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

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

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, 
coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 

  

B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con 
matrices para describir e interpretar datos e relacións 
na resolución de problemas diversos. 

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de 
ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 
A2B2.1.2. Realiza operación con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de 
medios tecnolóxicos. 

  
B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe 
usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando 
técnicas alxébricas determinadas (matrices, 
determinantes e sistemas de ecuacións), e  
interpretar criticamente o significado das solucións. 

MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 
MA2B2.2.2. Determina as condición para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método máis axeitado. 
MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais 
formulado, resólveo nos casos en que sexa posible (empregando o método máis axeitado), e aplícao para resolver problemas. 

  

B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, 
utilizando vectores. 

MA2B4.1.1. Realiza operación elementais con vectores, manexando correctamente os conceptos de base e de dependencia e 
independencia lineal, e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das 
operacións con vectores para resolver problemas xeométricos. 

  

B4.2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade 
entre rectas e planos utilizando 
as ecuacións da recta e do 
plano no espazo. 

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os 
seus elementos característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas. 
MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, identificando en cada caso os 
seus elementos característicos. 
MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. 
MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular 
ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o 
seu valor e tendo en conta o seu significado  
xeométrico. 

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á 
resolución de problemas xeométricos. 
MA2B4.3.4. Realiza investigación utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar situacións novas da xeometría 
relativas a obxectos como a esfera. 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun 
punto ou nun intervalo, aplicando os resultados 
que se derivan diso. 

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade. 
MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas relacionados. 
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B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función  
un punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo  
e derivadas ao estudo de fenómenos naturais, 
sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos, de cálculo de límites e de optimización. 

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e sociais, resólveos e 
interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

  
B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas  
aplicando as técnicas básicas para o cálculo de 
primitivas. 

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. (Só integrais inmediatas) 



 
 

 

 

 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

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

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

Cualificación 
final 

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

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

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

Alumnado de 
materia 

pendente 

1.- Enviaránselles  boletíns de exercicios da 1ª e 2ª avaliación.  Con isto 
obteremos un 40 % da cualificación. 

2.- Faráselles un exame das avaliacións suspensas para o que terán un 
tempo limitado (60 % da cualificación) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Identificación das aprendizaxes e competencias que se consideran 
imprescindibles para a titulación. 
As actividades que se propoñan terán carácter de repaso, 
recuperación, reforzo e ampliación das aprendizaxes identificadas 
como imprescindibles. Considerei así mesmo avanzar os temas 
que faltaban polo súa importancia de cara a superación das probas 
de ABAU para o acceso á universidade, en todo caso os contidos 
relativos a estes temas non son avaliables negativamente pero si 
positivamente para aqueles que demostraron interese e realizaron 
as tarefas indicadas. Ao mesmo tempo se están a realizar 
actividsdes dirixidas fundamentalmente ao repaso dos contidos da 
1ª e 2ª avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

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

Materiais e recursos 

Plataformas de comunicación: 
• Aula virtual do centro 
• Correo electrónico 
• Espazo Abalar 
• Cisco Webex para videoconferencias 

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

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

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

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
 


