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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

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

estábase rematando a práctica da unidade 8: Límites e continuidade, que sería 

avaliada xunto coa unidade 7: Funcións, o día 23 de marzo. Exame que non puido 

facerse. Polo que se considera necesario facer actividades de repaso deses dous 

temas quedando modificados os estándares da programación ordinaria (a de 

comezo de curso) do seguinte xeito:  

Unidade 7: Funcións 

Concepto de función, dominio e percorrido. Funcións elementais (lineais, cadráticas, raíz, de 

proporcionalidade inversa). Funcións definidas a anacos,función valor absoluto. 

Transformacións  elementais de funcións. Composición de funcións. Función recíproca, 

exponencial, logarítmica  e funcións arco. 

   CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.1. Identificar funcións elementais dadas a 

través de enunciados, táboas ou expresións 

alxébricas, que describan unha situación real, 

e analizar cualitativa e cuantitativamente as 

súas propiedades, para representalas 

graficamente e extraer información práctica 

que axude a interpretar o fenómeno do que se 

derivan. 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e 

graficamente as funcións reais de variable real 

elementais e realiza analiticamente as 

operacións básicas con funcións 

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de 

maneira razoada eixes, unidades, dominio e 

escalas, e recoñece e identifica os erros de 

interpretación derivados dunha mala elección. 

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais 

e locais das funcións, comprobando os 

resultados coa axuda de medios tecnolóxicos 

en actividades abstractas e problemas 

contextualizados. 

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións 

derivadas do estudo e a análise de funcións 

en contextos reais. 

B1.4. Elaborar un informe científico 

matemático escrito que sirva para comunicar 

as ideas matemáticas xurdidas na resolución 

dun problema ou nunha demostración, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto 

e á situación. 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e 

coherentes. 

B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 

investigacións matemáticas, a partir da 

resolución dun problema e o afondamento 

posterior, a xeneralización de propiedades e 

leis matemáticas, e o afondamento nalgún 

momento da historia das matemáticas, 

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra 

propiedades de contextos matemáticos 

numéricos, alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 
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concretando todo iso en contextos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos ou probabilísticos. 

 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito 

que recolla o proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto 

do problema de investigación.. 

 

Unidade 8: Límite dunha función 

Sucesións. Límite dunha sucesión. Cálculo de límites.Operacións con límites.Comparación de 

infinitos. Operacións con expresións infinitas.Indeterminacións. Límites de función, exemplos 

gráficos. Ramas infinitas:asíntotas. nun punto e no infinito. Continuidade dunha función. Tipos 

de descontinuidades. 

     CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.2. Utilizar os conceptos de límite e 
continuidade dunha función no cálculo de 
límites e o estudo da continuidade dunha 
función nun punto ou un intervalo. 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, 
realiza as operacións elementais do seu 
cálculo, aplica os procesos para resolver 
indeterminacións e determina a tendencia 
dunha función a partir do cálculo de límites. 
 
MA1B3.2.2. Determina a continuidade da 
función nun punto a partir do estudo do seu 
límite e do valor da función, para extraer 
conclusións en situacións reais.. 
MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das 
funcións continuas e representa a función nun 
ámbito dos puntos de descontinuidade. 

B1.4. Elaborar un informe científico 
matemático escrito que sirva para comunicar 
as ideas matemáticas xurdidas na resolución 
dun problema ou nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto 
e á situación. 
MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e 
coherentes. 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito 
que recolla o proceso de investigación 
realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto 
do problema de investigación.. 

 

Dada a casuística deste grupo, tanto de alumnado, da súa capacidade de 

traballo, de porcentaxe aprobados e adquisición de competencias como da 

importancia dos temas que quedan por dar para o bo desenrolo do seguinte 

curso. Considérase totalmente xustificado impartir  as unidades 9: Derivadas e 10: 

Representación de funcións como actividades de ampliación neste terceiro 

trimestre, quedando modificados os estándares da programación orixinal do 

seguinte xeito: 
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Unidade 9: Derivadas. 

Derivada nun punto. Regras de derivación. Regra da cadea. Estudo daderivabilidade dunha 

función definida a anacos. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha 

función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo 

de fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de problemas 

xeométricos.. 

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función 

usando os métodos axeitados e emprégaa 

para estudar situacións reais e resolver 

problemas. 

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son 

composición de varias funcións elementais 

mediante a regra da cadea. 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros 

para que se verifiquen as condicións de 

continuidade e derivabilidade dunha función 

nun punto.. 

B1.4. Elaborar un informe científico 

matemático escrito que sirva para comunicar 

as ideas matemáticas xurdidas na resolución 

dun problema ou nunha demostración, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto 

e á situación. 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e 

coherentes. 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito 

que recolla o proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto 

do problema de investigación.. 

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e razoamentos 

explícitos e coherentes. 
 

 

Unidade 10: Representación dunha función. 

Puntos críticos, cerecemento e decrecemento; máximos e mínimos; intervalosde concavidade 

e convexidade; puntos de inflexión. Representación. Rectatanxente e normal a unha función 

nun punto. 

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B3.4. Estudar e representar graficamente 

funcións obtendo información a partir das 

súas propiedades e extraendo información 

sobre o seu comportamento local ou global. 

MA1B3.4.1. Representa graficamente 

funcións, despois dun estudo completo das 

súas características mediante as ferramentas 

básicas da análise. 

MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos 

axeitados para representar e analizar o 

comportamento local e global das funcións. 

B1.4. Elaborar un informe científico 

matemático escrito que sirva para comunicar 

as ideas matemáticas xurdidas na resolución 

dun problema ou nunha demostración, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto 

e á situación. 

MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 

explicacións e razoamentos explícitos e 
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coherentes. 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito 

que recolla o proceso de investigación 

realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto 

do problema de investigación.. 

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, 

xustificacións, explicacións e razoamentos 

explícitos e coherentes. 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

2.1.  Procedementos avaliación: 

A primeira avaliación segue os criterios (procedementos e instrumentos)  

establecidos nas programación ordinaria 

A segunda avaliación, dado que non se fixo o segundo exame que debería 

avaliar os contidos das unidades 7: Funcións e 8:Límites e continuidade, non 

puido seguir os criterios establecidos na programación ordinaria, polo que se 

optou por poñer a nota media das unidades avaliadas seguindo os criterios da 

programación ordinaria durante todo o curso ata o momento   (unidades 1, 2, 3, 4 

e 5.) 

A terceira avaliación, preséntase totalmente distinta pola ausencia de clases 

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

garantías (non copiar …) e a dificultade de avaliar a través do procedemento que 

se chamaba “observación na aula”. 

Porén  a avaliación do terceiro trimestre terá un carácter diagnóstico e 

formativo. 

Valoraranse todas as actividades de reforzo, repaso e ampliación que 

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

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

valor positivo para a cualificación do alumno. 

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

final. 
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2.2. Instrumentos de avaliación nesta terceira avaliación:  

Traballase dende plataforma  AULA VIRTUAL e correo electrónico, 

empregando  as ferramentas e materiais que nos proporciona para a avaliación: 

Intercambio de ficheiros, actividades en liña autoavaliables, actividades do libro 

dixital, ademais dos boletíns de exercicios e problemas, probas 

Controlase a realización das tarefas propostas mediante a entrega das 

mesmas a través de mensaxeiría nunha conta de correo electrónico específica 

Cualificación final : (Indicar o procedemento para obter a cualificación 

final de curso ) 

A nota final será a media das notas das unidades avaliadas nas clases 

presenciais (se hai recuperacións considérase para a media a nota máis alta entre 

avaliación e recuperación) ó que se lle sumará: 

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

propostas 

 1 punto se o alumno entregou máis do 70% das actividades 

propostas 

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

propostas 

 0,5 puntos se o alumno entregou máis do 30% das actividades 

propostas 

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

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

ser igual ou superior a 5 puntos. 
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2.3. Proba extraordinaria de setembro: 

De ser posible realizarase unha proba extraordinaria en setembro para 

aqueles alumnos que non puidesen acadar as competencias mínimas e 

necesarias para continuar os seus estudos con garantías no vindeiro curso ou 

titular de ser o caso. 

Esta proba versará unicamente sobre os contidos impartidos ata o día no que se 

suspenderon as clases presenciais. Nesta materia MATEMÁTICAS I o exame de 

recuperación sería só das unidades 1,  2, 3, 4, 5, 7 e 8 (parte de límites). 

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

superior. 

 

2.4. Alumnado de materia pendente  

Neste curso non hai alumnos con materia pendente.  

 

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

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

Previndo a posibilidade de suspensión das clases presenciais avísaselles 

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

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

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

que faciliten o seu enderezo. 

Unha vez que se suspenden as clases presenciais comezamos usando as 

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

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

Primeiro, informase ao centro e titores dos casos 
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Segundo, chámase por telefono ás casas e envíanse correos electrónicos 

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

establecer outros canles de seguimento da materia 

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

foi localizado a comezos de maio. 

Polo que respecta a este curso, tódolos alumnos están localizados e  

seguen a materia a través da AULA VIRTUAL, excepto un alumno que, se 

estableceu coa familia outra canle de comunicación ( correo electrónico). 

3.1 Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);  

Dende a suspensión das clases presenciais e a través das canles 

especificadas con anterioridade segundo o caso particular de cada alumno o 

desenvolvemento da aprendizaxe faise do seguinte xeito:  

Propóñenselle ós alumnos plans de traballo por temas especificando o que 

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

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

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

rede que son colgados na aula virtual ou enviados a través do correo electrónico. 

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

a realización de exercicios cuxa solución se lles facilita completada con 

explicacións. 

Aténdense tódalas dúbidas plantexadas nas diferentes canles: foro da 

AULA VIRTUAL, correo electrónico, mensaxería…  

Ó rematar cada unidade pídeselle que entreguen nun prazo determinado, 

nunha dirección de correo específica, unhas tarefas, en forma de probas. Esas 

tarefas son e enviadas de novo ós alumnos corrixidas con aclaracións e 
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comentarios. Se rematado o prazo non entregan a tarefa, os pais son avisados a 

través de ABALAR ou correo electrónico facilitado. 

Cada vez que se sube unha tarefa ou  material de estudo, plans de traballo, 

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

segundo sexa o caso.  

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

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

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

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

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

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

 

3.2 Actividades : 

De recuperación: Neste curso ningún alumno ten, no momento da  

suspensión das clases presenciais, ningunha avaliación suspensa. Polo que non 

se plantexa a realización de actividades de recuperación.  

De reforzo: Neste curso ningún alumno recibe reforzos, ben é certo que un 

deles ( pola súa casuística) recibe certa axuda en canto a proporcionarlle os 

exercicios resoltos, ditar os apuntes máis lento, deixarlle máis tempo nos 

exames.. pero os materiais elaborados neste estado de alarma xa son dese tipo e 

para a realización das actividades dáse tempo suficiente. Polo que non se precisa 

a realización de actividades de reforzo. 

De repaso: No momento da suspensión das clases presenciais estábase 

rematando a práctica da unidade 8: Límites e continuidade, que sería avaliada 

xunto coa unidade 7: Funcións.  Polo que se considera necesario facer 

actividades de repaso deses dous temas.  
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 O repaso da unidade 7: Funcións plantéxase, coma un recordatorio 

do dado na unidade, cunha proba que se pide que os alumnos fagan e envíen  a 

unha dirección de correo. Esta proba é corrixida con anotacións  particulares 

indicando a cada alumno os seus erros. 

 O repaso da unidade 8: Límites e continuidade plantéxase  dun 

modo máis amplo xa que nos faltaba práctica. Polo que ata as vacacións de 

Semana Santa proponse a realización de exercicios de cálculo de límites e estudo 

da continuidade de funcións a través dun boletín de exercicios creado a tal efecto, 

acompañados con explicacións teóricas e exercicios resoltos. Pasado un tempo, e 

xa dando a teoría da unidade seguinte, faise un recordatorio do dado na unidade, 

cunha proba que se pide que os alumnos fagan e envíen  a unha dirección de 

correo. Esta proba é corrixida con anotacións  particulares indicando a cada 

alumno os seus erros. 

De ampliación: dada a casuística deste grupo, tanto de alumnado, da súa 

capacidade de traballo, de porcentaxe aprobados e adquisición de competencias 

como da importancia dos temas que quedan por dar para o bo desenrolo do 

seguinte curso. Considérase totalmente xustificado a realización de actividades de 

ampliación. Porén neste terceiro trimestre daranse as unidades 9: Derivadas e 10: 

Representación de funcións.  

 

3.3 Materiais e recursos : 

Usaremos tal e como se ven dicindo en diferentes momentos deste punto, 

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

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

especificadas AULA VIRTUAL e /ou correo en cada caso. 
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4. Información e publicidade  

4.1 Información ao alumnado e ás familias.  

Na última semana na que houbo clases presenciais previndo a  

posibilidade de suspensión das mesmas avísaselles ós alumnos que, nun 

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

aprendizaxes será a materia creada a tal fin, MATEMÁTICAS I, na AULA 

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

electrónico que faciliten o seu enderezo. 

Unha vez que se suspenden as clases presenciais comezamos usando as 

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

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

establecer outros canles de seguimento da materia. 

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

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

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

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

datos do IES O Ribeiro. 

 

4.2 Publicidade. Publicación obrigatoria na páxina web do centro.  
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ANEXO I 

MODELO PLAN DE TRABALLO 

 


