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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións
reais tendo en conta as súas características e asúa
relación con fenómenos sociais.

B3.1. Resolución de problemas e interpretación de fenómenos sociais e económicos mediante funcións.(CMCCT)

B3.2. Funcións reais de variable real. Expresión dunha función en forma alxébrica, por medio de táboas ou de 
gráficas. Características dunha función. (CMCCT)
B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e irracionais sinxelas) a partir das súas características. Funcións 
definidas a anacos. (CMCCT)

B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a 
partir de táboas, e coñecer a utilidade en casos 
reais.

B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e cuadrática. Aplicación a problemas reais.(CMCCT)

B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha 
función nun punto ou no infinito, para estimar as 
tendencias.

B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais  e irracionais sinxelas) a partir das súas características. As 
funcións definidas a anacos.(CMCCT)
B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para o 
estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao estudo das asíntotas.(CMCCT)

B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e 
estudar a continuidade nun punto en funcións 
polinómicas, racionais, logarítmicas e exponenciais

B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais  e irracionais sinxelas) a partir das súas características. As 
funcións definidas a anacos.(CMCCT)

B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para o 
estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao estudo das asíntotas.(CMCCT)

B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente
a taxa de variación media nun intervalo e nun 
punto como aproximación ao concepto de 
derivada, e utilizar as regra de derivación para 
obter a función derivada de funcións sinxelas e das
súas operacións..

B3.6. Taxa de variación media e taxa de variación instantánea. Aplicación ao estudo de fenómenos
económicos e sociais. Derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica. Recta tanxente
a unha función nun punto.(CMCCT)

B3.7. Función derivada. Regras de derivación de funcións elementais sinxelas que sexan suma, 
produto, cociente e composición de funcións polinómicas, exponenciais e logarítmicas(CMCCT)

B4.2. 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 realizar predicións a partir dela, avaliando a 
fiabilidade destas nun contexto de resolución de 

B4.6. Dependencia de dúas variables estatísticas. Representación gráfica: nube de puntos.(CMCCT)
B4.7. Dependencia lineal de dúas variables estatísticas. Covarianza e correlación: cálculo e interpretación do 
coeficiente de correlación lineal.(CMCCT)
B4.8. Regresión lineal. Predicións estatísticas e fiabilidade destas. Coeficiente de determinación(CMCCT)
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problemas relacionados con fenómenos 
económicos e sociais.

B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples e compostos, utilizando
a regra de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de reconto e a 
axiomática da probabilidade, empregando
os resultados numéricos obtidos na toma 
de decisións en contextos relacionados 
coas ciencias sociais.

B4.9. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia 
relativa. (CMCCT)
B4.11. Experimentos simples e compostos.  Probabilidade condicionada. Dependencia e independencia de 
sucesos(CMCCT)
B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidade. Media, varianza e desviación típica.(CMCCT)
B4.13. Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.(CMCCT)
B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de distribución. Interpretación da media,
varianza e desviación típica.(CMCCT)
B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución normal. Asignación de probabilidades nunha distribución
normal(CMCCT)

B4.4. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os 
seus parámetros e determinando a probabilidade 
de sucesos asociados.

B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidade. Media, varianza e desviación típica.(CMCCT)
B4.13. Distribución binomial. Caracterización(CMCCT)
e identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.(CMCCT)
B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de distribución. Interpretación da media,
varianza e desviación típica. (CMCCT)
B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución normal. Asignación de probabilidades nunha distribución 
normal.(CMCCT)
B4.16. Cálculo de probabilidades mediante aproximación da distribución binomial pola normal.(CMCCT)

B4.2. 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 realizar predicións a partir dela, avaliando a 
fiabilidade destas nun contexto de resolución de 
problemas relacionados con fenómenos 
económicos e sociais.

B4.6. Dependencia de dúas variables estatísticas. Representación gráfica: nube de puntos.(CMCCT)
B4.7. Dependencia lineal de dúas variables estatísticas. Covarianza e correlación: cálculo e interpretación do 
coeficiente de correlación lineal.(CMCCT)
B4.8. Regresión lineal. Predicións estatísticas e fiabilidade destas. Coeficiente de determinación(CMCCT)

B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples e compostos, utilizando
a regra de Laplace en combinación con diferentes
técnicas de reconto e a axiomática da 
probabilidade, empregando os resultados 
numéricos obtidos na toma de decisións en 
contextos relacionados coas ciencias sociais.

B4.13. Distribución binomial. Caracterización(CMCCT)
e identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.(CMCCT)
B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de distribución. Interpretación da media,
varianza e desviación típica. (CMCCT)
B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución normal. Asignación de probabilidades nunha distribución 
normal.(CMCCT)
B4.16. Cálculo de probabilidades mediante aproximación da distribución binomial pola normal.(CMCCT)
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2. Avaliación e cualificación
2.1.  Procedementos avaliación:

A  primeira  avaliación  segue  os  criterios  (procedementos  e  instrumentos)

establecidos na programación ordinaria.

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

establecidos na programación ordinaria. 

A  terceira  avaliación,  preséntase  totalmente  distinta  pola  ausencia  de  clases

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

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

“observación na aula”.

Porén   a  avaliación  do  terceiro  trimestre  terá  un  carácter  diagnóstico  e

formativo.

Valoraranse  todas  as  actividades  de  reforzo,  repaso  e  ampliación  que

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

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

positivo para a cualificación do alumno.

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

final.

A continuación explicitamos as unidades reforzadas, repasadas e ampliadas

Unidade 4: Funcións (repaso só para suspensos)

Funicións elementais. Lineais, afíns, interpolación, cuadráticas, definidas a anacos, transformacións elementais, 

exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Funcións definidas a anacos, función valor absoluto. Transformacións  

elementais de funcións; estiramentos e contraccións. Composición de funcións. Función recíproca.

Unidade 5: Límites(reforzo para todos)

Límite nun punto.  Resolución de indeterminacións.

Unidade 6: Continuidade(reforzo para atodos)

Continuidade nun punto. Tipos de descontinuidades. Límite nun punto. Asíntotas.

Unidade 7: Derivadas(ampliación)

Derivada nun punto. Regras de derivación. Regra da cadea. Recta tanxente e normal a unha

función nun punto.

Unidade 8: Representación de funcións(ampliación)

Dominios, puntos de corte, simetrías. Puntos críticos, crecemento e decrecemento; máximos e mínimos; intervalos de 

concavidade e convexidade; puntos de inflexión.  Asíntotas .Representación. 

Unidade 10: Distribucións bidimensionais (ampliación)

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.



Unidade 11: Distribución de probabilidade de variable discreta e continua (ampliación, sempre que dea tempo)

Distribución de probabilidade. Sucesos aleatorios e a súa frecuencia relativa. Probabilidade.  Lei

de  Laplace.  Cálculo  de  probabilidades  en  experiencias  compostas  independentes  e  dependentes.

Distribución de probabilidade. Distribución de probabilidade de variable discreta. Distribución binomial e

cálculo  de  probabilidades  nesta  distribución.  Distribucións  de  probabilidade  de  variable  continua.

Cálculo  de  probabilidades  a  partir  da  función  de  densidade.  Distribución  normal.  Cálculo  de

probabilidades nunha  N(0,1). Cálculo de probabilidades nunha N(). Aproximación dunha binomial por

unha normal.

2.2. Instrumentos de avaliación nesta terceira avaliación: 

Traballamos fundamentalmente a través do correo elecrrónico, empregando

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

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

problemas .

Controlase  a  realización  das  tarefas  propostas  mediante  a  entrega  das

mesmas a través de mensaxería nunha conta de correo específica.

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

de curso )

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

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

recuperación) ó que se lle sumará:

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

propostas

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

propostas

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

propostas

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

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

ser igual ou superior a 5 puntos.

Proba extraordinaria de setembro:

 De  ser  posible  realizarase  unha  proba  extraordinaria  en  setembro  para

aqueles alumnos que non puidesen acadar as competencias mínimas e necesarias

para continuar os seus estudos con garantías no vindeiro curso ou titular de ser o
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caso.  Esta proba versará unicamente sobre os contidos impartidos ata o día da

declaración do estado de alarma, o cal supuxo o fin das clases presenciais, incluíndo

aquelas unidades das que non se fixo exame. 

2.4. Alumnado de materia pendente 

Neste curso non hai alumnos con materias pendentes.

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

e no seu caso, ampliación).

 Actividades :

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

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

que están indicados no 1º apartado deste documento. 

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

suspensa.  Consistirán  na  realización  periódica  duns  boletíns  con  actividades  e

problemas  de  cada  un  dos  temas  da  2ª   avaliación.  Da  primeira  xa  se  fixera

recuperación.

 Actividades de reforzo de dous temas  e ampliación para todo o alumnado do

grupo dos temas da 3ª avaliación da programación orixinal. 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade);

Neste  estaban todos conectados e todos os alumnos tiveron acceso ó 

material.

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

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

propios. Asegurámonos que todos os alumnos teñan acceso a este material.

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

competencias e estándares marcados, para o cal traballamos con boletíns de 
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exercicios e problemas, actividades interactivas...que recollemos  a través dos 

correos electrónicos. Damos unha corrección destas actividades e reforzamos  

individualmente  ou en grupo as partes onde aparezan dificultades.

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

explicacións con exercicios resoltos e outros  similares propostos. 

Dese xeito íamos configurando unidades didacticas (nos temas ampliados) e cada 

día envíabase a parte nova para que puidesen imprimila sen repetir o anterior, por 

petición dalgún pai.

Materiais e recursos:

 Traballamos a través de correo electrónico, Intercambio de ficheiros, 

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

materiais explicativos ou boletíns de problemas e exercicios.

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

  Correo electrónico 

Descripción das propias tarefas 

Teléfono 

Publicidade.

 Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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