificación Significado

Mal (1-2) Ten problemas para representar diagramas de dispersión e non é capaz de interpretar a relación entre as variables.

Regular (3-4) Representa diagramas de dispersión pero ten moitos problemas para interpretar a relación entre as variables.

Ben (5-7) Representa diagramas de dispersión correctamente pero ten algún problema para interpretar a relación entre as
variables.

Excelente (8-10) Representa diagramas de dispersión sen problemas e interpreta a relación entre as variables correctamente.

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

Ben Observación
Exame/proba

escrita

Cualificación Significado

Mal (1-2) Emprega con moitos problemas os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas e no é capaz de extraer información nin de elaborar conclusións.

Regular (3-4) Emprega con algún problema os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas 
estatísticas e ten bastantes dificultades á hora de extraer información e de elaborar conclusións.

Ben (5-7) Emprega correctamente os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas e no
pero ten algún problema á hora de extraer información e de elaborar conclusións.

Excelente (8-10) Emprega sen problemas os medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas e n
e extrae información e elabora conclusións de xeito correcto.
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MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter aleatorio, utilizando a 
terminoloxía axeitada para describir sucesos. Ben Exame/proba escrita

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non identifica ni é capaz de describir situacións e fenómenos de carácter aleatorio empregando 
terminoloxía axeitada

Regular (3-4) Identifica e describe con dificultades situacións e fenómenos de carácter aleatorio, tendo bastantes problemas á hora 
de  emprer a terminoloxía axeitada



Ben (5-7) Identifica e describe, cometendo algún erro, situacións e fenómenos de carácter aleatorio empregando con 
algún problema a terminoloxía axeitada

Excelente (8-
10)

Identifica e describe sen problemas situacións e fenómenos de carácter aleatorio empregando 
correctamente a terminoloxía axeitada

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e 
problemas da vida cotiá. Reg

ular

Exame/p
roba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de resolver problemas e situacións da vida cotiá aplicando técnicas de cálculo de probabilidade.

Regular (3-4) Coñece as técnicas de cálculo de probabilidade ainda que comete bastantes erros á hora de aplicalas ou ben
non aplica a técnica apropiada a cada situación ou problema da vida cotiá.

Ben (5-7) Coñece e aplica as técnicas de cálculo de probabilidade na resolución de situacións e problemas da vida cotiá, 
ainda que comete algún erro

Excelente (8-
10)

Resolve situacións e problemas da vida cotiá aplicando correctamente as técnicas de cálculo de probabilidade.

MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de experimentos 
aleatorios e simulacións. Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de formular nin de comprobar conxeturas sobre resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para formular e comprobar conxeturas de xeito correcto sobre resultados de 
experimentos aleatorios e simulacións.

Ben (5-7) Ten algúnha dificultade para formular e comprobar conxeturas sobre resultados de experimentos aleatorios e 
simulacións.

Excelente (8-
10)

Formula e comproba conxeturas de xeito correcto sobre resultados de experimentos aleatorios e simulacións.

MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas. Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de interpretar un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para interpretar un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

Ben (5-7) Ten algún problema para interpretar un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

Excelente (8-
10)

Interpreta se problemas un estudo estatístico a partir de situacións concretas próximas.

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e 
técnicas combinatorias. Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de aplicar a regra de Laplace. Non emprega estratexias de reconto nin é capaz de aplicar as 
técnicas de combinatoria.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para aplicar a regra de Laplace, estratexias de reconto e as técnicas de combinatoria.

Ben (5-7) Coñece pero ten algún problema para aplicar a regra de Laplace, estratexias de reconto e as técnicas de 
combinatoria.

Excelente (8-
10)

Aplica sen problema a regra de Laplace, estratexias de reconto e as técnicas de combinatoria.



MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos 
utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de 
continxencia.

Ben Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de calcular a probabilidade de sucesos compostos sinxelos. Non coñece ou non sabe 
aplicar os diagramas en árbore nin as táboas de continxencia.

Regular (3-4) Ten bastantes problemas para calcular a probabilidade de sucesos compostos sinxelos. Comete erros importantes
ao aplicar os diagramas en árbore e as táboas de continxencia.

Ben (5-7) Ten algún problema para calcular a probabilidade de sucesos compostos sinxelos. Coñece os diagramas en 
árbore e as táboas de continxencia pero comete algún erro na súa aplicación.

Excelente (8-
10)

Calcula sen problemas a probabilidade de sucesos compostos sinxelos.Coñece e aplica correctamente os 
diagramas en árbore e as táboas de continxencia.

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada. Ben Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de resolver problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.

Regular (3-4) Comete erros importantes á hora de resolver problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.

Ben (5-7) Comete algún erro, de cálculo ou estratexia, á hora de resolver problemas sinxelos asociados á probabilidade 
condicionada.

Excelente (8-
10)

Resolve correctamente problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.

MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, comprendendo as 
súas regras e calculando as probabilidades adecuadas. Ben

Observación
Exame/proba 
escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non é capaz de analizar matemáticamente os xogos de azar sinxelos, non chega a comprender as regras ou 
non é capaz de calcular as probabilidades adecuadas.

Regular (3-4) Ten problemas para analizar matemáticamente os xogos de azar sinxelos, non chega a comprender 
correctamente as regras ou comete erros importantes á hora de calcular as probabilidades adecuadas.

Ben (5-7) Analiza matemáticamente bastante ben os xogos de azar sinxelos, ten algún problema para comprender as 
regras ou para calcular as probabilidades adecuadas.

Excelente (8-
10)

Analiza matemáticamente sen problemas os xogos de azar sinxelos, comprende as súas regras e calcula as 
probabilidades adecuadas.

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

Ben Exame/proba escrita

Cualificación Signific
ado

Mal (1-2) Non coñece ou non emprega un vocabulario axeitado para describir, cuantificar e analizar situacións 
relacionadas co azar.

Regular (3-4) Ten moitos problemas para empregar un vocabulario axeitado para describir, cuantificar e analizar 
situacións relacionadas co azar, por erros, mala notación ou descoñecemento.

Ben (5-7) Coñece bastante vocabulario axeitado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar, ainda 
que comete algún erro ao empregalo

Excelente (8-
10)

Emprega un vocabulario axeitado para describir, cuantificar e analizar situacións relacionadas co azar.



Ademáis destos estándares que asociamos a cada unha das unidades temos un conxunto de estándares que fan referencia
a aspectos xerais da materia e que estarán presentes de xeito continuo na actividade diaria e en todas as unidades.Este
conxunto de estándares son:
MACB111, MACB121, MACB122, MACB123, MACB124, MACB131, MACB132, MACB141, MACB142, MACB161, 
MACB162, MACB163, MACAB164, MACB165, MACB171, MACB183, MACB191, MACB1101, MACB1113.
Estos estándares serán avaliados xunto cos anteriores a través das probas ou exames, mediante a observación, e a 
producción do alumno, realización de tarefas e traballos.

Logo temos outro conxunto de estándares que se centran en aspectos de carácter máis actitudinal (capacidade de traballo 
individual e grupal, esforzo, perseverancia, interés e actitude). Este conxunto de estándares son:
MACB141, MACB142, MACB181, MACB182, MACB184, MACB185.
Estos estándares serán avaliados mediante a observación directa e a producción diaria do alumno.

Procedementos e instrumentos de avaliación

Participación nas actividades do aula, na corrección de exercicios así como debates, postas en común, etc., que son un
momento privilexiado para a avaliación de actitudes. O uso da correcta expresión oral será obxecto permanente de 
avaliación en toda clase de actividades realizadas polo alumno.
Traballo, interese, orde e solidariedade dentro do grupo.

Caderno de clase, no que o alumno anota os datos das explicacións, as actividades e exercicios propostos. Nel 
consignaranse os traballos escritos, desenvolvidos individual ou colectivamente na aula ou fóra dela, que os alumnos deban
realizar a petición do profesor. O uso da correcta expresión escrita será obxecto permanente de avaliación en toda clase de 
actividades realizadas polo alumno. A súa actualización e corrección formal permiten avaliar o traballo, o interese e o grado 
de seguimento das tarefas do curso por parte de cada alumno.

Producción do alumno, tanto do traballo diario en clase como na realización de tarefas ou traballos, individuais ou en grupo.

Probas obxectivas A súa valoración está indicada nos criterios de cualificación.
Deben ser o máis variadas posibles, para que teñan unha maior fiabilidade. Poden ser orais ou escritas e, á súa vez, de 
varios tipos:

De información: con elas pódese medir a aprendizaxe de conceptos, a memorización de datos importantes, etc.
De elaboración: avalían a capacidade do alumno para estruturar con coherencia a información, establecer interrelacións 
entre factores diversos, argumentar loxicamente, etc. Estas tarefas competenciais perseguen a realización dun produto final
significativo e próximo á contorna cotiá.
De investigación: aprendizaxes baseadas en problemas.

Traballos individuais ou colectivos sobre un tema calquera. No caso de se realizaren se lles comunicará aos alumnos os
criterios de avaliación, corrección e obxectivos que se pretenden acadar para unha correcta elaboración do traballo así 
como o tempo de entrega.

5. Concrecións metodolóxicas

Concrecións metodolóxicas

A área de Matemáticas é unha materia das denominadas instrumentais, polo que no traballo
de  aula  o  docente  manexa  dous  obxectivos  fundamentais:  a  consecución  de  obxectivos
curriculares  a  través  dos  contidos  de  currículo  e  o  desenvolvemento  de  habilidades  que
favorezan a aprendizaxe dos estudantes noutras áreas.

Neste proceso é necesario o adestramento individual e o traballo reflexivo de 
procedementos básicos da materia: a resolución de problemas, o cálculo, a comparación e o 
manexo de datos...,
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aspectos que son obviamente extrapolables a outras áreas e contextos de
aprendizaxes.

Nalgúns aspectos da área, fundamentalmente naqueles que perseguen as habilidades de 
traballo en equipo e a resolución conxunta de problemas, o traballo en grupo colaborador 
achega, ademais do adestramento de habilidades sociais básicas e o enriquecemento persoal 
desde a diversidade, unha plataforma inmellorable para adestrar a competencia comunicativa.

Desde o coñecemento da diversidade da aula e en resposta ás múltiples intelixencias 
predominantes nos estudantes, o desenvolvemento de actividades desde a teoría das 
intelixencias múltiples facilita que todos os alumnos e as alumnas poidan chegar a comprender 
os contidos que pretendemos que adquiran para o desenvolvemento dos obxectivos de 
aprendizaxe.

Na área de Matemáticas orientadas ás Ensinanzas Académicas é indispensable a 
vinculación a contextos reais e a aplicación dos conceptos máis abstractos para entender a 
utilidade das ferramentas matemáticas no día a día. Para iso, as tarefas competenciais propostas
facilitarán este aspecto e permitirán a contextualización de aprendizaxes en situacións cotiás e 
próximas aos estudantes.

As bases fundamentais sobre as que versará a metodoloxía son:

- Breves introducións que centran e dan sentido e apoio intuitivo ao que se fai: Orientaremos os contidos
partindo  do  que  xa  saben  e  recordando  sempre  en  todo  caso  aquilo  que  sexa  básico  para  o
desenvolvemento dos contidos necesarios para acadar os obxectivos relacionados cos estándares de
aprendizaxe.

- Desenvolvementos  concisos:  as  explicacións  serán  curtas  para  dedicar  a  maior  parte  do  tempo  á
realización de tarefas prácticas que desenvolvan os contidos.

- Procedementos moi claros, usando sempre que sexa posible as TIC para axilizar os procesos de cálculo
e nos permitan visualizar graficamente os conceptos, o desenvolvemento e os resultados das tarefas
que realizaremos. A aprendizaxe do uso das ferramentas TIC formará parte do obxectivo do curso. O
uso da calculadora estará permitido, aínda que naqueles cálculos onde sexa moi factible resolvelos
mentalmente se fomentará non usar a calculadora.

- Unha gran cantidade de exercicios e problemas ben elixidos, secuenciados e clasificados adecuados
para cada contido e os estándares que se pretenden avaliar.

- Terase en conta o ritmo de aprendizaxe de cada alumno reforzando nos casos que sexa necesario.

- A participación dos alumnos na aula, ben en respostas simples e orais dende a súa cadeira, ben coa
observación directa ou ben a través do desenvolvemento  de respostas máis  complexas  na pizarra
voluntariamente e obrigatoriamente segundo as necesidades detectadas onde se pode avaliar a forma
de razoar, de expresarse, a axilidade e os recursos empregados.

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar

Materiais e recursos didácticos

Libros 

recomendados. 

Pizarra dixital

Aula virtual onde o alumno terá boletíns, actividades e recursos varios. 

Uso de webs.

Material fotocopiable.
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Uso das TIC (Wiris, Geogebra,folla de cálculo…), recomendación de aplicacións para o uso en tablets ou
smartphons. O emprego destas tecnoloxías ou aplicacións é responsabilidade do alumnado tando 
do seu uso coma dos posibles danos que poidan ocasionar.

Tamén se poderán proxectar vídeos que encadren cos contidos que se están impartindo ou con algún dos 
obxectivos que se pretenden acadar, incluso algún tema transversal.

Os alumnos que o precisen poderán contar con exercicios organizados e personalizados segundo as súas 
necesidades: reforzo ou profundización sobre os contidos da materia

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción

7.1 Criterios de avaliación

Os  criterios  de  avaliación  son  os  que  aparecen  recollidos  no  punto  3  desta
programación encadrados cos contidos asociados e os obxectivos que se pretenden
acadar en cada un deles. Non se repite por tanto o mesmo cadro. Descríbese si,
como serán os métodos de avaliación:

Avaliacións parciais

A avaliación da aprendizaxe será continua, con tres avaliacións parciais que se corresponden 
aproximadamente con un trimestre cada unha e unha avaliación final de toda a materia.

Antes tamén se fará unha avaliación inicial para ter un coñecemento previo dos alumnos, a base 
matemática da que dispoñen e que nos permitirá detectar necesidades que podan ter os alumnos.

En cada avaliación faranse exames parciais, entre dous e tres, previo aviso do alumno. Nestas probas 
serán avaliados os estándares correspondentes, agás aqueles que fan refrencia ao análise de producción 
do alumno, participación, traballo, esforzo, capacidade de superación e actitude, aspectos avaliables a 
través da observación sistemática na aula, realización de tarefas e traballos e exposicións, tanto 
individuais como en grupo , información que será recollida nunha folla de seguemento de cada alumno.

Os alumnos que non superen a avaliación parcial terán unha proba de recuperación desta ao comezo
da seguinte avaliación.

Avaliación final

Haberá un exame final en xuño onde se pode recuperar calquera avaliación que non fose superada. Cada 
alumno deberá superar as tres avaliacións, ben ao longo do curso en cada unha delas ou no exame final.

Avaliación extraordinaria

No mes de setembro farase proba extraordinaria para a superación da materia. O exame será puntuado 
de 0 a 10 sendo necesario acadar un 5 para superar os obxectivos do curso.



7.2 Criterios de cualificación

Criterios de cualificación

Os  alumnos  farán  entre  dúas  e  tres  probas  por  avaliación  na  que  se  avaliarán  os  estándares
correspondentes. Dado o carácter continuo de todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe en cada exame
parcial tamén aparecerán estándares das probas anteriores desa avaliación. Según se realicen dúas ou
tres probas na avaliación, a ponderación de cada proba será:

20% 1ªproba+30% 2ª proba+50% 3ª proba   ou    40% 1ª proba+60% 2ª proba

Nas probas parciais cada pregunta terá un ou máis estándares de aprendizaxe asociados os cales levarán
un peso acorde á valoración de cada pregunta que aparecerá indicada . A nota final da proba será a nota
sumativa das puntuacións de cada pregunta, e polo tanto nas notas sumativas asociadas a cada un dos
estándares de aprendizaxe asociados. Esta nota será sobre 10 puntos.

Asì obtemos unha nota dos estándares recollidos nas probas escritas de cada avaliación. Esta nota terá un
peso do 80 % da cualificación da avaliación.

O 20 % restante da nota da avaliación será para os estándares que fan refrencia ao análise de producción
do alumno, participación, traballo, esforzo, capacidade de superación e actitude, estándares avaliables a
través  da  observación  sistemática  na  aula,  realización  de  tarefas  e  traballos  e  exposicións,  tanto
individuais como en grupo , información que será recollida nunha folla de seguemento de cada alumno.

Para aprobar unha avaliación o alumno terá que obter unha calificación igual ou superior a 5 puntos sobre
10. En caso contrario poderá facer unha proba de recuperación para a que se lle facilitará material de
traballo.  A nota  desta  proba   modificará   a  nota  correspondente  ao  80%.  Se  se  observan  cambios
significativos na   folla
de seguemento do alumno tamén se modificará a nota asociada ao 20%. O alumno terá así unha nova
calificación da avaliación.

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.

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.

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.



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 competenciase 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.

7.3 Criterios de promoción

Son os criterios para a superación da materia, obviamente para a promoción de curso 
será o centro e a través do equipo docente nas sesións de avaliación os que decidirán a
promoción atendendo sempre e en todo caso á normativa vixente. (artigo 23 do 
DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.)

Criterios de promoción

Avaliación ordinaria

- Se ten todas as avaliacións aprobadas faremos a media das tres (ponderada se é necesario)
- Se ten algunha avaliación suspensa poderá facer unha nova recuperación das avaliacións suspensas. 
Terase en conta para estas recuperacións que a nota da proba escrita supón o 80% da nota final da 
recuperación, se se observan cambios significativos na folla de seguemento do alumno tamén se 
modificará a nota asociada ao 20%.

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 sobre 10.
Na convocatoria da proba extraordinaria, se o alumnado non se presentase a ela, consignarase como 
non presentado.

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  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  eou 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.9. Propón novas actividades 
de máis  nivel  cando  os   
obxectivos



teñan sudo acadados
con suficiencia.

10.  Utiliza  diferentes  técnicas
de  avaliación  en  función  dos
contidos,  o  nivel  dos
estudantes, etc.

11. Emplea diferentes  medios
para  informar  dos  resultados
aos estudiantes 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.

A xefatura de estudos organiza o calendario de superación de pendentes.

10. Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou 
colectivas que se poidan adoptar como consecuencia dos
seus resultados

Deseño da avaliación inicial

Unha das ferramentas para auxiliar na detección de alumnos conproblemas é a avaliación inicial que, 
con carácter informativo, faise aos alumnos de cuarto curso da ESO.
Esta proba servirá para unha primeira toma de contacto, para avaliar os coñecementos previos e detectar 
os primeiros síntomas de posibles problemas.



Para a avaliación inicial de outubro se o profesor o considera oportuno fará unha proba escrita para ver
o grado do rendemento do que se deu.

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. Se non teñen 
ningunha dificultade falarase co alumno e logo co titor. O alumno necesita motivación para poñerse 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.

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 especiais  e  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.

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.

Aqueles alumnos que o requiran poderán seguir un programa de reforzo que consistirá en repasar os
contidos fundamentais e necesarios para continuar o curso, con atención individualizada sempre que sexa
posible e revisión dos traballos encomendados para mellorar a situación.

De xeito màis concreto, as medidas de atención á diversidade que tomaremos serán:

4º ESO A

A atención  á  diversidade  atenderase  xeralmente  a  través  a  adecuación  da  programación  de  aula  ás
características do alumnado e outras medidas ordinarias de atención á diversidade. Excepcionalmente a
través de medidas extraordinarias.

Nun principio prevese que:

Un alumno con necesidades educativas especiais reciba medidas de reforzo educativo na aula, incluíndo
adaptación de tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. Así mesmo recibirá dúas horas de
apoio semanal dentro/fora da aula polo profesorado especialista de PT.

Unha alumna con dislexia e un alumno con TDAH precisen medidas de reforzo educativo e adaptación de
tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.

O alumnado repetidor con esta materia non superada no curso pasado aparece incluído nos apartados
anteriores

Teranse en conta  as orientacións específicas facilitadas polo  departamento de  orientación.



4º ESO B

A atención á diversidade atenderase xeralmente a través a adecuación da programación de aula ás 
características do alumnado e outras medidas ordinarias de atención á diversidade.
.
Nun principio prevese que:

Unha alumna repetidora , con esta materia non superada no curso pasado, reciba de precisalo, medidas de
reforzo educativo.

4º ESO C

A atención á diversidade atenderase xeralmente a través a adecuación da programación de aula ás 
características do alumnado e outras medidas ordinarias de atención á diversidade.
.
Nun principio prevese que:

Catro alumnos repetidores, con esta materia non superada no curso pasado, reciban medidas de reforzo 
educativo de ser preciso.

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán
en 4º E.S.O.

Elementos transversais que se traballarán

1. Respecto

- A un mesmo: autoestima, dignidade, valoración do esforzo persoal, capacidade de 
aceptar os erros e repoñerse ante as dificultades, honestidade, proxecto de vida.

- Aos demais: empatía, escoita activa, diálogo, resolución pacífica de conflitos. Pódese 
traballar co enfoque de deber (¿temos o deber de respectar aos demais?).

- Ás culturas: ideas, linguas, costumes, patrimonio cultural.

- Aos animais: evitar o dano innecesario, evitar a extinción de especies.

- Á natureza: evitar a deterioración ambiental, participar activamente na recuperación 
do

mesmo.

2. Responsabilidade

- Fronte ás tarefas persoais e de grupo: esforzo persoal, asunción de proxectos comúns, 
cumprimento de compromisos contraídos co grupo.

- Fronte ás normas sociais: civismo, cidadanía. Pódese traballar co enfoque de deber 
(¿temos o deber de?).

- Fronte aos conflitos e dilemas morais: información fiable, sentido crítico, posicionamento 
responsable e razoado.

- Fronte ao consumismo: consumo responsable e racional de produtos.

- Fronte ás xeracións vindeiras: desenvolvemento sustentable, ética global a longo prazo.



3. Xustiza

- Dereito á igualdade, con especial referencia á igualdade efectiva entre homes e mulleres
e a prevención da violencia de xénero, así como aos valores inherentes ao principio de igualdade
de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

- Dereito á alimentación.

- Dereito á saúde.

- Dereito á educación.

- Dereito á paz, mediante o fomento da aprendizaxe da prevención e resolución pacífica 
de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.

- Dereito  á  xustiza  internacional,  baseada  nos  valores  que  sustentan  a  liberdade,  a
igualdade, o pluralismo cultural e político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o
respecto  ao  Estado  de  dereito  e  o  rexeitamento  á  violencia  terrorista,  unido  ao  respecto  e
consideración ás vítimas e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

4. Solidariedade

- Coas persoas próximas que senten fráxiles e indefensas na súa vivir diario.

- Coas persoas que padecen enfermidades graves ou limitacións dalgún tipo.

- Cos inmigrantes, refuxiados e desprazados.

- Coas vítimas do desequilibrio económico mundial.

- Coas vítimas de conflitos armados.

- Coas vítimas de desastres naturais.

5. Creatividade e esperanza

- Adquisición do impulso de buscar alternativas e solucións ante os problemas expostos.

- A confianza en que é posible mellorar as situacións difíciles, os conflitos, ás persoas, o mundo 
en xeral.

13. Actividades complementarias e extraescolares

Actividades complementarias e extraescolares

Ao longo do curso poderanse incluír aquelas que se estimen oportunas: xogos, visitas culturais, concursos,
etc.

Non se detalla ningunha agora pois dependerá da dispoñibilidade das mesmas e a coincidencia en tempo 
adecuado aos contidos que se dan no curso.

Se se realiza algunha recollerémola na memoria ou na acta do departamento.

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
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Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a auto avaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas O xeito natural de avaliar a calidade desta programación e o
seu grao de cumprimento é, loxicamente, a reunión periódica do departamento e de cada avaliación.

Así mesmo, ao remate do presente curso académico celebraremos reunións especiais para estimar ata que
punto foron acadados os obxectivos programáticos deste documento.

Os criterios para realizar a revisión e avaliación da presente programación son:

● Analizar o seguimento temporal da programación e o desenvolvemento da mesma indicando os 
problemas atopados.

● Cotexar o axuste da secuenciación dos contidos establecida na Programación cos contidos impartidos
en cada avaliación.

● Contrastar a adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características do 
alumnado e á dinámica do grupo correspondente.

● Analizar a eficacia das medidas de apoio e reforzo empregadas.

● Analizar a adecuación da metodoloxía tanto da xeral como da específica de cada materia.

● Analizar a adecuación e a eficacia dos procedementos de avaliación así como os resultados obtidos.

● Analizar o aproveitamento dos recursos do Centro.

● Analizar a idoneidade dos materiais curriculares.

● Analizar a coordinación no ámbito do Departamento.

As correccións, matizacións e cambios introducidos na programación ao longo do curso escolar 
recolleranse nas Actas de Reunión do Departamento e explicaranse as razóns dos mesmos.
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