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1. Introdución e contextualización

Introdución xeral

A Lei orgánica 8/2013, no capítulo III determina que se entende por currículo o conxunto de 
obxectivos, competencias, contidos, criterios de avaliación, estándares e resultados de aprendizaxe
avaliables de cada unha das ensinanzas e etapas educativas reguladas pola citada Lei.O Real 
decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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 refiere 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.

Contextualización

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 pequeño número de alumnos fillos de inmigrantes portugueses afincados 
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Introdución xeral

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 pequeño comercio. 
Hai bastante paro e soldos baixos.

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

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

2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave

Competencias clave do currículo de ESO

      Segundo  o  Artigo  6.2  da  Lei  Orgánica  8/2013,  se  coñecen  como  competencias  son
“capacidades  para  aplicar  de  forma integrada  os  contidos  propios  de  cada  ensinanza  e  etapa
educativa, co fin de acadar a realización axeitada de actividades e a resolución eficaz de problemas
complexos”.
O RD 1105/2014 precisa que as competencias do currículo serán as seguintes:

 Comunicación lingüística (CCL).
 Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía

(CMCCT).
 Competencia dixital (CD).
 Aprender a aprender (CAA).
 Competencias sociais e cívicas (CSC).
 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
 Conciencia e expresiónsculturais (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. Destexeito, facilítase a integración das competencias no currículo.

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 
expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a 
aprender e conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que
as matemáticas teñen como base fundamental para a adquisición de   novos

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

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

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

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

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

Competencia dixital (CD).
A lectura e creación de gráficas, a organización da información en forma analítica e comparativa, a 
modelización da realidade, a introdución á linguaxe gráfica e estatística, o uso de calculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas e outros procesos matemáticos contribúen ao desenvolvemento desta 
competencia.

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

 Elaborar e publicitar información propia derivada da obtida a través de medios tecnolóxicos.

 Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

 Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas.

 Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

 Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

 Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

Aprender a aprender (CAA).
As matemáticas expresan con precisión conceptos e argumentos e favorecen a competencia

para aprender a aprender. Fundamentamente no proceso de resolución de problemas aprenden
métodos,  exploran  novas  vías  que  poidan  resolver  o  problema.  Isto  permitiralles  ante  unha
situación similar ter un punto de partida.

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

Competencias sociais e cívicas (CSC).
A través do estudo das matemáticas,  da utilización das ferramentas que nos proporciona,

poderemos abordar temas candentes na sociedade actual: movementos migratorios, o papel da
muller na sociedade, cuestións relacionadas con distintos tipos de violencia.

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

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

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

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Por outra banda, os avances no proceso de resolución dun problema, aínda sen ter acadada

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

Pode, polo tanto, considerarse como un proceso de aprendizaxe autónoma.

Pero  con  esa  metodoloxía  póñense  tamén  en  xogo  destrezas  relativas  á  autonomía  e  a
iniciativa  persoal,  dado  que  no  proceso  de  resolución  dun  problema,  en  moitas  ocasións,  é
necesario optar con criterio propio entre varias vías,  desenvolver a opción elixida e facer se
responsable dela.

Tamén esixe o desenvolvemento de valores persoais tales como a liberdade, a demora da
satisfacción, a confianza na propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un
nivel  adecuado  de  autoestima,  que  permita  gozar  dos  aspectos  creativos,  manipulativos,
estéticos e utilitarios das matemáticas.

Conciencia e expresiónsculturais (CCEC).
Un dos aspectos máis salientables da realidade social son os ámbitos cultural e artístico. Pero

non só forman parte da cultura da nosa sociedade as producións literarias, a música, a pintura,
ou a arquitectura.

A  ciencia  e,  en  particular,  as  matemáticas  son  unha  parte  integrante  dela.  Moitas  das
creacións culturais da humanidade xamais se terían realizado sen o seu concurso.

Abonda  lembrar  que,  hai  máis  de  vintecinco  séculos,  a  música  e  as  matemáticas
entrelazábanse na escola pitagórica.
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Múltiples manifestacións da arquitectura, escultura e pintura de diferentes épocas constitúen
exemplos nos que se detecta a súa relación directa coas matemáticas.

Estas  conexións  das  matemáticas  e  a  música,  a  arquitectura  ou  a  arte  non  son  cousa
exclusiva do pasado. Exemplos actuais de vangarda serían magníficos representantes do que
queremos dicir; pénsese por exemplo, na música estocástica, nas formas en tensión ou na arte
fractal.

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

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema

de investigación. MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula.

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado e
elabora  análises  críticas  sobre  traballos  relacionados  coa  estatística  aparecidos  en  medios  de
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

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

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados.

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre 
os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do 
problema.

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de 
problemas. MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas.

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático e 
reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, 
etc.).

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

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como para a 
mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas.

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática 
(problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
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conclusións, etc.).

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado.

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando 
a situación ou os resultados, etc.

MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a 
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e 
matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e 
probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, etc.).

MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.

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. MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de 
problema de investigación.

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula 
posibles continuacións da investigación, analiza os puntos fortes e débiles do proceso, e fai 
explícitas as súas impresións persoais sobre a experiencia.

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático, 
identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, así como os 
coñecementos matemáticos necesarios.

MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do
problema ou,  problemas dentro do campo das matemáticas.

MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia.

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, 
resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica constante, etc.).

MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ó nivel educativo e á dificultade da situación.

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse 
preguntas e buscar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, etc.
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MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola 
súa sinxeleza e utilidade.

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando

a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para 
situacións futuras.

MA1B1.13.1. 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.

MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.

MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas.

MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, 
extraer información e elaborar conclusións.

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente información cuantitativa.

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregan do cálculo mental, 
algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas.

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa 
idoneidade.

MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que realiza, valorando 
exustificando a necesidade de estratexias axeitadas para minimizalas.

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar 
desigualdades. MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa 
representación e a interpretación na recta real, e as súas operacións.

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e 
utilízaos para obter a solución de ecuacións de segundo grao con coeficientes reais sen solución 
real.

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de 
Moivre no caso das potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando 
a súa idoneidade.

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función 
doutros coñecidos.

MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, 
mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades.

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda 
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e clasifica un sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres 
incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para 
resolver problemas.

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións 
(alxébricas e non alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo grao), e interpreta os resultados 
no contexto do problema.

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. MA1B3.2.1. Comprende o conceptode 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.

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.

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.

MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a metade, así 
como mas do  ángulo suma e diferenza doutros dous.

MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico, 
utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a 
trigonometría a outras áreas de coñecemento, resolvendo problemas contextualizados.

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano, utiliza a interpretación 
xeométrica das operacións para resolver problemas xeométricos e emprega con asiduidade as 
consecuencias da definición de produto escalar para normalizar vectores, calcular o coseno dun 
ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro.

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno do 
ángulo. MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como 
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ángulos de dúas rectas.

MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas, identificando en cada caso 
os seus elementos característicos.

MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas das rectas.

MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar xeométrico e identifica os lugares máis usuais en 
xeometría plana, así como as súas características.

MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai 
que seleccionar, que estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e as 
distintas cónicas estudadas.

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo 
estatístico,con variables numéricas (discretas e continuas) e categóricas.

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables 
bidimensionais.

MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e distribucións condicionadas a partir dunha táboa 
de continxencia, así como os seus parámetros (media, varianza e desviación típica).

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais.

MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos sen agrupar e 
agrupados, usando adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o 
punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e estima se dúas 
variables son ou non estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos.

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o 
cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación lineal.

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables, e obtén 
predicións a partir delas. MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da 
recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal.

MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado e 
elabora análises críticas sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.

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

MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como para a 
mellora da eficacia na comunicación das ideas matemáticas.

MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema de investigación.

MA1B1.13.1. 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.

MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación,imaxe, vídeo, son, etc.), 

Páxina 12 de 98



IES O Ribeiro                     Curso 2019-2020

como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión.

MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e stablecendo pautas de mellora.

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.

MA1B5.1.5.  Avalía  as  representacións  gráficas  para  unha distribución  de  datos  sen  agrupar  e
agrupados, usando adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o
punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

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

MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 
MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas.

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse 
preguntas e buscar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, etc.

MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando

a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para 
situacións futuras.

MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso
de aprendizaxe, recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do
seu proceso educativo, e stablecendo pautas de mellora

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

MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a 
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e 
matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e 
probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, etc.).

MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica constante, etc.).

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. MA1B1.14.4.
Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.

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

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación formulado.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
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tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica constante, etc.).

MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a conveniencia pola 
súa sinxeleza e utilidade.

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.

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

MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas (a 
historia da humanidade e a historia das matemáticas; arte e matemáticas; tecnoloxías e 
matemáticas, ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, etc.) e entre 
contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, xeométricos e 
probabilísticos, discretos e continuos, finitos e infinitos, etc.).

3. Concreción, de ser o caso, dos obxectivos para o curso

Obxectivos de etapa

O RD 1105/2014 establece que os obxectivos do currículo son os referentes relativos aos 
logros que o estudantes debe acadar ao finalizar cada etapa, como resultado das experiencias 
de ensino-aprendizaxe intencionalmente planificadas con ese fin (Cfr. Artigo 2). No artigo 26 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) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha 
concienciacívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do 
Estatutode autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a 
corresponsabilidadena construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 
sustentabilidade.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos,

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 
responsablee autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e 
resolver pacificamenteos conflitos persoais, familiares e sociais.
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 

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,

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

B1.13. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico.

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante
a resolución de situacións descoñecidas.

B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións similares 

B5.10. Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e descrición de
traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información e detectando 
erros e manipulacións.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa 
estatística, analizando

un conxunto de datos ou interpretando de 
forma crítica informacións estatísticas 
presentes nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, etectando 
posibles erros e manipulacións na  
presentación  tanto dos datos como das 
conclusións.
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c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 
mulleres,analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, 
en particular,a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non 
discriminación daspersoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con
atención especialás persoas con discapacidade.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias 
parao eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: étodos, razoamentos, linguaxes,
etc.

 B1.5. Métodos de 

demostración: redución ao 
absurdo, método de indución,
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 

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,

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.



B5.1. Estatística descritiva bidi mensional.

 B5.2. Táboas de continxencia.

 B5.3. Distribución conxunta e distribucións 

marxinais.
 B5.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais.
 B5.5. Distribucións condicionadas.

estatísticas.

B5.1. Describir e comparar conxun tos de 
datos de distribucións bidimensionais, con 
variables discretas

ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados co mundo científico, e obter os 
parámetros estatísticos

máis usuais, mediante os medios máis 
adecuados (lapis  e papel, calculadora ou folla 
de cálculo), valorando a dependencia entre as 

B5.10. Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e descrición de
traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información e detectando 
erros e manipulacións.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa 
estatística, analizando

un conxunto de datos ou interpretando de 
forma crítica informacións estatísticas 
presentes nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, etectando 
posibles erros e manipulacións na 
presentación tanto dos datos como das 



e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a 
linguacastelá.
CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.1. Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas.

B1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo.
 B1.11. Elaboración e presentación dun 

informe científico sobre o proceso, os 
resultados e as onclusións

do proceso de investigación desenvolvido,
utilizando as ferramentas e os medios 

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

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

B1.9. Utilización de medios tecno lóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.
– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos.
– Facilitar a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
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 os 
resultados e conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, 

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, 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.



B5.10. Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e descrición de
traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información e detectando 
erros e manipulacións.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa 
estatística, analizando

un conxunto de datos ou interpretando de 
forma crítica informacións estatísticas 
presentes nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, etectando 
posibles erros e manipulacións na  
presentación  tanto dos datos como das f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos,

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 
comunicación.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN



B1.6. Razoamento dedutivo e indu tivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.8. Elaboración e presentación oral 

e/ou escrita, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas,
de informes científicos sobre o proceso 
seguido na resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado matemático.

 B1.9. 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 a 
realización de cálculos de tipo numérico, 

B1.4. Elaborar un informe científico escrito

que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun 
problema ou nunha demostración, coa 

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras 
formas de representación de argumentos.

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo.
 B1.11. Elaboración e presentación dun 

informe científico sobre o proceso, os 
resultados e as onclusións do proceso de 
investigación desenvolvido, utilizando as 

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

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.



B1.9. 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.
– Facilitar a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
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 os 
resultados e conclusións obtidos.

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas

mediante simulacións ou analizando con 
sentido crítico situacións diversas que axuden 
á comprensión

de conceptos matemáticos ou á resolución 
de problemas.

B1.9. Utilización de medios tecno lóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.
– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos.

B1.14. 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



– Facilitar a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
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 os 
resultados e conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, 
en ámbitos apropiados, da información e 
das ideas matemáticas

fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción.

B2.1. Números reais: necesidade do seu 
estudo e das súas operacións para a 
comprensión da realidade.

Valor absoluto. Desigualdades. Distancias na 
recta real. Intervalos e ámbitos. Aproximación 
e erros. Notación científica.

 B2.1. Utilizar os números reais, as súas 

operacións e as súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando e 
representando os resultados en contextos de
resolución de problemas

B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións.

 B3.2. Funcións básicas: polinómicas, 

racionais sinxelas, valor absoluto, raíz, 
trigonométricas e as súas inversas, 
exponenciais, logarítmicas e funcións 
definidas a anacos.
 B3.3. Operacións e composición de 

funcións. Función inversa. Funcións de oferta

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

B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións.

 B3.4. Concepto de límite dunha función 

nun punto e no infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterais. Indeterminacións.
 B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea.
 B3.8. Utilización das ferramentas básicas

da análise para o estudo das características
dunha función. Representación gráfica de 
funcións.

B3.4. Estudar e representar graficamente 
funcións obtendo información a partir das súas
propiedades

e extraendo información sobre o seu 
comportamento local ou global

B5.1. Estatística descritiva bidimensional.

 B5.2. Táboas de continxencia.

 B5.3. Distribución conxunta e distribucións 

marxinais.
 B5.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais.

B5.1. Describir e comparar conxun tos de 
datos de distribucións bidimensionais, con 
variables discretas

ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados co mundo científico, e obter os 
parámetros estatísticos



h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus 
antecedenteshistóricos e os principais factores da  súa evolución. Participar de xeito 
solidariono desenvolvemento e na mellora do seu contorno social.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou 

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,

concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e

B1.10.  Desenvolver  e  cultivar  
asactitudes persoais



investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

inherentes ó quefacer matemático.

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as 
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.1. Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas.

B1.1. Expresar verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema.

B1.1. Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas.

 B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos; modificación de 
variables; suposición do problema 
resolto.
 B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: 

coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, outras 
formas de resolución, problemas parecidos,
xeneralizacións e particularizacións 
interesantes.

 B1.4. Iniciación á demostración en 

matemáticas: métodos, razoamentos, 

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

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: étodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de 

demostración: redución ao 
absurdo, método de indución,
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.



B1.6. Razoamento dedutivo e indu tivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.8. Elaboración e presentación oral 

e/ou escrita, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas,
de informes científicos sobre o proceso 
seguido na resolución dun problema ou na 
demostración dun resultado matemático.

 B1.9. 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 
a 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 os resultados e as conclusións

B1.4. Elaborar un informe científico escrito

que sirva para comunicar as ideas 
matemáticas xurdidas na resolución dun 
problema ou nunha demostración, coa 
precisión e o rigor adecuados

B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou do mundo 
das matemáticas, de xeito

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado.



individual e en equipo

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou 
contextos do mundo das matemáticas, de 

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,

concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos

B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras 
formas de representación de argumentos.

 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da realidade ou do 
mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo.
 B1.11. Elaboración e presentación dun 

informe científico sobre o proceso, os 
resultados e as onclusións do proceso de 
investigación desenvolvido, utilizando as 
ferramentas e os medios tecnolóxicos 
axeitados.

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

B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade e matemáticos, de xeito 
individual e en equipo.

B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións da 
realidade

B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade e matemáticos, de xeito 
individual e en equipo.

B1.9. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos



B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

B1.13. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico.

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante 
a resolución de situacións descoñecidas.

B1.13. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico.

B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións similares 
futuras.

B1.9. 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.
– Facilitar a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
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 os 
resultados e conclusións obtidos.

B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, 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.



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

B1.9. 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.
– Facilitar a comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 
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 os 
resultados e conclusións obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, 

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, procurando, 
analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción.

B2.1. Números reais: necesidade do seu 
estudo e das súas operacións para a 
comprensión da realidade.

Valor absoluto. Desigualdades. Distancias na 
recta real. Intervalos e ámbitos. Aproximación 
e erros. Notación científica.

 B2.1. Utilizar os números reais, as súas 

operacións e as súas propiedades, para 
recoller, transformar e intercambiar 
información, estimando, valorando e 
representando os resultados en contextos de
resolución de problemas

B2.2. Números complexos. Forma binómica e 
polar. Representacións gráficas. Operacións 
elementais. Fórmula de Moivre.

B2.2. Coñecer os números complexos como 
extensión dos números reais, e utilizalos para 
obter solucións dalgunhas ecuacións 
alxébricas

B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, 
monotonía e anotación. Número "e".

 B2.4. Logaritmos decimais e 

neperianos. Propiedades. Ecuacións 
logarítmicas e exponenciais.
 B2.5. Resolución de ecuacións non 

alxébricas sinxelas

B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e 
dos logaritmos utilizando as súas propiedades 
na resolución de problemas extraídos de 
contextos reais.

B2.6. Formulación e resolución de 
problemas da vida cotiá mediante ecuacións
e inecuacións. Interpretación gráfica.

 B2.7. Método de Gauss para a 

resolución e a interpretación de sistemas 

B2.4. Analizar, representar e resolver 
problemas formulados en contextos reais, 
utilizando recursos alxébricos (ecuacións, 
inecuacións e sistemas) e interpretando 



B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións.

 B3.2. Funcións básicas: polinómicas, 

racionais sinxelas, valor absoluto, raíz, 
trigonométricas e as súas inversas, 
exponenciais, logarítmicas e funcións 
definidas a anacos.
 B3.3. Operacións e composición de 

funcións. Función inversa. Funcións de oferta
e demanda.

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.

B3.4. Concepto de límite dunha función nun 
punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites 
laterais.

Indeterminacións.

 B3.5. Continuidade dunha función. 

Estudo de descontinuidades.

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e 
continuidade dunha función aplicándoos no 
cálculo de límites e

o estudo da continuidade dunha función nun 
punto ou un intervalo.

B3.4. Concepto de límite dunha función nun 
punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites 
laterais.

Indeterminacións.

 B3.5. Continuidade dunha función. 

Estudo de descontinuidades.
 B3.6. Derivada dunha función nun punto.

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.



Interpretación xeométrica da derivada da 
función nun punto. Medida da variación 
instantánea dunha magnitude con respecto a 
outra. Recta tanxente e normal.

 B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea.

B3.1. Funcións reais de variable real. 
Características das funcións.

 B3.4. Concepto de límite dunha función 

nun punto e no infinito. Cálculo de límites. 
Límites laterais. Indeterminacións.
 B3.7. Función derivada. Cálculo de 

derivadas. Regra da cadea.
 B3.8. Utilización das ferramentas básicas

da análise para o estudo das características
dunha función. Representación gráfica de 

B3.4. Estudar e representar graficamente 
funcións obtendo información a partir das súas
propiedades

e extraendo información sobre o seu 
comportamento local ou global.

B4.1. Medida dun ángulo en radiáns.

 B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo

calquera. Circunferencia goniométrica. 
Razóns trigonométricas dos ángulos suma, 
diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións 
trigonométricas.

B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en 
radiáns, manexando con soltura as razóns 
trigonométricas

dun ángulo, do seu dobre e a metade, así 
como as transformacións trigonométricas 
usuaisB4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo 

calquera. Circunferencia goniométrica. 
Razóns trigonométricas dos ángulos suma, 
diferenza doutros dous, dobre e metade. 
Fórmulas de transformacións 
trigonométricas.

 B4.3. Teoremas. Resolución de 

ecuacións trigonométricas sinxelas.
Resolución de problemas xeométricos 

B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 
tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais
para resolver ecuacións trigonométricas e 
aplicalas na resolución de triángulos 
directamente ou como consecuencia

da resolución de problemas xeométricos do 
mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico

B4.5. Vectores libres no plano. Operacións 
xeométricas.

 B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector.

Ángulo de dous vectores.
 B4.7. Bases ortogonais e ortonormal

B4.3. Manexar a operación do produto escalar 
e as súas consecuencias; entender os 
conceptos de base ortogonal e ortonormal; e 
distinguir e manexarse con precisión no plano 
euclídeo e no plano métrico, utilizando en 
ambos os casos as súas ferramentas e 
propiedades

B4.5. Vectores libres no plano. Operacións 
xeométricas.

 B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector.

Ángulo de dous vectores.
 B4.8. Xeometría métrica plana. 

Ecuacións da recta. Posicións relativas de 
rectas. Distancias e ángulos. Resolución de

B4.4. Interpretar analiticamente distintas 
situacións da xeometría plana elemental, 
obtendo as ecuacións

de rectas, e utilizalas para resolver problemas 
de incidencia e cálculo de distancias.



B4.9. Lugares xeométricos do plano.

 B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, 

hipérbole e parábola. Ecuación e 
elementos.

B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico
no plano e identificar as formas 
correspondentes a algúns

lugares xeométricos usuais, estudando as 
súas ecuacións reducidas e analizando as 
súas propiedades métricas.

B5.1. Estatística descritiva bidi mensional.

 B5.2. Táboas de continxencia.

 B5.3. Distribución conxunta e distribucións 

marxinais.
 B5.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais.
 B5.5. Distribucións condicionadas.

B5.1. Describir e comparar conxun tos de 
datos de distribucións bidimensionais, con 
variables discretas

ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados co mundo científico, e obter os 
parámetros estatísticos

máis usuais, mediante os medios máis 
adecuados (lapis  e papel, calculadora ou folla 

B5.6. Independencia de variables estatísticas.

 B5.7. Estudo da dependencia de dúas 

variables estatísticas. Representación 
gráfica: nube de puntos. B5.8. Dependencia 
lineal de dúas variables estatísticas. 
Covarianza e correlación: cálculo e 
interpretación do

B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 
variables e cuantificar a relación lineal entre 
elas mediante o coeficiente de correlación, 
valorando a pertinencia de axustar unha recta 
de regresión e, de ser o caso, a conveniencia  
de    realizar    predicións,    avaliando    a



coeficiente de correlación lineal.

 B5.9. Regresión lineal. Estimación. 

Predicións estatísticas e fiabilidade 
destas

fiabilidade destas nun contexto de resolución 
de problemas relacionados con fenómenos 
científicos

B5.10. Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e descrición de
traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información e detectando 
erros e manipulacións.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa 
estatística, analizando

un conxunto de datos ou interpretando de 
forma crítica informacións estatísticas 
presentes nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, etectando 
posibles erros e manipulacións na 
presentación tanto dos datos como das 
conclusións.

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e 
dosmétodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da 
tecnoloxíaa o cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o 
respectocara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referenciaao territorio galego.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.1. Planificación e expresión verbal do 
proceso de resolución de problemas.

 B1.2. Estratexias e procedementos 

postos en práctica: relación con outros 
problemas coñecidos; modificación de 
variables; suposición do problema 
resolto.
 B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: 

coherencia das solucións coa situación, 
revisión sistemática do proceso, outras 
formas de resolución, problemas parecidos,
xeneralizacións e particularizacións 
interesantes.

matemáticas: métodos, razoamentos, 

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

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: étodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de 

demostración: redución ao 
absurdo, método de indución,
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.

 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

formas de representación de argumentos.

B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos



B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou do mundo 
das matemáticas, de xeito individual e en 
equipo

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de 
investigación formulado.

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou 

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,

concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos

B1.12. Práctica de procesos de 
matematización e modelización, en contextos 
da realidade e matemáticos, de xeito 
individual e en equipo.

B1.8. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións da 
realidade

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.



realidade ou do mundo das matemáticas, de 
xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.13. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico.

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante 
a resolución de situacións descoñecidas.

B1.12. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia e 
aprendendo delas para situacións similares 
futuras.

B5.1. Estatística descritiva bidi mensional.

 B5.2. Táboas de continxencia.

 B5.3. Distribución conxunta e distribucións 

marxinais.
 B5.4. Medias e desviacións típicas 

marxinais.
 B5.5. Distribucións condicionadas.

 B5.6. Independencia de variables 

estatísticas.

B5.1. Describir e comparar conxun tos de 
datos de distribucións bidimensionais, con 
variables discretas

ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados co mundo científico, e obter os 
parámetros estatísticos

máis usuais, mediante os medios máis 
adecuados (lapis  e papel, calculadora ou folla 
de cálculo), valorando a dependencia entre as 
variables.

B5.6. Independencia de variables estatísticas.

 B5.7. Estudo da dependencia de dúas 

variables estatísticas. Representación 
gráfica: nube de puntos. B5.8. Dependencia 
lineal de dúas variables estatísticas. 
Covarianza e correlación: cálculo e 
interpretación do coeficiente de correlación 
lineal.
Predicións estatísticas e fiabilidade 

B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 
variables e cuantificar a relación lineal entre 
elas mediante o coeficiente de correlación, 
valorando a pertinencia de axustar unha recta 
de regresión e, de ser o caso, a conveniencia 
de realizar predicións, avaliando a fiabilidade 
destas nun contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos 
científicos

B5.10. Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e descrición de
traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información e detectando 
erros e manipulacións.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa 
estatística, analizando

un conxunto de datos ou interpretando de 
forma crítica informacións estatísticas 
presentes nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, etectando 
posibles erros e manipulacións na 
presentación tanto dos datos como das 
conclusións.

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 
iniciativa,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN



B1.10. Planificación e realización de 
proxectos e investigacións matemáticas a 
partir de contextos da realidade ou do mundo 
das matemáticas, de xeito individual e en 
equipo

1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en 
que se desenvolve e o problema de 

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas a 

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,

concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos

e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.



individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.
B1.13. Confianza nas propias capacidades 
para desenvolver actitudes axeitadas e 
afrontar as dificultades propias do traballo 
científico.

B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante 
a resolución de situacións descoñecidas.

B5.10. Identificación das fases e das tarefas 
dun estudo estatístico. Análise e descrición de
traballos relacionados coa estatística, 
interpretando a información e detectando 
erros e manipulacións.

B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa 
estatística, analizando

un conxunto de datos ou interpretando de 
forma crítica informacións estatísticas 
presentes nos medios de comunicación, a 
publicidade e outros ámbitos, etectando 
posibles erros e manipulacións na 
presentación tanto dos datos como das 
conclusións.n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

comofontes de formación e enriquecemento cultural.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.4. Iniciación á demostración en 
matemáticas: métodos, razoamentos, 
linguaxes, etc.

 B1.5. Métodos de demostración: redución 

ao absurdo, método de indución, 
contraexemplos, razoamentos encadeados, 
etc.
 B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo.

 B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras

formas de representación de argumentos.
 B1.10. Planificación e realización de 

proxectos e investigacións matemáticas 
a partir de contextos da

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,

concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal 
esocial, e impulsar condutas e hábitos saudables.



CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

 B1.12. Práctica de procesos de 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

B1.10. Planificación e realizaciónde proxectos
e investigacións matemáticas a partir de 
contextos da realidade ou do mundo das 
matemáticas, de xeito individual e en equipo.

B1.10. Desenvolver e cultivar asactitudes 
persoais inherentes ó quefacer matemático.

modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo.

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír
á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN



4. Concreción de cada estándar de aprendizaxe avaliable:

Estándares de aprendizaxe avaliable

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

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

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



1º trimestre

Unidade 1: Números reais

Números racionais, irracionais. Números reais e valor absoluto. Intervalos e semirrectas. Radicais. 
Propiedades e operacións. Racionalización. Logaritmos e propiedades. Expresión  decimal dos números 
reais. Errores. Notación científica. Factoriais. Números combinatorios e propiedades. Binomio de Newton.

Unidade 2: Ecuacíns, inecuacións e sistemas

Polinomios: operacións, regra de Ruffini, factorización. Fraccións alxébricas: operacións. Resolución de 
ecuacións de rpimeiro grao, de grado dous, bicadradas, con radicais, con fraccións alxébricas, irracionais,
exponenciais e logarítmicas. Resolución de ecuacións mediante factorización. Resolución de sistemas de 
ecuacións lineares e non lineares. Método de Gauss. Inecuacións  de primeiro e segundo grao e con dúas
incógnitas. Sistemas de inecuacións cunha incógnita e con dúas incógnitas. 

Unidade 3: Trigonometría 

Medida de ángulos. Razóns trigonométricas dun ángulo agudo.  Relacións entre as razóns triginométricas
: fórmula fundamental de trigonometría. Cálculo de razóns trigonométricas sinxelas. Razóns 
trigonométricas deun ángulo calquera. Reducción dun ángulo ó primeiro cuadrante. Ängulos maiores de 
360º. Fórmulas trigonimétricas. Resolución de triángulos rectángulos e oblicuángulos. Teoremas do seno 
e do coseno. 

Unidade 4:  Complexos

Números complexos e representación gráfica. Operacións en forma binómica e forma polar. Paso de 
binómica e polar e ó revés. Fórmula de Moivre. Raíces de números complexos.

2º trimestre

Unidade 5: Xeeometría anlítica: vectores. 

Vectores e as súas operacións. Combinación lineal de vectores. Coordenadas dun vector. Base. 
Operacións con coordenadas. Produto escalar de dous vectores Aplicacións do produto escalar. Puntos e 
vectores nun plano. Coordenadas do vector que une  dous puntos. Condición para que tres puntos estean
aliñados. Punto medio dun segmento. Simétrico dun punto respecto a outro. Ecuacións da recta: vectorial,
paramétricas, continua, explícita, punto-pendente e implícita. Posición relativa de dúas rectas. Distancias 
e ángulos entre rectas.

Unidade 6: Lugares xeométricas. Cónicas

Lugares xeométricos. Circunferencia, elipse, hipérbola e parábola. Elementos característicos.

Unidade 7: Funcións

Concepto de función, dominio e percorrido. Funcións elementais (lineais, cuadráticas, raiz, de 



proporcionalidade inversa). Funcións definidas a anacos, función valor absoluto. Transformacións  
elementais de funcións. Composición de funcións. Función recíproca, exponencial, logarítmica  e funcións
arco.

Unidade 8: Límite dunha función

Sucesións. Límite dunha sucesión. Cálculo de límites.Operacións con límitas. 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 discontinuidades.

3º trimestre

Unidade 9: Derivadas.

Derivada nun punto. Regras de derivación. Regra da cadea. Estudo da derivabilidade dunha función 
definida a anacos.

Unidade 10: Representación dunha función.

Puntos críticos, cerecemento e decrecemento; máximos e mínimos; intervalos de concavidade e 
convexidade; puntos de inflexión. Representación. Recta tanxente e normal a unha función nun punto.

Unidade 11: Estatística. Distribucións bidimensionais



Nocións xerais. Distribucións estatísticas. Táboas de frecuencias. Parámetros estatísticos.

Relación funcioinal e estatística. Distribucións bidimensionais. Nube de puntos. Correlación lineal. Centro 
de gravidade, covarianza, coeficiente de correlación, rectas de regresión de X sobre Y e de Y sobre X. 
Estimacións. Táboas de continxencia.

UNIDADE 1: Números  reais.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados
ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non utiliza argumentos, razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar razoamentos explícitos e coherentes pola falta de coñecementos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar razoamentos explícitos e coherentes pero non por falta de coñecementos senón por falta de
fluidez na linguaxe e falta de hábito.

Excelente (8-10) Utiliza argumentos, razoamentos explícitos e coherentes

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos ou probabilísticos

REGULAR Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non xeneraliza nin demostra propiedades de contextos numéricos,alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos ou
probabilísticos

Regular (3-4) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos e alxébricos pero sí as ten contextos
xeométricos, funcionais, estatísticos  e probabilísticos.

Ben (5-7) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos , alxébricos, xeométricos e funcionais.
Sí ten dificultades en contextos estatísticos e probabilísticos.

Excelente (8-10) Xeneraliza e demostra propiedades de contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos e probabilísticos

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

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é
capaz de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación



correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

Cualificación Significado

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na
aula coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre



aprende dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.13.1.  Selecciona  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas  e
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou
estatísticos cando a  dificultade  destes  impidaou  non  aconselle
facelos manualmente

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) - Non utiliza ferramentas tecnolóxicas axeitadas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos

Regular (3-4) Utiliza a calculadora pero con moitas dificultades nas parénteses ó introducir os datos. Ten dificultades en expresións
complexas e con ferramentas coma a folla de cálculo.

Ben (5-7) Usa a calculadora sen dificultade nas parén teses e potencias e con alfunha dificultade en cálculos complexos. Intenta usar
novas tecnoloxías, por exemplo folla de cálculo.

Excelente (8-10) Selecciona sempre a ferramenta máis axeitada e está pronto para aprender novas tecnoloxías. Non ten ningún problema coa
calculadora científica.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B2.1.1.  Recoñece  os  tipos  números  reais  e  complexos  e
utilízaos  para  representar  e  interpretar  axeitadamente
información cuantitativa

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal Non diferenza reais e complexos e non os utiliza para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa

Regular Diferenza reais de complexos e ten dificultades para utilizalos para representar e interpretar axeitadamente informació
cuantitativa.

Ben Diferenza reais de complexos e representa e interpreta con eles información cuantitativa.

MA1B2.1.2.  Realiza  operacións  numéricas  con  eficacia,
empregando  cálculo  mental,  algoritmos  de   lapis  e  papel,
calculadora ou ferramentas informáticas.

BEN Exame escrito 40,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non realiza operacións numéricas con eficacia salvo con algoritmos de lapis e papel e as operacións básicas con calculadora.

Regular (3-4) Realiza operacións numéricas con eficacia con lapis e papel e cálculo mental e ten dificultades coa calculadora ó traballar con
potencias, raíces e operacións complexas.

Ben (5-7) Realiza operacións numéricas con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel e calculadora. Ten algunha
dificultade coas ferramentas informáticas.

Excelente (8-10) Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando lapis e papel, cálculo mental, calculadora ou ferramentas informáticas.

MA1B2.1.3.  Utiliza a  notación numérica máis  adecuada a cada BEN Exame escrito 5,00%



contexto e xustifica a súa idoneidade.

Cualificación Significado

Mal (0-2) Fai as operacións e non se preocupa de utilizar a notación máis axeitada (por exemplo notación científica...) e non xustifica a
súa idoneidade.

Regular (3-4) A maioría das veces fais as operacións e non se preocupa de utilizar a notación máis axeitada. Cando a usa xustifícao

Ben (5-7) Case sempre fai as operacións e utiliza a notación máis axeitada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade.

Excelente (8-10) Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade.

MA1B2.1.4.  Obtén  cotas  de  erro  e  estimacións  nos  cálculos
aproximados que realiza, valorando e xustificando a necesidade
de estratexias axeitadas para minimizalas.

BEN Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal Non obtén  cotas  de erro  nin  estimacións  nos  cálculos  que  realiza.  Non valora  nin  xustifica  a  necesidade de  estratexias
axeitadas que minimicen as devanditas cotas

Regular Ten dificultades para obter as cotas de erro e estimacións nos cálculos que realiza. Valora e xustifica a necesidade de estratexia
axeitadas para minimizalas.

Ben Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos que realiza e valora e xustifica a necesidade de estratexias axeitadas para
minimizalas.

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para
calcular distancias e manexar desigualdades

BEN Exame escrito 15,00%

Cualificación Significado

Mal Coñece o concepto de valor absoluto pero non o aplica para calcular distancias nin para manexar desigualdades.

Regular Coñece o concepto de valor absoluto e aplícao para calcular distancias pero ten algunha dificultade para manexar
desigualdades.

Ben Coñece o concepto de valor absoluto e aplícao para calcular distancias e para manexar desigualdades

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais,
a súa representación e a interpretación na recta real, e as súas
operacións.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Coñece os números reais, ten dificultades para representalos e comete moitos erros nas operacións e non resolve problemas
nos que interveñen estes elementos.

Regular (3-4) Coñece e representa os números reais; ten algunha dificultade nas operacións con irracionais e te moitas mdificultades para
resolver os problemas nos que interveñen estes elementos. Necesita axuda da profesora; unha vez vista a relación entre datos

e incógnita élle doado

Ben (5-7) Coñece, representa e opera con números reais. Cústalle resolver algunhos problemas nos que interveñen estes elementos.
Consegue resolver algúns con autonomía.

Excelente (8-10) Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e interpretación na recta real e as súas operacións.

MA1B2.3.1.  Aplica  correctamente  as  propiedades  para  calcular
logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos

BEN Exame escrito 15,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non aplica as propiedades de logaritmos para calculalos.

Regular (3-4) Aplica ben as propiedades do logaritmo dunha potencia e polo tanto dunha raiz pero ten dificultades no logaritmo dun produto e
dun cociente e para cambiar de base.

Ben (5-7) Sabe aplicar todas as propiedades pero ás veces confúndese nas operacións, ben por non descompoñer ben os números  etc.



Soe conseguir pór o logaritmo dun número en función doutros coñecidos.

Excelente (8-10) Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros coñecidos.

UNIDADE 2: Ecuacións, inecuacións e sistemas.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma razoada,  o  proceso
seguido  na  resolución  dun  problema,  coa  precisión  e  o  rigor
adecuados

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non é capaz de expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema e carece de rigor e
precisión

Regular (3-4) Non se expresa ben verbalmente e ten moitas dificultades para ser rigoroso ou moi preciso

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

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

MA1B1.2.1.  Analiza e comprende o  enunciado para resolver  ou
demotrar(datos,  relacións  entre  os  datos,  condicións,  hipótese,
coñecementos matemáticos necesarios,etc.). 

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non analiza nin comprende nun enunciado cales son os datos, a relación en tre estos, as condicións, hipóteses nin cales son os
os coñecementos necesarios para resolvelo ou demostralo

Regular (3-4) Analiza pero ten moitas dificultades para comprender o enunciado que temos que resolver ou demostrar; ten claros os datos
pero élle difícil escribir a relación entre estos; as concdicións, hipótese e non ten demasiado claro cales son os coñecementos

necesarios para resolvelo ou demostralo.

Ben (5-7) Analiza e comprende cales son os datos e as relacións entre estos; as condicións, hipótese pero ten alguna dificultade nos
coñecementos matemáticos necesarios para resolvelo ou demostralo.

Excelente (8-10) Analiza e comprende cales son os datos e as relacións entre estos; as condicións, hipótese e coñece os matemáticos
necesarios para resolvelo ou demostralo.

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co
número de solucións do problema.

BEN aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non valora a información dun enucnciado e non a relaciona co número de solucións do problema.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para valorar a información dun enunciado e ás veces consegue relacionala co número de solucións.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para valorar a información dun enunciado e non sempre a relaciona co número de solucións dun
problema.

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

MA1B1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de
razoamento na resolución de problemas

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado



Mal (0-2) Non entende os enunciados polo que o estándar  non o consegue

Regular (3-4) Entende o enunciado do problema pero ten moitas dificultades para utilizar estratexias e procesos de razoamento para
resolvelo. Ten dificultades para reflexionar sobre o proceso seguido.

Ben (5-7) Entende o enunciado do problema e ten algunha dificultade para utilizar estratexias e procesos de razoamento para resolvelo.
Só ten ás veces algunha dificultade para reflexionar sobre o proceso seguido.

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

MA1B1.2.5.  Reflexiona  sobre  o  proceso  de  resolución  de
problemas

Exame/ aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal Non reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas.

Ben Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas

MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función
do contexto matemático e reflexiona sobre o proceso de 
demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos 
clave, etc.).

BEN Exame escrito / 
aula

1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non reflexiona sobre o proceso de demostración nin utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto
matemático.

Regular (3-4) Reflexiona sobre o proceso de demostraciós; ten moitas dificultades para elexir o método en función do contexto matemático e
aínda que sabe cales son os pasos clave usa mal a linguaxe e símbolos matemáticos.

Ben (5-7) Reflexiona sobre o proceso de demostración; elixe o método con algunha dificultade non ten moi clara a estrutura; sabe cales
son os pasos clave e  usa ben a linguaxe e os símbolos matemáticos.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre o proceso de demostración: ten clara a estrutura, o métoso a utilizar en función do contexto matemático, usa
ben a linguaxe e os símbolos matemáticos. Ten claro cales son os pasos clave .

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos
adecuados ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non utiliza argumentos, razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar razoamentos explícitos e coherentes pola falta de coñecementos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar razoamentos explícitos e coherentes pero non por falta de coñecementos senón por falta de
fluidez na linguaxe e falta de hábito.

Excelente (8-10) Utiliza argumentos, razoamentos explícitos e coherentes

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,

BEN Exame escrito 1,00%



estatísticos ou probabilísticos

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non xeneraliza nin demostra propiedades de contextos numéricos,alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos ou
probabilísticos

Regular (3-4) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos e alxébricos pero sí as ten contextos
xeométricos, funcionais, estatísticos  e probabilísticos.

Ben (5-7) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos , alxébricos, xeométricos e funcionais. Sí
ten dificultades en contextos estatísticos e probabilísticos.

Excelente (8-10) Xeneraliza e demostra propiedades de contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos e probabilísticos

MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do 
mundo das matemáticas (a historia da humanidade e a historia 
das matemáticas; arte e matemáticas;tecnoloxías e matemáticas, 
ciencias experimentais e matemáticas, economía e matemáticas, 
etc.) e entre contextos matemáticos (numéricos e xeométricos, 
xeométricos e funcionais, xeométricos e probabilísticos, discretos 
e continuos, finitos e infinitos, etc.).

BEN Traballo 10,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas nin entre contextos matemáticos

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para procurar conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas e tamén entre 
algunhos contextos matemáticos (xeométicos e funcionais; xeométricos e probabilisticos). Non ten deficultade

entre finito/infinito; discreto/continuo e numéricos/ xeométricos

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para procurar conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas e entre contextos
matemáticos  só ten dificultade no xeométrico/probabilístico

Excelente (8-10) Pocura conexións entre contextos da realidade e do mundo das matemáticas e entre contextos matemáticas sen dificultade.

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

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é
capaz de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.



Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real 
e o matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios.

BEN

Aula 0,50%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático; non identifica o problema ou problemas que
subxacen nel

Regular (3-4) Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático; ten moitas dificultades para identificar o problema ou
problemas que subxacen nel  e non ten os coñecementos matemáticos necesarios

Ben (5-7) Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático; ten algunha dificultade para identificar o problema ou
problemas que subxacen nel pero sí ten os coñecementos matemáticos precisos.

Excelente (8-10) Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático e identifica o problema ou problemas que subxacen nel.
Ten os coñecementos  matemáticos necesarios.

MA1B1.8.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do  problema  no
contexto da realidade

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

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

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

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

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

MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre
os  logros  conseguidos,  resultados  mellorables,  impresións
persoais do proceso, etc., valorando outras opinións

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non reflexiona sobre o proceso nin obtén conclusións sobre os logros robtidos; non ve se son mellorables os resultados nin dá
as súas impresións persoais sobre o proceso.. Non valora outras opinións.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para reflexionar sobre o proceso e para obter conclusións sobre el e sobre os resultados. Cústalle
valorar outrar opinións e ver se os resultados son mellorables e dá as súas impreisóns persoais do proceso.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para reflexionar sobre o proceso e para obter conclusións sobre os logros conseguidos; vé as veces se
son mellorables e dá as súas impresións sobre o proceso valorando outras opinións.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os resultados obtidos. Dá a súa opinición sobre o proceso e valora
outras opinións: Ve se son resultados mellorables.

MA1B1.10.1.  Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.



Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na
aula coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.10.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa
precisión,  esmero e interese adecuados ao nivel  educativo e á
dificultade da situación

BEN Aula

Exame escrito

0,50%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Aínda que o intenta e ás veces consegue formularse a resolución de rtetos e problemas non o fai coa precisión e o esmero
adecuado ó nivel educativo e á dificultade da situación. (Comete moitos erros por falta de coñecementos matemáticos)

Ben (5-7) Consegue formularse retos e problemas pero ten algunha dificultade coa precisón e o esmero adecuado ó nivel educativo e á
dificultade da situación. (Ten os coñecementos precisos pero comete erros)

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

MA1B1.11.1.  Toma  decisións  nos  procesos  de  resolución  de
problemas,  de  investigación  e  de  matematización  ou  de
modelización,  valorando  as  consecuencias  destas  e  a
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

BEN Aula 0,50%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non toma decisións no proceso de resolucións de problemas nin valora a conveniencia dun modelo ou outro. Na aula sempre
está a espera de copiar do encerado, na casa non o intenta e nos controis tampouco.

Regular (3-4) Aínda que non lle guste a resolución de problemas tenta facelo, imitando os que xa se fixeron, aínda que non valore as
consecuencias da modelización e non vexa a utilidade desta. Resúltalle complicado..

Ben (5-7) Pódelle gustar ou non a resolución de problemas pero toma decisións no proceso de resolución, ás veces correctas e valora o
uso e a utilidade das matemáticas durante o proceso.

Excelente (8-10) Toma decisións acertadas durante o proceso de resolución de problemas; valora as consecuencias da matematización e tamén
a utilidade das matemáticas no devandito proceso.

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 0,50%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre
aprende dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, 
presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso 

Traballo 5,00%



de procura, análise e selección de información relevante, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión.

BEN

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de procurar, analizar e seleccionar a información relevante coa ferramente tecnolóxica axeitada nin de elaborar
documentos dixitais a partir desta.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para:

- Procurar, analizar e seleccionar información relevante coa ferramente tecnolóxica axeitada

- Elaborar documentos dixitais con esa información
compartir estos documentos para a súa discusión ou difusión.

Ben (5-7) Comparte un documento can é capaz de conseguilo pero ten algunha dificultade nalgunha das seguintes destrezas:

- Procurar, analizar e seleccionar información relevante coa ferramenta tecnolóxica axeitada
Elaborar documentos dixitais con esa información

Excelente (8-10) - Procura, analiza e selecciona información relevante coa ferramente tecnolóxica axeitada

- Elabora documentos dixitais con esa información
Comparte estos documentos para a súa discusión ou difusión.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais,
a súa representación e a interpretación na recta real, e as súas
operacións.

BEN Exame escrito 20,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Coñece os números reais, ten dificultades para representalos e comete moitos erros nas operacións e non resolve problemas
nos que interveñen estes elementos.

Regular (3-4) Coñece e representa os números reais; ten algunha dificultade nas operacións con irracionais e te moitas mdificultades para
resolver os problemas nos que interveñen estes elementos. Necesita axuda da profesora; unha vez vista a relación entre datos

e incógnita élle doado

Ben (5-7) Coñece, representa e opera con números reais. Cústalle resolver algunhos problemas nos que interveñen estes elementos.
Consegue resolver algúns con autonomía.

Excelente (8-10) Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e interpretación na recta real e as súas operacións.

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas 
nunha situación da vida real, estuda e clasifica un sistema de 
ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e 
tres incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss, nos casos
que sexa posible, e aplícao para resolver problemas.

BEN Exame escrito 20,00%



Cualificación Significado

Mal (0-2) Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situaciación da vida real. Non estuda nin clasifica un sistema de
ecuacións lineais (máximo tres ecs con tres incógnitas); non utiliza Gauss para resolvelo e non o utiliza para resolver

problemas.

Regular (3-4) Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situaciación da vida real. Estuda e clasifica un sistema de ecuacións
(máximo tres ecs con tres incógnitas); pero ten moitas dificultades para resolvelo por Gauss e non o utiliza para resolver

problemas.

Ben (5-7) Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situaciación da vida real. Estuda e clasifica un sistema de ecuacións
(máximo tres ecs con tres incógnitas); utilizao para resolver problemas e ten algunha dificultade para resolver un sistema por

Gauss.

Excelente (8-10) Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situaciación da vida real. Estuda e clasifica un sistema de ecuacións
(máximo tres ecs con tres incógnitas); resolve o problema por Gauss e non ten dificultade en aplicalo a resolución de

problemas.

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e
a resolución de ecuacións (alxébricas e non alxébricas) e 
inecuacións (primeiro e segundo grao), e interpreta os resultados 
no contexto do problema

BEN Exame escrito 14,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non resolve problemas  nos que se necesite resolver ecuacións ou inecuacións.

Regular (3-4) Interpreta os resultados no contexto do problema (cando os consegue) pero ten moitas dificultades nalgunha das seguintes 
destrezas:

- resolver problemas nos que necesite a formulación e resolución de ecuacións de 1º e 2º grado.

- resolver problemas nos que necesite a fomulación e resolución de inecuacións de 1º e 2º grado.
A maioría das veces a dificultade está en formular as ecuacións / inecuacións pero tamén ten dificultades na resolución sobre

todo de inecuacións de segundo grado

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

- resolver problemas nos que necesite a formulación e resolución de ecuacións de 1º e 2º grado.

- resolver problemas nos que necesite a fomulación e resolución de inecuacións de 1º e 2º grado.
As pequenas dificultades están na formulación non na resolución. Unha vez resolto interpreta os resultados no contexto do

problema

Excelente (8-10) Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución de ecuación e inecuacións de 1º e 2º grado. E interpreta os
resultados no contexto do problema.

UNIDADE 3: Triginometría.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma razoada,  o  proceso
seguido  na  resolución  dun  problema,  coa  precisión  e  o  rigor
adecuados

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado



Mal (0-2) Non é capaz de expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema e carece de rigor e
precisión

Regular (3-4) Non se expresa ben verbalmente e ten moitas dificultades para ser rigoroso ou moi preciso

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

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

MA1B1.2.1.  Analiza e comprende o  enunciado para resolver  ou
demotrar(datos,  relacións  entre  os  datos,  condicións,  hipótese,
coñecementos matemáticos necesarios,etc.). 

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non analiza nin comprende nun enunciado cales son os datos, a relación en tre estos, as condicións, hipóteses nin cales son os
os coñecementos necesarios para resolvelo ou demostralo

Regular (3-4) Analiza pero ten moitas dificultades para comprender o enunciado que temos que resolver ou demostrar; ten claros os datos
pero élle difícil escribir a relación entre estos; as concdicións, hipótese e non ten demasiado claro cales son os coñecementos

necesarios para resolvelo ou demostralo.

Ben (5-7) Analiza e comprende cales son os datos e as relacións entre estos; as condicións, hipótese pero ten alguna dificultade nos
coñecementos matemáticos necesarios para resolvelo ou demostralo.

Excelente (8-10) Analiza e comprende cales son os datos e as relacións entre estos; as condicións, hipótese e coñece os matemáticos
necesarios para resolvelo ou demostralo.

MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co
número de solucións do problema.

BEN aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non valora a información dun enucnciado e non a relaciona co número de solucións do problema.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para valorar a información dun enunciado e ás veces consegue relacionala co número de solucións.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para valorar a información dun enunciado e non sempre a relaciona co número de solucións dun
problema.

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

MA1B1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de
razoamento na resolución de problemas

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non entende os enunciados polo que o estándar  non o consegue

Regular (3-4) Entende o enunciado do problema pero ten moitas dificultades para utilizar estratexias e procesos de razoamento para
resolvelo. Ten dificultades para reflexionar sobre o proceso seguido.

Ben (5-7) Entende o enunciado do problema e ten algunha dificultade para utilizar estratexias e procesos de razoamento para resolvelo.
Só ten ás veces algunha dificultade para reflexionar sobre o proceso seguido.

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

MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos
adecuados ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.



MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos ou probabilísticos

BEN Exame escrito 0,50%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non xeneraliza nin demostra propiedades de contextos numéricos,alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos ou
probabilísticos

Regular (3-4) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos e alxébricos pero sí as ten contextos
xeométricos, funcionais, estatísticos  e probabilísticos.

Ben (5-7) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos , alxébricos, xeométricos e funcionais. Sí
ten dificultades en contextos estatísticos e probabilísticos.

Excelente (8-10) Xeneraliza e demostra propiedades de contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos e probabilísticos

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

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é
capaz de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.



Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1.  Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 3,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na
aula coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.10.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa
precisión,  esmero e interese adecuados ao nivel  educativo e á
dificultade da situación

BEN Aula

Exame escrito

0,50%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Aínda que o intenta e ás veces consegue formularse a resolución de rtetos e problemas non o fai coa precisión e o esmero
adecuado ó nivel educativo e á dificultade da situación. (Comete moitos erros por falta de coñecementos matemáticos)

Ben (5-7) Consegue formularse retos e problemas pero ten algunha dificultade coa precisón e o esmero adecuado ó nivel educativo e á
dificultade da situación. (Ten os coñecementos precisos pero comete erros)

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

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre
aprende dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 3,00%

Cualificación Significado



Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B4.1.1.  Coñece  e  utiliza  as  razóns  trigonométricas  dun
ángulo, o seu dobre e a metade, así como as do ángulo suma e
diferenza doutros dous.

BEN Exame escrito 43,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non coñece nin utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, do ángulo dobre e metade nin do ángulo suma e diferenza doutros
dous.

Regular (3-4) Coñece as razóns trigonométricas dun ángulo e utiízaas pero ten moitas dificultades para calcular as razóns trigonométricas do
ángulo dobre e metade e ás veces ten erros ó utilizar as razóns trigonométricas dos ángulos suma e diferenza doutros dous.

Ben (5-7) Coñece as razóns trigonométricas dun ángulo e utiízaas correctamente; non ten dificultades coas razóns trigonométricas do
ángulo suma e diferenza pero sí ten dificultades no cálculo das razóns do ángulo metade e menos nas do ángulo dobre.

Excelente (8-10) Coñece e utiliza as razóns trigonométricas dun ángulo, do ángulo dobre e metade e do ángulo suma e diferenza doutros dous.

MA1B4.2.1.  Resolve  problemas  xeométricos  do  mundo  natural,
xeométrico  ou  tecnolóxico,  utilizando  os  teoremas  do  seno,
coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais, e aplica
a  trigonometría  a  outras  áreas  de  coñecemento,  resolvendo
problemas contextualizados

BEN Exame escrito 30,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non resolve problemas xeométricos utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente e as fórmulas trigonométricas nin aplica
a trigonometría a outras áreas de coñecemento.

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

- Resolver problemas xeométricos utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente e as fórmulas trigonométricas.
Aplicar a trigonometría a outras áreas de coñecemento resolver problemas contextualizados

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

- Resolver problemas xeométricos utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente e as fórmulas trigonométricas.
Aplicar a trigonometría a outras áreas de coñecemento resolver problemas contextualizados

Excelente (8-10) Resolve problemas xeométricos utilizando os teoremas do seo, coseno e tanxente e as fórmulas trigonométricas e aplica a
trigonometría a outras áreas de coñecemento, resolvendo problemas  contextualizados.

UNIDADE 4: Complexos.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %



MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos
adecuados ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos ou probabilísticos

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non xeneraliza nin demostra propiedades de contextos numéricos,alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos ou
probabilísticos

Regular (3-4) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos e alxébricos pero sí as ten contextos
xeométricos, funcionais, estatísticos  e probabilísticos.

Ben (5-7) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos , alxébricos, xeométricos e funcionais. Sí
ten dificultades en contextos estatísticos e probabilísticos.

Excelente (8-10) Xeneraliza e demostra propiedades de contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos e probabilísticos

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

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.



Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1.  Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas; non
convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa
incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre aprende
dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.13.1.  Selecciona  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas  e
utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou
estatísticos  cando  a  dificultade  destes  impidaou  non  aconselle
facelos manualmente

BEN Exame escrito 3,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) - Non utiliza ferramentas tecnolóxicas axeitadas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos

Regular (3-4) Utiliza a calculadora pero con moitas dificultades nas parénteses ó introducir os datos. Ten dificultades en expresións complexas e
con ferramentas coma a folla de cálculo.

Ben (5-7) Usa a calculadora sen dificultade nas parén teses e potencias e con alfunha dificultade en cálculos complexos. Intenta usar novas
tecnoloxías, por exemplo folla de cálculo.

Excelente (8-10) Selecciona sempre a ferramenta máis axeitada e está pronto para aprender novas tecnoloxías. Non ten ningún problema coa
calculadora científica.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 3,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido



traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B2.2.1.  Valora  os  números  complexos  como  ampliación  do
concepto de números reais e utilízaos para obter a solución de
ecuacións de segundo grao con coeficientes  reais  sen solución
real

BEN Exame escrito 6,00%

Cualificación Significado

Mal Non valora os númeors complexos como ampliación do concepto de números reais e non os utiliza para obter a solución de
ecuacións de segundo grado con coeficientes reais sen solución real.

Regular Coñece o concepto de número complexo e valóraos como ampliación do concepto de números reais pero ten algunha dificultade
para expresar as raíces dos números negaticos, polo que non acada as solucións de ecuacións de segundo grado con

coeficientes reais e sen colución real.

Ben Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións de
segundo grado con coeficientes reais sen solución real.

MA1B2.2.2.  Opera  con  números  complexos  e  represéntaos
graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre no caso das potencias,
utilizandoa notación máis adecuada a cada contexto, xustificando
a súa idoneidade

BEN Exame escrito 75,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Representa graficamente os números complexos e non opera con números complexos e non utiliza a fórmula de Moivre no caso
de potencias.

Regular (3-4) Representa graficamente os números complexos; opera con facilidade as operacións elementais: suma, resta, produto e cociente
de complexos en forma binómica e cartesiana e te dificultades en forma polar e trigonométrica. Non lle resulta doado facer as

raíces de complexos e non utiliza a fórmula de Moivre.

Ben (5-7) Representa graficamente; fai as operacións elementais: suma, resta, produto, cociente en forma binómica, polar etc . Calcula as
raíces de complexos con facilidade pero ten dificultade para aplicar a fórmula de Moivre.

Excelente (8-10) Representa graficamente; fai as operacións elementais: suma, resta, produto, cociente en forma binómica, polar etc . Calcula as
raíces de complexos e aplica a fórmula de Moivre sen dificultade, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto,

xustificando a súa idoneidade.

UNIDADE 5: Xeometría analítica: vectores.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.4.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos
matemáticos adecuados ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado



Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos ou probabilísticos

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non xeneraliza nin demostra propiedades de contextos numéricos,alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos ou
probabilísticos

Regular (3-4) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos e alxébricos pero sí as ten contextos
xeométricos, funcionais, estatísticos  e probabilísticos.

Ben (5-7) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos , alxébricos, xeométricos e funcionais. Sí
ten dificultades en contextos estatísticos e probabilísticos.

Excelente (8-10) Xeneraliza e demostra propiedades de contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos e probabilísticos

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

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.



MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.10.2.  Formúlase a resolución de retos e problemas coa
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación

BEN Aula

Exame escrito

1,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Aínda que o intenta e ás veces consegue formularse a resolución de rtetos e problemas non o fai coa precisión e o esmero
adecuado ó nivel educativo e á dificultade da situación. (Comete moitos erros por falta de coñecementos matemáticos)

Ben (5-7) Consegue formularse retos e problemas pero ten algunha dificultade coa precisón e o esmero adecuado ó nivel educativo e á
dificultade da situación. (Ten os coñecementos precisos pero comete erros)

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

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre
aprende dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.



Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores
no plano, utiliza a interpretación xeométrica das operacións para
resolver  problemas  xeométricos  e  emprega  con  asiduidade as
consecuencias da definición de produto escalar para normalizar
vectores, calcular o coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade
de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro.

BEN Exame escrito 30,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non manexa as operacións básicas con vectores; non utiliza a interpretación xeométrica das operacións para resolver
problemas xeométricos. Non emprega as consecuencias da definición de produto escalar para normalizar vectores, calcular o

coseno dun ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores a a proxección dun vector sobre outro.

Regular (3-4) Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano e ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas:

- Utilizar a interpretación xeométrica das operacións para resolver problemas xeométricos

- empregar as consecuencias da definición de produto escalar para normalizar vectores e estudar a ortogonalidade de dous 
vectores.

empregar as consecuencias da definición de produto escalar para calcular o coseno dun ángulo e a proxección dun vector
sobre outro-

Ben (5-7) Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano e emprega as consecuencias da definición de produto escolar 
como mínimo en dúas destrezas das catro: (normalizar vectores, estudar a ortogonalidade de dous vectores,

calcular o coseno dun ángulo, calcular a proxección dun vector sobre outro) e no resto ten algunha dificultade. Non utiliza a
interpretación xeométrica das operacións para resolver problemas xeométricos.

Excelente (8-10) Manexa as operacións básicas con vectores; utiliza a interpretación xeométrica das operacións para resolver problemas
xeométricos. Emprega as consecuencias da definición de produto escalar para normalizar vectores, calcula o coseno dun

ángulo, estudar a ortogonalidade de dous vectores a a proxección dun vector sobre outro.

MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto escalar, do
módulo e do coseno do ángulo.

BEN Exame escrito 13,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo nin do coseno dun ángulo

Regular (3-4) Calcula a expresión do produto escalar pero ten bastantes dificultades no do módulo e do coseno dun ángulo. Os erros son
debidos a fallos nos conceptos matemáticos.

Ben (5-7) Ten claros os conceptos das tres pero ten algunha dificultade ás veces debido a erros de cálculo e non acada a solución
correcta.

Excelente (8-10) Calcula a expresión analítica do produto escalar, do módulo e do coseno dun ángulo.

MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha
recta, así como ángulos de dúas rectas

BEN Exame escrito 13,00%



Cualificación Significado

Mal (0-2) Non calcula as distancias entre puntos nin dun punto a unha recta. Tampouco calcula os ángulos de dúas rectas.

Regular (3-4) Calcula a distancia entre dous puntos pero ten dificultade para calcular a dun punto a unha recta, así como para calcular o
ángulo de dúas rectas.

Ben (5-7) Calcula a distancia entre dous puntos e o ángulo de dúas rectas pero ten dificultade na distancia dun punto a unha recta.

Excelente (8-10) Calcula distancias entre puntos e dun punto a unha recta, así como ángulos de dúas rectas.

MA1B4.4.2.  Obtén  a  ecuación  dunha  recta  nas  súas  diversas
formas,  identificando  en  cada  caso  os  seus  elementos
característicos

BEN Exame escrito 20,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas e non identifica en cada caso os seus elementos característicos.

Regular (3-4) Escribe a ecuación vectorial, paraméticas e punto pendente identificando en cada caso case sempre os seus elementos
característicos. Ten dificultades nas outras.

Ben (5-7) Escribe a ecuación vectorial, paraméticas , continua e punto pendente identificando en cada caso sempre os seus elementos
característicos. Presenta dificultades nas demais.

Excelente (8-10) Obtén a ecuación dunha recta nas súas diversas formas e identifica en cada caso os seus elementos característicos.

MA1B4.4.3.  Recoñece  e  diferencia  analiticamente  as  posicións
relativas das rectas.

BEN Exame escrito 10,00%

Cualificación uSignificado

Mal (0-2) Nin recoñece nin diferencia analiticamente as posicións relativas de dúas rectas.

Regular (3-4) Recoñece e diferencia analiticamente as rectas secantes e ten dificultades entre as paralelas e as coincidentes

Ben (5-7) Recoñece e diferencia analiticamente as rectas secantes e as coindidentes. Ás veces ten dificultades nas paralelas.

Excelente (8-10) Recoñece e diferencia analiticamente as posicións relativas de dúas rectas.

MA1B4.5.2.  Realiza  investigacións  utilizando  programas
informáticos  específicos  naquelas  hai  que  seleccionar,  que
estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e
as distintas cónicas estudadas

BEN aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-3) Non realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos

Regular (4-7) Realiza con certa dificultade investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que
estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas

Ben (7-10) Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que estudar posicións
relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas

UNIDADE 6: Lugares xeométricos. Cónicas

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.4.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos
matemáticos adecuados ó contexto e á situación

BEN Traballo

Aula

2,00%



Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.=  MA1B1.7.3.Utiliza  argumentos,  xustificacións,
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Traballo

Aula

2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

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

BEN Traballo

Aula

2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Traballo

Aula

2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 3,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:



perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.10.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e
traballo en equipo.

BEN Traballo 34,00%

Cualificación Significado

Mal (0-3) Non desenvolve habilidades sociais de cooperación e de traballo en equipo. Non aporta nada ó grupo.

Regular(3-7) Sexa ou non indivudualista tenta facer o traballo encomendado; aínda que non sempre o  consegue

Ben(7-9) Traballa en equipo correctamente, fai ben o seu labor e tenta sempre axudar ó que non entende algo de xeito que os resultados
do traballo en grupo sexan bos e a relación entre os compoñentes óptima.

MA1B1.13.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con
ferramentas  tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e
comprender propiedades xeométricas

BEN Aula 25,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non recrea ámbitos e obxectos xeométricos nin usa ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender
propiedades xeométricas

Regular (3-4) Recrea con certa dificultade ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, pero non
analizar nin comprende propiedades xeométricas

Ben (5-7) Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, non analizar pero si
comprende propiedades xeométricas

Excelente (8-10) Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender
propiedades xeométricas

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 10,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B4.5.2.  Realiza  investigacións  utilizando  programas
informáticos  específicos  naquelas  hai  que  seleccionar,  que
estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e
as distintas cónicas estudadas

BEN 20,00%

Cualificación Significado

Mal (0-3) Non realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos

Regular (4-7) Realiza con certa dificultade investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que
estudar posicións relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas

Ben (7-10) Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos naquelas hai que seleccionar, que estudar posicións



relativas e realizar interseccións entre rectas e as distintas cónicas estudadas

UNIDADE 7: Funcións.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.4.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos
matemáticos adecuados ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos ou probabilísticos

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non xeneraliza nin demostra propiedades de contextos numéricos,alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos ou
probabilísticos

Regular (3-4) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos e alxébricos pero sí as ten contextos
xeométricos, funcionais, estatísticos  e probabilísticos.

Ben (5-7) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos , alxébricos, xeométricos e funcionais. Sí
ten dificultades en contextos estatísticos e probabilísticos.

Excelente (8-10) Xeneraliza e demostra propiedades de contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos e probabilísticos

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

BEN Exame escrito 2,00%



Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.10.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e
traballo en equipo.

BEN Traballo 10,00%

Cualificación Significado

Mal (1-3) Non desenvolve habilidades sociais de cooperación e de traballo en equipo. Non aporta nada ó grupo.

Regular(4-7) Sexa ou non indivudualista tenta facer o traballo encomendado; aínda que non sempre o  consegue

Ben(7-9) Traballa en equipo correctamente, fai ben o seu labor e tenta sempre axudar ó que non entende algo de xeito que os resultados
do traballo en grupo sexan bos e a relación entre os compoñentes óptima.

MA1B1.13.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  facer BEN Proba 5,00%



representacións gráficas de funcións con expresións alxébricas
complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre
elas.

Cualificación Significado

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

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

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

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

MA1B1.13.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o
proceso seguido na solución de problemas, mediante a utilización
de medios tecnolóxicos

BEN Traballo

Aula

2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non deseña representacións gráficas  mediante a utilización de medios tecnolóxicos.

Regular (3-4) Non ten dificultade en deseñar as representacións matemáticamente pero si utilizando medios tecnolóxicos. Äs veces
conségueo.

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

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

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións
reais  de  variable  real  elementais  e  realiza  analiticamente  as
operacións básicas con funcións 

BEN Exame escrito 20,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non recoñece analítica e graficamente as función reais de variable real elementais e non realiza analíticamente as opercaións
básicas con funcións.

Regular (3-4) Realiza analíticamente as operacións básicas con funcións e élle moi difícil recoñecer analítica e graficamente as función reais
de variable real

Ben (5-7) Realiza analiticamente as operacións básicas de funcións e recoñece as función reais de variable real analíticamente e ten
algunha dificultade  en recoñecelas graficamente.

Excelente (8-10) Recoñece analítica e graficamente as función 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

BEN Exame escrito 20,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non selecciona adecuadamente e de xeito razoado eixes, unidades, dominios e escalas. Non n recoñece nin identifica os erros
de interpretación derivados dunha mala elección.

Regular (3-4) Selecciona con bastantes dificultades eixes, unidades, dominios e escala e recoñece e identifica ás veces os erros de
interpretación derivados dunha mala elección.

Ben (5-7) Selecciona selecciona adecuadamente e de xeito razoado eixes, unidades, dominios e escalas e recoñece e identific ás veces
os erros de interpretación derivados dunha mala elección.

Excelente (8-10) Selecciona selecciona adecuadamente e de xeito razoado eixes, unidades, dominios e escalas e recoñece e identifica ás veces
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

BEN Aula 10,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non interpreta as propiedades globais e locais das funcións nin comproba os resultados coa axuda dos medios tecnolóxicos en
actividades abstractas e problemas contextualizados

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

-Interpretar as propiedades globais e locais das funcións

-Comprobar os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas

- Comprobar os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en problemas contextualizados

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

-Interpretar as propiedades globais e locais das funcións

-Comprobar os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas

- Comprobar os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en problemas contextualizados

Excelente (8-10) Interpreta as propiedades globais e locais dunha función 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

BEN Exame 20,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non extrae nin identifica informacións derivadas do estudo e a análise de funcións en contextos reais.

Regular (3-4) Extrae información e identifica información derivada do estudo e a análise de funcións (dominio, percorrido, crecemento e
decrecemento). Dificultades  noutros puntos.

Ben (5-7) Extrae información e identifica información derivada do estudo e a análise de funcións (dominio, percorrido, crecemento e
decrecemento, máximos e mínimos). Dificultades na continuidade da función en contextos reais etc

Excelente (8-10) Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e análise de funcións en contextos reais.



UNIDADE 8: Límite dunha función

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.4.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos
matemáticos adecuados ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

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

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.



MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre
aprende dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 3,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.



Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

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.

BEN Exame escrito 45,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non comprende o concepto de límite nin realiza as operacións elementais do seu cálculo. Non resolve indeterminacións nin
determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites.

Regular (3-4) Comprende o concepto de límite e realiza as operacións elementais do seu cálculo. Resolve algunhas indeterminacións e 0.
pero ten dificultade noutras. Resúltalle difícil calcular a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites.

Ben (5-7) Comprende o concepto de límite e realiza as operacións elementais do seu cálculo. Resolve algunhas indeterminacións  e 0., .
Comprende sen dificultade (a1) pero non resolve outras como por exemplo . Resúltalle difícil calcular a tendencia dunha función

a partir do cálculo de límites.

Excelente (8-10) Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais de seu cálculo; aplica os procesos para resolver
indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de límiates.

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.

BEN Exame escrito 17,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non determina a continuidade dunha función a partir do estudo do seu límite e do valor da función.

Regular (3-4) Ten algunha dificultades para calcular os límites laterais e cando os calcula correctamente non controla se o límite da función
coincide co valor da funicón do punto.

Ben (5-7) Calcula ben o valor da función e os límites laterais. Peo ás veces esquécese de comprobar se o límite da función coincide co
valor da funicón do punto.

Excelente (8-10) Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e o do valor da función, para extraer conclusións
no mundo real.

MA1B3.2.3.  Coñece  as  propiedades  das  funcións  continuas  e
representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade

BEN Exame escrito 18,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non coñece as propiedades das funcións continuas nin sabe cales son os puntos de descontinuidade.

Regular (3-4) Coñece as propiedades das funcións continuas pero ten dificultades para averiguarr os puntos de descontinuidade e polo tanto
seralle difícil facer un esbozo da función usando os puntos de descontinuidade

Ben (5-7) Coñece as propiedades das funcións continuas e averigua a maioría dos puntos de descontinuidade e non ten moita dificultade
para esbozar a función.

Excelente (8-10) Coñece as propiedades das funcións continuas e averigua os puntos de descontinuidade e non ten dificultade para esbozar a
función nin de dicir que tipo de descontinuidade é.

MA1B3.3.3.  Determina  o  valor  de  parámetros  para  que  se
verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha
función nun punto.

BEN Exame escrito 4,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e derivabolidade dunha función nun
punto.

Regular (3-4) Ten algunha dificultade para calcular o valor dos devanditos parámetros e non sempre verifica correctamente as condicións de
continuidade e derivabilidade nun punto.

Ben (5-7) Determina os parámetros pero ás veces non verifica correctamente as condicións de continuidade e derivabilidade nun punto.

Excelente (8-10) Determina o valor dos parámetros para que se verifiquen os con cicións de continuidade e derivabilidade dun punto.



UNIDADE 9: Derivadas.

ESTÁNDARES GRAO MINIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.4.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos
matemáticos adecuados ó contexto e á situación

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema de investigación, estado da 
cuestión,

obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para entendela: comprende o problema que se quere investigar e sabe cales son as hipótese pero non
comprende a metodoloxía , resultados e sobre todo as conclusións.

Ben (5-7) Sabe cal é o problema de investigación, cales son as hipótesis e ten algunha dificultade para entender a metodoloxía.
Comprende o resultados pero non sempre é capaz de elaborar conclusións

Excelente (8-10) Coñece  ben a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática.

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación,
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de
investigación formulado

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado



Mal (0-2) Non planifica correctamente o proceso de investigación ou non ten en conta o contexto en que se desenvolve ou o prolema que
se investiga.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para planificar axeitadamente o proceso de investigación pero fíxase no contexto en que se desenvolve
e o problema formulado. Pode pensar un esbozo pero fáltanlle coñecementos para levalo a cabo.

Ben (5-7) Ten en conta o contexto e o problema formulado e é capaz de esbozar unha estratexia, planificar o proceso pero non sempre o
consegue.

Excelente (8-10) Planifica correctamente o proceso de investigación e ten en conta o contexto no que se desenvolve e o problema de
investigaión formulado.

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.

BEN 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non afonda na resolución do problema nin formula novas preguntas nin xeneraliza a situación ou resultados.

Regular (3-4) Afonda na resolución e é capaz de comprendelo pero non se formula novas preguntas nin xeneraliza a situación ou os
resultados.

Ben (5-7) Afonda na resolución do problema e formúlase novas preguntas pero ten dificultades para xeneralizar a situación ou os
resultados.

Excelente (8-10) Afonda na resolución do problema e formúlase nocvas preguntas e xeneraliza con facilidade a situación ou os resultados.

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

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a

BEN Aula 2,00%



aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre
aprende dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos
axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver
problemas

BEN Exame escrito 30,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non calcula a derivada dunha función Nin a emprega para estudar situacións reais nin para resolver  problemas.

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

-Calcular derivadas usando os métodos axeitados



-Empregar as derivadas para estudar situacións reais e para resolver problemas

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

-Calcular derivadas usando os métodos axeitados

Empregar as derivadas para estudar situacións reais e para resolver problemas

Excelente (8-10) Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver o
problema.

MA1B3.3.2.  Deriva  funcións  que  son  composición  de  varias
funcións elementais mediante a regra da cadea

BEN Exame escrito 40,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non deriva  funcións compostas usando a regra da cadea.

Regular (3-4) Coñece a regra da cadea e enténdea  pero ten moitas dificultades  nalgunhas fórmulas .

Ben (5-7) Coñece a regra da cadea e enténdea e ten algunha dificultade nalgunhas fórmulas.

Excelente (8-10) Deriva funcións compostas meediante 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.

BEN Exame escrito 12,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e derivabolidade dunha función nun
punto.

Regular (3-4) Ten algunha dificultade para calcular o valor dos devanditos parámetros e non sempre verifica correctamente as condicións de
continuidade e derivabilidade nun punto.

Ben (5-7) Determina os parámetros pero ás veces non verifica correctamente as condicións de continuidade e derivabilidade nun punto.

Excelente (8-10) Determina o valor dos parámetros para que se verifiquen os con cicións de continuidade e derivabilidade dun punto.

MA1B3.4.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  axeitados  para
representar  e  analizar  o  comportamento  local  e  global  das
funcións.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non utiliza medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das funcións.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das
funcións. Ten dificultades nos conceptos matemáticos e bastantes cos medios tecnolóxicos.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das funcións. Neste
caso as dificultades que ten o alumno están nos medios tecnolóxicos en si.

Excelente (8-10) Utiliza medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das funcións.

UNIDADE 10: Representación dunha función.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.4.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos BEN Exame escrito 1,00%



matemáticos adecuados ó contexto e á situación

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 1,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha 
investigación matemática (problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc.).

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para entendela: comprende o problema que se quere investigar e sabe cales son as hipótese pero non
comprende a metodoloxía , resultados e sobre todo as conclusións.

Ben (5-7) Sabe cal é o problema de investigación, cales son as hipótesis e ten algunha dificultade para entender a metodoloxía.
Comprende o resultados pero non sempre é capaz de elaborar conclusións

Excelente (8-10) Coñece  ben a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática.

MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación,
tendo en conta o contexto en que se desenvolve e o problema de
investigación formulado

Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non planifica correctamente o proceso de investigación ou non ten en conta o contexto en que se desenvolve ou o prolema que
se investiga.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para planificar axeitadamente o proceso de investigación pero fíxase no contexto en que se desenvolve
e o problema formulado. Pode pensar un esbozo pero fáltanlle coñecementos para levalo a cabo.

Ben (5-7) Ten en conta o contexto e o problema formulado e é capaz de esbozar unha estratexia, planificar o proceso pero non sempre o
consegue.

Excelente (8-10) Planifica correctamente o proceso de investigación e ten en conta o contexto no que se desenvolve e o problema de
investigaión formulado.

MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando
novas preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.

BEN 2,00%

Cualificación Significado



Mal (0-2) Non afonda na resolución do problema nin formula novas preguntas nin xeneraliza a situación ou resultados.

Regular (3-4) Afonda na resolución e é capaz de comprendelo pero non se formula novas preguntas nin xeneraliza a situación ou os
resultados.

Ben (5-7) Afonda na resolución do problema e formúlase novas preguntas pero ten dificultades para xeneralizar a situación ou os
resultados.

Excelente (8-10) Afonda na resolución do problema e formúlase nocvas preguntas e xeneraliza con facilidade a situación ou os resultados.

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

BEN Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia



coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.12.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,
tomando conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a
sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos  métodos  utilizados,  e
aprendendo diso para situacións futuras.

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos, ás veces coa axuda da profesora, pero ten moitas dificultades 
nalgunhas das seguintes destrezas:

-Valorar a potencia e a sinxeleza das ideas clave

- Aprender dos procesos desenvolvidos  para futuras situacións similares.

Ben (5-7) Reflexiona sobre os problemas e os procesos desenvolvidos de forma autónoma ; valora as ideas clave pero non sempre
aprende dos procesos desenvolvidos para futuras  situacións similares.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos; valora a potencia e a sinxeleza das ideas clave aprende
para situacións similares.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B3.4.1.  Representa  graficamente  funcións,  despois  dun
estudo  completo  das  súas  características  mediante  as
ferramentas básicas da análise.

BEN Exame escrito 70,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non representa graficamente funcións por falta de coñecementos matemáticos. Só é capaz de calcular dominio e puntos de
corte cos eixes.

Regular (3-4) Non sempre fai o estudo completo das caracteristicas das funcións. Non ten moitas dificultades nas funcións polinómicas pero
ten dificultades nas funcións racionais. Dificultades para o cálculo de asíntotas.

Ben (5-7) Fai o estudo completo das características das funcións, polinómicas, racionais..; Non ten dificultades de comprensión pero  ás
veces comete erros  e non  representa ben a función.

Excelente (8-10) Representa graficamente a función, despois dun estudo completo das súas caracteróisticas mediante as ferramentas básicas
de análise.

MA1B3.4.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  axeitados  para
representar  e  analizar  o  comportamento  local  e  global  das
funcións.

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non utiliza medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das funcións.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das
funcións. Ten dificultades nos conceptos matemáticos e bastantes cos medios tecnolóxicos.



Ben (5-7) Ten algunhas dificultades medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das funcións. Neste
caso as dificultades que ten o alumno están nos medios tecnolóxicos en si.

Excelente (8-10) Utiliza medios tecnolóxicos para representar e analizar o comportamento local e global das funcións.

UNIDADES 11: Estatística. Distribucións bidimensionais.

ESTÁNDARES GRAO MÍNIMO AVALIACIÓN %

MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso
seguido  na  resolución  dun  problema,  coa  precisión  e  o  rigor
adecuados

Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non é capaz de expresar verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema e carece de rigor e
precisión

Regular (3-4) Non se expresa ben verbalmente e ten moitas dificultades para ser rigoroso ou moi preciso

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

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

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou
demotrar(datos,  relacións entre os datos,  condicións,  hipótese,
coñecementos matemáticos necesarios,etc.). 

BEN Exame escrito 1 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non analiza nin comprende nun enunciado cales son os datos, a relación en tre estos, as condicións, hipóteses nin cales son os
os coñecementos necesarios para resolvelo ou demostralo

Regular (3-4) Analiza pero ten moitas dificultades para comprender o enunciado que temos que resolver ou demostrar; ten claros os datos
pero élle difícil escribir a relación entre estos; as concdicións, hipótese e non ten demasiado claro cales son os coñecementos

necesarios para resolvelo ou demostralo.

Ben (5-7) Analiza e comprende cales son os datos e as relacións entre estos; as condicións, hipótese pero ten alguna dificultade nos
coñecementos matemáticos necesarios para resolvelo ou demostralo.

Excelente (8-10) Analiza e comprende cales son os datos e as relacións entre estos; as condicións, hipótese e coñece os matemáticos
necesarios para resolvelo ou demostralo.

MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os
resultados  dos  problemas  para  resolver,  valorando  a  súa
utilidade e a súa eficacia.

BEN Exame escrito 1 %

Cualificación Significado

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

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

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

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

MA1B1.4.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos BEN Exame escrito 2 %



matemáticos adecuados ó contexto e á situación

Cualificación Significado

Mal Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Ben (5-7) Ten algunhas dificultades para utilizar correctamente a notación, os símbolos matemáticos e a linguaxe axeitada ó contexto e á
situación.

Excelente (8-10) Usa correctamente a linguaxe matemática, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó contexto e á situación.

MA1B1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 1 %

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.4.3.  Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó
tipo  de  problema,  situación  para  resolver  ou  propiedade  ou
teorema para demostrar, tanto na procura de resultados como
para  a  mellora  da  eficacia  na  comunicación  das  ideas
matemáticas

BEN Aula

Exame escrito

1 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas nin na procura de resultados nin na mellora da eficacia na comunicación
das ideas matemáticas

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas para resolver un problema, propiedade,
demostrar un teorema... pero inténtao e non consegue moitas veces acadar o resultado. Dada a dificultade coas ferramentas

tecnolóxicas élle difícil mellorar o estilo para ser máis eficaz na comunicación das ideas matemáticas.

Ben (5-7) Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema a resolver ... e procura os resultados con algunha
dificultade pero cústalle ser máis eficaz na comunicación das ideas matemáticas.

Excelente (8-10) Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó tipo de problema a resolver..... e procura os resultados e busca ser máis
eficaz na comunicación das ideas matemáticas. Ó ter facilidade nas ideas matemáticas e coñeces ben as ferramentas

tecnolóxicas consegue presentar os resultados e as ideas de xeito óptimo.

MA1B1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos
matemáticos  numéricos,  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos ou probabilísticos

BEN Exame escrito 1 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non xeneraliza nin demostra propiedades de contextos numéricos,alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos ou
probabilísticos

Regular (3-4) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos e alxébricos pero sí as ten contextos
xeométricos, funcionais, estatísticos  e probabilísticos.

Ben (5-7) Non ten dificultades para xeneralizar e demostrar propiedades de contextos numéricos , alxébricos, xeométricos e funcionais. Sí
ten dificultades en contextos estatísticos e probabilísticos.

Excelente (8-10) Xeneraliza e demostra propiedades de contextos numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, est atísticos e probabilísticos



MA1B1.7.1.  Consulta  as  fontes  de  información  adecuadas  ó
problema de investigación

BEN Aula 0,5 %

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non consulta as fontes de información adecuadas ó problema de investigación.

Ben (5-7) Consulta as fontes de información adecuadas ó problema de investigación con algunha dificultade.

Excelente (8-10) Consulta as fontes de información adecuadas ó problema de investigación.

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

BEN Exame escrito 2 %

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non usa a linguaxe, a notación nin os símbolos matemáticos adecuados ó contexxto do problema de investigación. Non é capaz
de escribir con símbolos matemáticos e de usar correctamente a linguaxe matemática.

Ben (5-7) Usa a linguaxe matemática e utiliza con certa dificultade os símbolos adecuados. Ten algunha dificultade para usar a notación
correcta.

Excelente (8-10) Usa a linguaxe matemática correctamente, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ó problema de investigación.

MA1B1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e
razoamentos explícitos e coherentes.

BEN Exame escrito 2,5 %

Cualificación Significado

Mal (0-4) Non dá explicacións nin razoamentos explícitos e coherentes.

Regular (3-4) Tenta xustificar algo pero resúltalle difícil por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Xustifica argumentos e dá razoamentos coherentes. Ten coñecementos matemáticos pero ás veces non consegue ir ó grao e
ser explícita.

Excelente (8-10) Xustifica argumentos e dá razoamentos explícitos e coherentes.

MA1B1.7.4.  Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ó
tipo de problema de investigación.

BEN Exame escrito

Aula

1 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas para resolver o prblema que se investiga.

Regular (3-4) Ten dificultades para empregar as ferramentas tecnoóxicas para resolver determinado problema que derivan xa dos
coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para empregar as ferramentas tecnolóxicas para resolver un tipo de problema pero só derivan da
tecnoloxía en si.

Excelente (8-10) Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas para resolver o prblema que se investiga.

MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das
ideas, así como dominio do tema de investigación.

BEN Exame escrito 2 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Só transmite incerteza, dúbidas e inseguridade na comunicacións das ideas e non domina o tema tratado.

Regular (3-4) Ten dificultades para transmitir as ideas porque non ten ben a base matemática.

Ben (5-7) Aínda que traballou o tema ten algún problema de inseguridade. Pero unha simple palabra ou xesto retoma a exposición.

Excelente (8-10) Domina o tema e transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas.

MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora
conclusións sobre o nivel de resolución do problema de 
investigación e de consecución de obxectivos,e, así mesmo, 

BEN Exame escrito

Aula

1 %



formula posibles continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non é capaz de reflexionar sobre o problema nin de elaborar conclusións sobre o nivel de resolución deste; non formula
posibles continuacións da investigación nin analiza os puntos fortes/débiles do proceso.

Regular (3-4) Reflexiona sobre o proceso de investigación pero ten moitas dificultades nalgunhas das seguintes destrezas:

- Elaborar conclusión sobre o nivel de resolución do problema e dos obxectivos acadados

- Formular posibles continuacións da investigación
Analizar puntos fortes e débiles do proceso Fai explícitas as súas impresións persoais.

Ben (5-7) Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusión sobre o nivel de resolución do problema e dos 
obxectivos acadados pero ten dificultades en:

- Formular posibles continuacións da investigación
Analizar puntos fortes e débiles do proceso. Fai explícitas as súas impresións persoais.

Excelente (8-10) Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusión sobre o nivel de resolución do problema e dos obxectivos
acadados; formula posibles con tinuacións da investigación e analiza puntos débiles e fortes do proceso e fai explícitas as súas

impersións sobre a experiencia.

MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema do mundo real 
e o matemático, identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios.

BEN

Aula 1 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático; non identifica o problema ou problemas que
subxacen nel

Regular (3-4) Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático; ten moitas dificultades para identificar o problema ou
problemas que subxacen nel  e non ten os coñecementos matemáticos necesarios

Ben (5-7) Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático; ten algunha dificultade para identificar o problema ou
problemas que subxacen nel pero sí ten os coñecementos matemáticos precisos.

Excelente (8-10) Establece conexións entre o problema do mundo real e o matemático e identifica o problema ou problemas que subxacen nel.
Ten os coñecementos  matemáticos necesarios.

MA1B1.8.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos
axeitados que permitan a resolución do problema ou problemas
dentro do campo das matemáticas.

BEN Aula 2 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non usa nin elabora modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución dun problema dentro do campo das
matemáticas.

Regular (3-4) Usa modelos matemáticos para a resolución de problemas pero ten difiultades para elaborar un modelo axeitado ante outro
problema.  (Comprende e usa o modelo cando llo dan)

Ben (5-7) Usa os modelos matemáticos par a resolución de problemas e ás veces ten a iniciativa suficiente para elaborar un modelo
axeitad para resolver un problema distinto (Comprende e usa o modelo que xa coñece pero tenta elaborar modelos novos ante

problemas distintos)

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

MA1B1.8.4.  Interpreta  a  solución  matemática  do  problema  no
contexto da realidade

BEN Exame escrito 5 %

Cualificación Significado

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



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

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

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

MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  para  a
aceptación  da  BEN crítica  razoada,  convivencia  coa  incerteza,
tolerancia  da  frustración,  autoanálise  continua,  autocrítica
constante, etc.).

Aula 1,5 %

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: non se esforza, non persevera, non acepta as críticas razoadas;
non convice coa incerteza; xestiona mal a frustración e non fai autoanálise.

Regular (3-4) Esfórzase moito pero ten moitas dificultades para desenvolver as outras actitudes actitudes axeitadas para o traballo na aula:
perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Ben (5-7) Esfórzase, persevera, acepta a crítica razoada pero ten dificultades para desenvolver actitudes axeitadas para o traballo na aula
coa convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo na aula: esforzo, perseveranza, aceptación de críticas razoadas, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise.

MA1B1.10.2.  Formúlase a resolución de retos e problemas coa
precisión, esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á
dificultade da situación

BEN Aula 0,5 %

Cualificación Significado

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

Regular (3-4) Aínda que o intenta e ás veces consegue formularse a resolución de rtetos e problemas non o fai coa precisión e o esmero
adecuado ó nivel educativo e á dificultade da situación. (Comete moitos erros por falta de coñecementos matemáticos)

Ben (5-7) Consegue formularse retos e problemas pero ten algunha dificultade coa precisón e o esmero adecuado ó nivel educativo e á
dificultade da situación. (Ten os coñecementos precisos pero comete erros)

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

MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, 
xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, etc

BEN Aula 2 %

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non desenvolve actitudes de curiosidade e indagación e carece de hábitos de formularse preguntas e buscar respostas
axeitadas; non revisa de forma critica os resultados atopados.

Regular (3-4) Non ten hábitos de formularse preguntas e buscar as respostas axeitadas pero inténtao e poucas veces o consegue pero cando
ocorre é capaz de revisar os resultados de forma crítica, ás veces con axuda da profesora.

Ben (5-7) Adquiriu hábitos de formularse preguntas e buscar as respostas axeitadas e ten poucas dificultades para conseguilo. É capaz
de revisar os resultados de forma crítica sen axuda da profesora.

Excelente (8-10) Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e buscar respostas axeitadas,
revisar de forma crítica os resultados atopados.

MA1B1.13.5.  Utiliza  medios tecnolóxicos para o tratamento de
datos   e  gráficas  estatísticas,  extraer  información  e  elaborar
conclusións

BEN Aula

Traballo

2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.



Regular (3-4) Ten moitas dificultades para acadar algunha/s das seguintes destrezas:

- Utilizar medios tecnolóxicos para o tratamento de datos (por exemplo folla de cálculo)
Xerar gráficos utilizando medios tecnolóxicos (por exemplo folla de cálculo) Sen embargo unha vez que está feito extrae

información e elabora conclusións.

Ben (5-7) Extrae información e elabora conclusións despis do tratamento de datos e gráficos Ten 
algunha dificultade para acadar algunha das seguintes destrezas:

- Utilizar medios tecnolóxicos para o tratamento de datos (por exemplo folla de cálculo)
Xerar gráficos utilizando medios tecnolóxicos (por exemplo folla de cálculo)

Excelente (8-10) Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extrae información e elabora conclusións.

MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición
oral dos contidos  traballados na aula

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (1-2) Non é capaz de utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido
traballado na aula.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. Ten problemas por falta de coñecementos matemáticos.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para utilizar os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro
contido traballado na aula. As dificultades non son derivadas de falta de coñecementos matemáticos. Con algo de axuda do

profesor conségueo.

Excelente (8-10) Utiliza os recursos dados na aula para apoiar a exposición oral dun problema ou exercicio ou outro contido traballado na aula.

MA1B1.14.3.  Usa  axeitadamente  os  medios  tecnolóxicos  para
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a
informacióndas actividades,  analizando puntos fortes  e débiles
do seu proceso educativo, e establecendo pautas de mellora.

BEN Aula 1,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, non recolle a
información das actividades: non analiza puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e non establece pautas de mellora.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para usar axeitadamenteos medios tecnolóxicos para:

- estruturar  e mellorar o seu proceso de aprendizaxe

- recoller información das actividades

- analizar puntos fortes e débiles do seu proceso educativo
- Establecer pautas de mellora

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para usar axeitadamente medios tecnolóxicos para:

- estruturar  e mellorar o seu proceso de aprendizaxe

- recoller información das actividades

- analizar puntos fortes e débiles do seu proceso educativo
Establecer pautas de mellora

Excelente (8-10) Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recolle a información das
actividades; analiza puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e establece pautas de mellora.

MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir
dos  datos  dun  estudo  estatístico,  con  variables  numéricas
(discretas e continuas) e categóricas

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non elabora táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas nin
categóricas

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para elaborar as táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, sobre



todo das numéricas.

Ben (5-7) Ten algunha dificultade para elaborar as táboas bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, sobre
todo nas numéricas continuas.

Excelente (8-10) Elabora táboas bidomensionais de frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, con variablles numéricas e categóricas.

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis
usuais en variables bidimensionais

BEN Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non calcula nin interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en variables bidimensionais.

Regular (3-4) Calcula as medias de ambas variables e a covarianza; ten dificultades coas desviacións típicas e o coeficiente de correlación.
Interpreta as medias.

Ben (5-7) Calcula as medias de ambas variables, covarianza, coeficiente de correlación e ten dificultade ás veces coas desviacións
típicas. Interpreta as medias e o coeficiente de correlación.

Excelente (8-10) Calcula e interpreta os parámetros estatísticos (media, varianza, desviación típica) e o coeficiente de correlación.

MA1B5.1.3.  Calcula  as  distribucións  marxinais  e  distribucións
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os
seus parámetros (media, varianza e desviación típica).

BEN Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non calcula as distribucións marxinais nin as distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia. Non calcula
media, varianza nin desviación típica.

Regular (3-4) Ten moitas dificultades para calcular as distribucións marxinais e as distribucións condicionadas a partir dunha táboa de
continxencia. Calcula media, varianza  e desviación típica.

Ben (5-7) Calcula media, varianza e desviación típica e ten algunha dificultade para calcular as distribucións marxinais e as distribucións
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia

Excelente (8-10) Calcula as distribucións marxinais e as distribucións condicionadas a partir dunha táboa de continxencia. Calcula media,
varianza nin desviación típica.

MA1B5.1.4.  Decide  se  dúas  variables  estatísticas  son  ou  non
dependentes  a  partir  das  súas  distribucións  condicionadas  e
marxinais

Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal Non decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais.

Regular Ten algunhas dificultades ás veces para decidir se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas
distribucións condicionadas e marxinais.

Ben Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais.

MA1B5.1.5.  Avalía  as  representacións  gráficas  para  unha
distribución  de  datos  sen  agrupar  e  agrupados,  usando
adecuadamente  medios tecnolóxicos  para organizar  e  analizar
datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e
xerar gráficos estatísticos

BEN Exame escrito 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos sen agrupar e agrupados e non usa adecuadamente
medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico,  calcular parámetros e xerar gráficos

estatísticos.

Regular (3-4) Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos, agrupados ou non. Ten dificultades para usar
adecuadamente medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular parámetros e

xerar gráficos estatísticos.

Ben (5-7) Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos, agrupados ou non. Usa adecuadamente medios
tecnolóxicos ( por exemplo folla de cálculo) para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico e xerar gráficso.



Ten dificultades para calcular os parámetros.

Excelente (8-10) Avalía as representacións gráficas para unha distribución de datos, agrupados ou non. Usa adecuadamente medios
tecnolóxicos ( por exemplo folla de cálculo) para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico e xerar gráficso e

calcular os parámetros.

MA1B5.2.1.  Distingue a dependencia funcional  da dependencia
estatística  e  estima  se  dúas  variables  son  ou  non
estatisticamente  dependentes  mediante  a  representación da
nube de puntos.

BEN Exame escrito 5,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non distingue a dependencia funcional da dependencia estatística e non estioma se dúas variables son ou n on
estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos.

Regular (3-4) Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística. Ten moitas dificultades para estimar se son ou non
estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos. O problema está na falta de coñecementos

matemáticos.

Ben (5-7) Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística. Ten algunha dificultade para estimar se son ou non
estatisticamente dependentes mediante a representación da nube de puntos. Ten claros os conceptos pero ás veces ten

dúbidas

Excelente (8-10) Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística. Estima se dáus variables son ou non estatisticamente
dependentes mediante a representación dunha nube de puntos.

MA1B5.2.2. Cuantifica o grado e o sentido da dependencia lineal
entre dúas variables  mediante o  cálculo e a  interpretación do
coeficiente de correlación lineal.

BEN Exame escrito 10,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non cuantifica o grado e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do
coeficiente de correlación lineal.

Regular (3-4) Entende os conceptos e cando calcula o coeficiente é capaz de interpretalo para cuantificar o grado de dependencia lineal entre
dúas variables; pero comete moitos erros no cálculo da covarianza e das desviacións típicas de cada variable e polo tanto a

maioría das veces non calcula ben o coeficiente de correlación.

Ben (5-7) Entende os conceptos e cando calcula o coeficiente é capaz de interpretalo para cuantificar o grado de dependencia lineal entre
dúas variables; pero ás veces comete erros das desviacións típicas de cada variable e polo tanto algunhas veces non calcula

ben o coeficiente de correlación.

Excelente (8-10) Cuantifica o grado e o sentido da dependencia lineal entre dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente
de correlación lineal.

MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas
variables, e obtén predicións a partir delas.

BEN Exame escrito 20,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Nin calcula nin representa as rectas de regresión de dúas variables nin obtén predicións a partir delas.

Regular (3-4) Ten os coñecementos matemáticos básicos para calcular sen dificultade as rectas de regresión de dúas variables pero ten
moitos erros nos cálculos das desviacións típicas e no coeficiente de regresión e as rectas de regresión resultantes non sempre
son correctas. Cando o consegue é capaz de representalas pero ten bastantes dificultades para facer estimacións a partir das

rectas de regresión.

Ben (5-7) Calcula e representa a maioría das veces as rectas de regresión de dúas variables pero ten algunhas dificultades para facer
correctamente as estimacións a partir delas.

Excelente (8-10) Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e obtén predicións a partir delas.

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da
recta  de  regresión,  mediante  o  coeficiente  de  determinación
lineal.

BEN Exame escrito 10,00%

Cualificación Significado

Mal Non avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal.



Ben Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal.

MA1B5.3.1.  Describe  situacións  relacionadas  coa  estatística
utilizando  un  vocabulario  adecuado  e  elabora  análises  críticas
sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos en medios
de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá

BEN Aula 2,00%

Cualificación Significado

Mal (0-2) Non describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado nin elabora análises críticas sobre
traballos relacionados coa estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá

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

- Describir situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado
Elaborar análises críticas sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos nos medios de comunicación e noutros

ámbitos da vida cotiá.

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

- Describir situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado
Elaborar análises críticas sobre traballos relacionados coa estatística aparecidos nos medios de comunicación e noutros

ámbitos da vida cotiá.

Excelente (8-10) Describe situacións relacionadas coa estatística utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas sobre traballos
relacionados coa estatística aparecidos en medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá



5. Concrecións metodolóxicas

Concrecións metodolóxicas

A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendo o traballo 
individual e o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivos e das competencias 
correspondentes.

A metodoloxía da ensinanza da materia baséase sobre todo na explicación dos conceptos e na resolución de
problemas prácticos na clase polo profesor.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

- exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición débense 
coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos para investigar e
descubrir.

- Traballo en grupo cooperativo de 3 ou 4 persoas no desenvolvemento das actividades e 
proxectos propostos.

-Posta en común despois do traballo individual.

- Fomentarase o emprego de calculadoras ou programas informáticos, como as follas de  cálculo, 
que permiten realizar de forma eficiente as tarefas repetitivas como o cálculo e a organización de datos, 
elaboración de gráficas, etc., liberando tempo para outras como a reflexión, o razoamento, a toma de 
decisións, a comunicación dos resultados obtidos.

Na resolución de problemas  procurarase que os alumnos poñan en xogo capacidades como a análise de 
datos, a abstracción, a simplificación, a formulación de hipóteses; o deseño, o emprego e o contraste de 
estratexias, a necesidade de verificación, o cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das discrepancias 
e puntos de vista diferentes, a apertura a novas ideas, a creatividade, o rigor na argumentación, etc.

Esta metodoloxía axuda a dotar de significado e relevancia ós contidos e métodos matemáticos empregados 
e  a que se perciban polo alumnado como unha ferramenta útil cando se trata de interpretar a realidade 



social con obxectividade.

Todos os temas teñen una parte teórica e unha parte práctica.

A maior parte dos exercicios serán resoltos e explicados na aula.

6. Materiais e recursos didácticos que se vaian utilizar

Materiais e recursos didácticos

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos dados na aula:

-Apuntes do profesorado, dicionarios, enciclopedias, medios informáticos de consulta, etc

-Material da biblioteca do centro, se o profesor o considera oportuno.

-Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesor.

-Calculadora para realizar os cálculos necesarios cando o indique o profesor.

-Fichas de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade

Recursos dixitais

- Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica e para o alumnado cos que 
poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

- Diversos enlaces webb

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción

7.1 Criterios de avaliación

Avaliacións parciais

A avaliación do aprendizaxe será continua, con tres avaliacións parciais que se corresponden 
aproximadamente con un trimestre cada unha.

Como mínimo faranse dúas probas por avaliación, e nelas serán avaliados os estándares correspondentes, 
agás aqueles que se farán mediante a observación directa na aula. 

Os alumnos que non superen a avaliación parcial terán unha proba de recuperación desta ao comezo da 
seguinte avaliación. Esta proba de recuperación consiste nun exame escrito no que se avaliarán tódolos 
estándares posibles avaliados anteriormente  ( o tempo é limitado). A nota da avaliación é a media 
ponderada das notas das probas. Para aprobar a avaliación debe obter unha nota igual ou superior a 5 
sobre 10.(*)

En xuño, feitas as recuperacións de todas as avaliacións, se aínda algún alumno ou alumna tivese 
avaliacións suspensas, con carácter extraordinario, se lle faría  unha segunda recuperación desas 
avaliacións para que puidese alcanzar o grao mínimo dos estándares correspondentes. Esta proba de 
recuperación consiste nun exame escrito, e diferenciado por avaliacións, no que se avaliarán tódolos 
estándares posibles avaliados anteriormente (o tempo é limitado). Para recuperar a avaliación debe de obter
unha nota igual ou superior a 5 sobre 10.

A estas recuperacións poderanse presentar alumnos xa aprobados para subir nota da avaliación.



A nota de cada avaliación (primeira, segunda e terceira) é a maior entre as notas obtidas da avaliación 
parcial e recuperacións.

Avaliación ordinaria ( final  xuño)

A nota final de xuño é a media das notas das avaliacións parciais ( primeira, segunda  e terceira) sempre 
que a nota de cada unha delas sexa igual ou maior de 3.

Considerarase que a materia está aprobada cando a devandita nota media sexa igual ou maior que 5 sobre 
10.(*)

Avaliación extraordinaria

Os que suspendan en xuño poderán facer o exame de setembro no que se porán só estándares mínimos 
esixibles.

Se un alumno obtén unha nota maior ou igual a 5 aproba o exame e se non se presenta poráselle un non  
presentado.

7.2 Criterios de cualificación

Criterios de cualificación

Exames parciais:

A experiencia demostra que non é doado establecer un calendario rigoroso de exames na materia de 
Matemáticas. No apartado 4 desta programación xa se especificou a ponderación dos estándares por 
unidade.  Se por falta de tempo ou por calquera outra causa, non se dera algúns dos estándares, a 
ponderación establecida na unidade sufriría una modificación que reflectiríamos ao final do curso na 
correspondente memoria de departamento.

A nota obtida en cada proba expresarase mediante cualificacións numéricas de cero a dez.

A nota da avaliación será a media ponderada das notas obtidas en dita avaliación. 

 Para aprobar unha avaliación o alumno terá que obter unha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 
10.(*)



Recuperacións:

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

 Para recuperar a avaliación debe de obter unha nota igual ou superior a 5 sobre 10.

A esta proba de recuperación poderanse presentar alumnos xa aprobados para subir a nota

A nota de cada avaliación (primeira, segunda e terceira) é a maior entre as notas obtidas da avaliación 
parcial e recuperacións.

Nota da avaliación ordinaria (final xuño):

A nota final de xuño é a media ponderada das notas das avaliacións parciais ( primeira, segunda  e terceira) 
sempre que a nota de cada unha delas sexa igual ou maior de 3.

      Considerarase que a materia está aprobada cando a devandita nota media sexa igual ou maior que 5 
sobre 10. (*)

(*) OBSERVACIÓN:

Como no boletín de notas hai que poñer un número natural usarase o seguinte criterio:

Se a cifra das décimas é menor ou igual que 5, manterase a mesma unidade.

Se a cifra das décimas é maior que 5, poñerase a unidade seguinte.

 Aqueles alumnos que teñen perda de avaliación continua farán un exame global de toda a materia na 
convocatoria ordinaria e deberán acadar un mínimo de 5 sobre 10 para aprobar. 

7.3 Criterios de promoción

Criterios de promoción

Avaliación ordinaria

A nota final de xuño é a media ponderada das notas das avaliacións parciais ( primeira, segunda  e terceira) 
sempre que a nota de cada unha delas sexa igual ou maior de 3.

      Considerarase que a materia está aprobada cando a antedita nota media sexa igual ou maior que 5 
sobre 10. (*)

En xuño, feitas as recuperacións de todas as avaliacións, se aínda algún alumno ou alumna tivese 
avaliacións suspensas, con carácter extraordinario, se lle faría  unha segunda recuperación desas 
avaliacións para que puidese alcanzar o grao mínimo dos estándares correspondentes. Esta proba de 
recuperación consiste nun exame escrito, e diferenciado por avaliacións, no que se avaliarán tódolos 
estándares posibles avaliados anteriormente (o tempo é limitado). Para recuperar cada avaliación debe de 



obter unha nota igual ou superior a 5 sobre 10.

Avaliación extraordinaria

Os que suspendan en xuño poderán facer o exame de setembro no que se porán só estándares mínimos 
esixibles.

Se un alumno obtén unha nota maior ou igual a 5 aproba o exame e se non se presenta poráselle un non 

 presentado..

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

Neste curso non hai alumnos  con materias pendentes.

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

Deseño da avaliación inicial

Descrición do grupo despois da avaliación inicial
Á hora de formular as medidas de atención á diversidade e inclusión debemos solicitar, en primeiro lugar, diversa información sobre 
cada grupo de alumnos e alumnas; como mínimo debe coñecerse a relativa a:

 O número de alumnos e alumnas.



 O funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

 As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos curriculares.
As necesidades que se puidesen identificar; convén pensar nesta fase en como se poden abordar (planificación de estratexias 
metodolóxicas, xestión da aula, estratexias de seguimento da eficacia de medidas, etc.).

 As fortalezas que se identifican no grupo no tocante aos aspectos competenciais.

 Os desempeños competenciais prioritarios que hai que practicar no grupo nesta materia.

 Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar os alumnos e as alumnas para os traballos cooperativos.

 Os tipos de recursos que se necesitan adaptar nivel xeral para obter un logro óptimo do grupo.

Medidas individuais e colectivas

A avaliación inicial facilítanos non só coñecemento acerca do grupo como conxunto, senón que tamén nos proporciona información 
acerca de diversos aspectos individuais dos nosos estudantes; a partir dela poderemos:

 Identificar os alumnos ou as alumnas que necesitan un maior seguimento ou personalización de estratexias no seu proceso
de aprendizaxe (débese ter en conta aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con 
necesidades non diagnosticadas, pero que requira atención específica por estar en risco, pola súa historia familiar, etc.).

 Saber as medidas organizativas que adoptar (planificación de reforzos, situación de espazos, xestión de tempos grupais 
para favorecer a intervención individual).

 Establecer conclusións sobre as medidas curriculares que cómpre adoptar, así como sobre os recursos que se van 
empregar.

 Analizar o modelo de seguimento que se vai utilizar con cada un deles.

 Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van avaliar os progresos destes estudantes.

 Fixar o modo en que se vai compartir a información sobre cada alumno ou alumna co resto de docentes que interveñen no 
seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor.

11. Medidas de atención á diversidade

Medidas de atención á diversidade

En colaboración co departamento de orientación procurarase detectaros casos dos alumnos que precisen
medidas de atención especiaise elaboraranse actividades ó seu nivel para conseguir que poidan avanzar 
na súa aprendizaxe, manteñan a motivación e reforcen a súa autoestima.

Logo de facer unha avaliación inicial e de recibir as pautas do Departamento de Orientación sabemos que
debemos facer reforzo a un grupo de alumnos; unha as persoas recibirá reforzo catro recreos semanais e 
poderá ir co resto ás actividades de reforzo que se farán ó final de cada unidade pola tarde, previa 
autorizición dos pais e co visto bo do Equipo Directivo.

12. Concreción dos elementos transversais que se traballarán no curso.

Elementos transversais que se traballarán



 Educación  multicultural.  É  posible  mostrarlles  ós  estudantes  unha  visión  máis  ampla  das

matemáticas: a evolución dos sistemas de numeración dá lugar a un mellor coñecemento doutras culturas,
sobre todo da súa maneira de razoar e expresarse.

Pódese remarcar a importancia que ten o dominio da linguaxe matemática, que lle permitirá ao alumno 
compartir experiencias matemáticas con persoas de moi distintas culturas.

As distintas formas de notar as fraccións ao longo da historia, nas distintas civilizacións, pode facer que
o alumno entenda mellor as distintas culturas e a súa forma de afrontar o pensamento matemático.

A álxebra é unha parte das matemáticas que se foi desenvolvendo ao longo da historia por distintas 
culturas. Pódese aproveitar este estudo da historia para facer ver algunhas das semellanzas que teñen 
distintas culturas sobre este contido

 Educación  para  a  comunicación.  Os  contidos  sobre  números  grandes  e  aproximacións  de

números, permitirán aos alumnos poder comunicarse mellor cos seus compañeiros, familiares, etc.; é dicir,
poderán ofrecer informacións numéricas e saber interpretar as que reciben.

Grazas ao estudo dos decimais, especialmente da aproximación por redondeo, o alumno será capaz de
entender mellor as mensaxes nas que participan números moi grandes ou moi pequenos.

As fraccións teñen unha linguaxe moi definida e universal. O seu dominio permitiralle ao alumno 
entender e emitir distintas mensaxes nas que interveñan.

 Educación para o consumidor. As operacións con números naturais son unha ferramenta básica
para a educación do estudante como consumidor. O dominio destas técnicas operatorias permitiralle valorar
correctamente a súa capacidade de consumir dunha forma sensata e racional.

Todo o sistema de compra-venda baséase nas operacións entre números enteiros, polo que o seu 
dominio é de vital importancia para o alumno.

As operacións con fraccións achegaranlle ao alumnado un coñecemento fundamental para manexarse 
responsablemente en compras, sobre todo alimentarias, onde interveñen, principalmente, pesos.

 Educación ambiental. Tomando como base os enunciados dalgúns problemas que versan sobre
granxas, actividades pesqueiras, animais, producións agrícolas, etc., pódese concienciar aos estudantes da
necesidade de respectar e preservar o medio que nos rodea, e de valorar realidades non urbanas.

Coa axuda das potencias e das raíces pódense expor problemas ou actividades onde quede patente a 
importancia de coidar o noso contorno natural.

Dominar as operacións entre números enteiros permitiralle ao alumno entender moitísimos dos datos e 
conclusións que se ofrecen en defensa do noso medio ambiente.

O medio ambiente é un campo no que se traballa moito con proporcións e porcentaxes. Por iso, o 
dominio destas ferramentas axudaralle ó alumno a entender informacións sobre este asunto, así como a 
propor solucións nos temas máis problemáticos.

O estudo de rectas e ángulos e simetrías ofrece varios exercicios manipulativos nos que é necesario 
traballar con papel. Pódese aproveitar esta circunstancia para utilizar papel reciclado, papel usado…, para 
que os alumnos asuman a súa parte na solución ós problemas ambientais.

O estudo do medio ambiente e do cambio climático está cheo de estatísticas, probabilidades, gráficos 
matemáticos, táboas numéricas… As ferramentas que se proporcionan nesta materia poden ser un bo punto 
de partida para a concienciación ambiental do alumnado.

A estatística é moi útil para que os alumnos adquiran ferramentas que lles permitan emitir e entender 
mensaxes complexas, pero resumibles nunha táboa numérica ou nun gráfico.

 Educación  para  a  convivencia.  O  traballo  en  grupo  é  unha  ferramenta  importantísima  nas



matemáticas. O compartir un problema con outros compañeiros permítelle ao estudante mellorar as súas
cualidades sociais, entender ao próximo, deixar de lado as diferenzas para lograr o ben común.

O uso dos números decimais na nosa sociedade é amplo: prezos, temperaturas, medidas non exactas, 
pesos… O seu dominio permitiralle ao alumno sentirse membro dunha comunidade e, por tanto, seralle máis
sinxelo cumprir coas súas normas de convivencia.

 Educación para a igualdade. O traballo matemático, de carácter intelectual, préstase a que o
estudante comprenda mellor que o progreso non se logra exclusivamente por pertencer a un grupo social
determinado.

Grazas ás ferramentas estatísticas que se mostran poderíanse estudar distintos problemas, como 
diferenzas entre os soldos, estatísticas de traballo na casa, educación de nenos e nenas, etc.

 Educación moral e cívica. Pódese concienciar ao alumno de que, do mesmo xeito que ten que

seguir as normas matemáticas para poder resolver problemas, é necesario seguir unhas normas sociais para
poder convivir cos demais.

O estudo das fraccións e as súas operacións é algo rigoroso, cunha orde precisa, e debemos ter isto en 
conta para non malinterpretar un problema. Da mesma forma, a nosa relación coa nosa contorna debe seguir 
unhas normas, sen as cales sería imposible vivir en comunidade.

 Educación para Europa. A propia historia do desenvolvemento da divisibilidade, con achegas 

de matemáticos de toda Europa, pode utilizarse para que o estudante sinta que pertence a un mesmo 
contorno cultural e científico europeo.

 Educación para os dereitos humanos e a paz. Os problemas de fraccións teñen un gran 

compoñente de pensamento previo, tras o cal o alumno debe elixir a mellor estratexia. Pódese aproveitar este 
traballo para ver algúns problemas actuais sobre dereitos humanos e a paz, e ver que posibles solucións 
ofrecen os estudantes.

O estudo das fraccións e as súas operacións é algo rigoroso, cunha orde precisa, e debemos ter isto en 
conta para non malinterpretar un problema. Da mesma forma, a nosa relación coa nosa contorna debe seguir 
unhas normas, sen as cales sería imposible vivir en comunidade.

O estudo da proporcionalidade pode dotar ó alumno de ferramentas para entender distintos problemas 
onde subxacen cuestións de dereitos humanos: repartición de riqueza, axuda humanitaria, catástrofes 
naturais…

 Educación para o coñecemento científico. A precisión e esmero na utilización dos símbolos e 

expresións alxébricas, así como na presentación de procesos e resultados, prepara ó alumnado para realizar 
traballos no campo científico.

 Educación viaria. O estudo das rectas e os ángulos, e as operacións con medidas angulares require

unha gran precisión, pois un erro nuns poucos segundos ou minutos pode ser crucial. Da mesma maneira,
podemos facerlles entender aos alumnos a importancia de ser precisos e rigorosos na súa educación viaria,
para evitar accidentes.

13. Actividades complementarias e extraescolares

Actividades complementarias e extraescolares

O departamento de matemáticas está aberto a colaborar con outros departamentos, fundamentalmente 
do ámbito científico, para elaborar actividades conxuntas que acheguen ós alumnos á ciencia en xeral. Neste 
momento non está prevista ningunha.

Asimesmo fomentaremos a participación dos alumnos en actividades de divulgación matemática.



14. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en
relación cos resultados académicos e procesos de mellora

Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación

Os criterios para avaliar a programación serán o número de aprobados, a determinación dos temas nos 
que os alumnos amosan máis dificultades para aumentar ou diminuir o tempo adicado a eses temas, a 
porcentaxe da materia dada no curso, é posible que debamos facer cambios no próximo curso para manter 
unha harmonía teoría/práctica e traballar o maior número de estándares posibles  mellorando as súas 
cualificacións.

Todo isto vaise analizando ó longo do curso nas reunións de Departamento.
De igual xeito, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica no seu 

conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder recoller as melloras no seguinte. A 
devandita ferramenta descríbese a continuación:

INDICADORES
 Temporalización das unidades didácticas
 Desenvolvemento dos obxectivos didácticos
 Manexo dos contidos da unidade
 Descritores e desempeños competenciais
 Realización de tarefas
 Estratexias metodolóxicas seleccionadas
 Recursos
 Claridade nos criterios de avaliación
 Uso de diversas ferramentas de avaliación
 Indicadores de logro dos estándares de aprendizaxe.
 Atención á diversidade
 Interdisciplinariedade




	Educación multicultural. É posible mostrarlles ós estudantes unha visión máis ampla das matemáticas: a evolución dos sistemas de numeración dá lugar a un mellor coñecemento doutras culturas, sobre todo da súa maneira de razoar e expresarse.

