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

BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA 

 B 2.1. Utilizar números naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais, 
e porcentaxes sinxelas, as súas 
operacións e as súas propiedades, 
para recoller, transformar e 
intercambiar información e 
resolver problemas relacionados 
coa 

vida diaria. 
 

 MAB2.1.1. Identifica os distintos tipos de 
números (naturais, enteiros, fraccionarios e 
decimais) e utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente a información 
cuantitativa. 

 MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante as operacións elementais e as 
potencias de expoñente natural aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de 
números e as súas operacións, para resolver 
problemas cotiáns contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados 
obtidos. 

 B 2.2. Coñecer e utilizar 
propiedades e novos significados 
dos números en contextos de 
paridade, divisibilidade e 
operacións elementais, mellorando 
así a comprensión do concepto e 
dos tipos de números. 

 MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen 
potencias de expoñente natural e aplica as regras 
básicas das operacións con potencias. 

 MAB2.2.2. Realiza operacións de conversión 
entre números decimais e fraccionarios, acha 
fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 
aplicalo na resolución de problemas 

 MAB2.2.3. Utiliza a notación científica, e valora o 
seu uso para simplificar cálculos e representar 
números moi grandes. 

 B 2.3. Desenvolver, en casos 
sinxelos, a competencia no uso de 
operacións combinadas como 
síntese da secuencia de operacións 
aritméticas, aplicando 
correctamente a xerarquía das 
operacións ou estratexias de 
cálculo mental. 

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre 
números enteiros, decimais e fraccionarios, con 
eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos 
de lapis e papel, calculadora ou medios 
tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada 
e respectando a xerarquía das operacións. 

 B 2.4. Elixir a forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita ou con 
calculadora), usando diferentes 
estratexias que permitan 
simplificar as operacións con 
números enteiros, fraccións, 
decimais e porcentaxes e 
estimando a coherencia e 
precisión dos resultados obtidos. 

 MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo 
mental para realizar cálculos exactos ou 
aproximados, valorando a precisión esixida na 
operación ou no problema. 

 MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, 
enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a 
forma máis axeitada (mental, escrita ou con 
calculadora), coherente e precisa. 

 B 2.5. Utilizar diferentes estratexias 
(emprego de táboas, obtención e 
uso da constante de 

 MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor de 
conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
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proporcionalidade, redución á 
unidade, etc.) para obter 
elementos descoñecidos nun 
problema a partir doutros 
coñecidos en situacións da vida 
real en que existan variacións 
porcentuais e magnitudes directa 
ou inversamente proporcionais. 

emprégaas para resolver problemas en situacións 
cotiás. 

 MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece 
que interveñen magnitudes que non son directa 
nin inversamente proporcionais. 

 B 2.6.Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando os 
patróns e leis xerais que os rexen, 
utilizando a linguaxe alxébrica para 
expresalos, comunicalos, e realizar 
predicións sobre o seu 
comportamento ao modificar as 
variables, e operar con expresións 
alxébricas. 

 MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados 
que dependen de cantidades variables ou 
descoñecidas e secuencias lóxicas ou 
regularidades, mediante expresións alxébricas, e 
opera con elas. 

 MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a 
partir do estudo de procesos numéricos 
recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante 
a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer 
predicións. 

 MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas 
notables e as propiedades das operacións para 
transformar expresións alxébricas. 

 B 2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica 
para simbolizar e resolver 
problemas mediante o 
desenvolvemento de ecuacións de 
primeiro, segundo grao e sistemas 
de ecuacións, aplicando para a súa 
resolución métodos alxébricos ou 
gráficos e contrastando os 
resultados obtidos. 

 MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un 
número é solución desta. 

 MAB2.7.2.Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado 
obtido. 

BLOQUE 3. XEOMETRÍA 

 B 3.1. Recoñecer o significado 
aritmético do teorema de 
Pitágoras (cadrados de números, 
ternas pitagóricas) e o significado 
xeométrico (áreas de cadrados 
construídos sobre os lados) e 
empregalo para resolver 
problemas xeométricos. 

 MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético 
e xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos 
para a busca de ternas pitagóricas ou a 
comprobación do teorema construíndo outros 
polígonos sobre os lados do triángulo rectángulo. 

 MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para 
calcular lonxitudes descoñecidas na resolución 
de triángulos e áreas de polígonos regulares, en 
contextos xeométricos ou en contextos reais 

 MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os 
paralelogramos atendendo ao paralelismo entre 
os seus lados opostos e coñecendo as súas 
propiedades referentes a ángulos, lados e 
diagonais. 

  MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas 
que caracterizan os puntos da circunferencia e o 
círculo. 

 B3.2. Analizar e identificar figuras 
semellantes, calculando a escala 
ou razón de semellanza e a razón 

 MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e 
calcula a razón de semellanza e a razón de 
superficies e volumes de figuras semellantes. 
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entre lonxitudes, áreas e volumes 
de corpos semellantes. 

 MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver 
problemas da vida cotiá sobre planos, mapas e 
outros contextos de semellanza. 

 B3.3. Analizar distintos corpos 
xeométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas) e identificar os 
seus elementos característicos 
(vértices, arestas, faces, 
desenvolvementos planos, 
seccións ao cortar con planos, 
corpos obtidos mediante seccións, 
simetrías, etc.). 

 MAB3.3.1.  Analiza e identifica as características 
de corpos xeométricos, utilizando a linguaxe 
xeométrica axeitada. 

 MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir de cortes con planos, 
mentalmente e utilizando os medios tecnolóxicos 
adecuados. 

 MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a 
partir dos seus desenvolvementos planos e 
reciprocamente. 

 B3.4. Resolver problemas que 
ocasiona o cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo 
físico, utilizando propiedades, 
regularidades e relacións dos 
poliedros. 

 MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade 
mediante o cálculo de áreas e volumes de corpos 
xeométricos, utilizando as linguaxes xeométrica e 
alxébrica axeitadas. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 B5.1. Formular preguntas 
adecuadas para coñecer as 
características de interese dunha 
poboación e recoller, organizar e 
presentar datos relevantes para 
respondelas, utilizando os 
métodos estatísticos apropiados e 
as ferramentas adecuadas, 
organizando os datos en táboas e 
construíndo gráficas, calculando os 
parámetros relevantes e obtendo 
conclusións razoables a partir dos 
resultados obtidos. 

 MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha 
poboación, de variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, calcula as súas 
frecuencias absolutas e relativas e represéntaos 
graficamente. 

 MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana 
(intervalo mediano), a moda (intervalo modal), e 
o rango, e emprégaos para resolver problemas. 

 MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos 
recollidos en medios de comunicación e outros 
ámbitos da vida cotiá. 

 B 5.2. Utilizar ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, 
xerar gráficas estatísticas, calcular 
parámetros relevantes e 
comunicar os resultados obtidos 
que respondan ás preguntas 
formuladas previamente sobre a 
situación estudada. 

 MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular as medidas de tendencia 
central e o rango de variables estatísticas 
cuantitativas. 
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 MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e 
da comunicación para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable 
estatística analizada. 

 
 
 
 

 Os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe en cor negra foron traballados no 

primeiro e segundo trimestre (de xeito presencial) e polo tanto son os obrigatorios e 

imprescindibles para aprobar o curso. Os criterios e estándares en cor azul están a ser 

traballados  no terceiro trimestre de xeito telemático (xunto co repaso dos ítems en negro) 

e polo tanto só se terán en conta para subir nota na terceira avaliación. Por suposto, os 

criterios e estándares en cor azul non serán esixibles na avaliación extraordinaria de 

setembro. 

 

 

2.- AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

 
 AVALIACIÓN 

 

Procedementos 
 

Instrumentos 

 
Exercicios sobre os 
estándares de aprendizaxe 

 

 Boletín de exercicios ou tarefas que serán colgadas na aula 
virtual (cada exercicio terá un valor numérico de tal xeito que 
o boletín sexa valorado entre 0 e 10) e que serán entregadas 
polo alumnado antes dunha data determinada (os boletíns 
ou tarefas entregadas despois serán avaliados con 0). O 
alumnado subirá á aula virtual a resolución dos exercicios en 
formato pdf, word, writer ou feito a man e dixitalizado con 
escáner ou cámara de fotos. 

 

 
 
Proba específica 

 

 Proba escrita telemática: O alumnado será convocado a 
través da aula virtual cunha antelación superior aos 7 días 
para unha proba escrita telemática. A mesma terá unha 
duración limitada (especificada no encabezamento do 
exame) e indicarase a valoración de cada unha das preguntas 
de tal xeito que a proba terá unha puntuación total de 10. A 
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proba será colgada na aula virtual do centro con preguntas 
que o o/a alumno/a pode resolver en papel, dixitalizando a 
solución con escáner ou cámara de fotos, sempre que sexa 
lexíbel, e entregándoa ao/á profesor/a polo medio 
telemático que máis útil lle sexa: aula virtual ou correo 
electrónico. A proba escrita poderá ser seguida polo 
profesorado a través da plataforma Cisco Webex Meetings 
da Consellaría de Educación. 

 

 
CUALIFICACIÓN 

 

 

 Calcúlase a media, “ a ”, das cualificacións obtidas nos exames da primeira e segunda 
avaliación ou das súas correspondentes recuperacións no caso do alumnado que tivera que 
facelas, (segundo o curso son máis ou menos notas, dependendo do número de exames 
realizados en cada avaliación) . Tendo as seguintes posibilidades: 

  

 -  Se  𝒂 ≥ 𝟑, 𝟓   , cualifícase, “  b ”, a presentación das tarefas e probas recibidas a través 
das canles telemáticas. Calcúlase  c = a + 0,1. b   (ou sexa, a presentación das devanditas 
tarefas pode subir un máximo dun punto). Esta cualificación “c” redondéase 
matematicamente, é dicir, substitúese polo número natural máis próximo, obtendo a 
cualificación “d ” .  

 

 -  Se 𝒂 < 𝟑, 𝟓   ou  𝒅 < 𝟓 , realizaráselles aos alumnos probas específicas, a través das 
canles telemáticas, das partes que teñan suspensas. Estas probas basearanse nos mínimos 
esixibles para superar a correspondente materia, (conceptos básicos e imprescindibles), co 
cal a cualificación obtida nunca será superior a 5.   

 
 

 
PROBA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO 

 

 

 O alumnado coa materia suspensa  na convocatoria ordinaria (xuño) terá dereito a unha 
proba extraordinaria e presencial (sempre e cando o permitan as autoridades educativas, 
se non sería substituído por unha proba telemática) en setembro. Nesa proba entrarían os 
estándares de aprendizaxe (en cor negra) citados con anterioridade. 

 O exame de setembro será único para cada curso. A nota final obtense por medio de 
redondeo matemático da cualificación do exame. 

 

 
ALUMNADO COA MATERIA PENDENTE 

 

 

 Non hai alumnado de segundo de ESO coa materia pendente.  
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3.-Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades  

 As actividades a realizar serán colgadas a través da Aula virtual do 

centro. A maiores das actividades que serán avaliadas como se 

especificou anteriormente ( boletín de exercicios e probas escritas) 

o/a profesor/a colgará material de reforzo (indicacións, 

explicacións, enlaces a vídeos, resumos, exercicios de ampliación 

coa correspondente resolución...) para reforzar os contidos 

traballados. 

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Partindo de que todo o alumnado dispón de ordenador con 

conexión a internet (o centro entregou equipos con conexión ao 

alumnado que carecía deles) a metodoloxía é a de traballar a 

distancia seguindo o ritmo marcado polo/a profesor/a. O traballo 

será realizado a través da Aula Virtual do centro e o alumnado 

poderá preguntar dúbidas a través da aula virtual e do correo 

electrónico. 

 Excepcionalmente empregarase a ferramenta Cisco Webex 

Meetings para dar instrucións e resolver dúbidas do alumnado (xa 

que non se adapta perfectamente ao traballo na materia, precisa 

dunha boa conexión a internet que non todo o alumnado posúe e 

ten un consumo de datos moi elevado). 

 

Materiais e recursos 

Para poder desenvolver as actividades anteriores son necesarios: 

 Ordenador (con navegador de internet, lector de pdf e 

procesador de textos instalado) con conexión a internet. 

 Libro de texto. 

 Calculadora, papel e bolígrafo. 
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E para que así conste, asino a presente addenda a venres , 8  de maio de 2020: 

 

 

Asdo.: Julia Val Escobar 

Xefa do departamento de Matemáticas 

IES Pedregal de Irimia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.-Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O/a profesor/a encargado/a da materia informará ao alumnado dos 

cambios producidos na programación didáctica do departamento do 

seguinte xeito: 

 Colgará esta Addenda II na Aula Virtual da materia. 

 O/a profesor/a manterá unha reunión co grupo (en horario de clase) 

a través da plataforma Cisco Webex Meetings co fin de explicar os  

aspectos máis importantes da Addenda e para resolver as dúbidas 

que puidera ter o alumnado. 

 

Publicidade  

 Esta Addenda II da programación didáctica do departamento será 

publicada na páxina Web do IES Pedregal de Irimia (departamento 

de Matemáticas). 

 


