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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 as propiedades dos 
números racionais e decimais para 
operar con eles utilizando a forma 
de cálculo e a notación adecuada, 
para resolver problemas, e 
presentando os resultados coa 
precisión requirida. 

 

 MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números 
(naturais, enteiros e racionais), indica o criterio 
utilizado para a súa distinción e utilízaos para 
representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 

 MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal 
equivalente a unha fracción, entre decimais 
finitos e decimais infinitos periódicos, e indica 
neste caso o grupo de decimais que se repiten ou 
forman período. 

 MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz 
correspondente a un decimal exacto ou 
periódico. 

 MACB2.1.4. Expresa números moi  grandes e moi 
pequenos en notación científica, opera con eles, 
con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 
contextualizados. 

 MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas 
adecuadas para realizar aproximacións por 
defecto e por exceso dun número en problemas 
contextualizados e xustifica os seus 
procedementos. 

 MACB2.1.6. Aplica adecuadamente técnicas de 
truncamento e arredondamento en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros de 
aproximación en cada caso para determinar o 
procedemento máis adecuado. 

 MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema, 
utilizando a unidade de medida adecuada, en 
forma de número decimal, arredondándoo se é 
necesario coa marxe de erro ou precisión 
requiridos, de acordo coa natureza dos datos. 

 MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións 
numéricas de números enteiros, decimais e 
fraccionarios mediante as operacións elementais 
e as potencias de números naturais e expoñente 
enteiro aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 

 MACB2.1.9. Emprega números racionais e 
decimais para resolver problemas da vida cotiá e 
analiza a coherencia da solución. 

 MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas 
sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas 
simplificando os resultados. 

 B 2.2. Obter e manipular 
expresións simbólicas que 
describan sucesións numéricas 

 MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión 
numérica recorrente usando a lei de formación a 
partir de termos anteriores. 
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observando regularidades en casos 
sinxelos que inclúan patróns 
recursivos. 

 MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 
fórmula para o termo xeral dunha sucesión 
sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

 MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e 
xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a 
suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para 
resolver problemas. 

 MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza 
recorrente das sucesións na natureza e resolve 
problemas asociados a elas. 

 B 2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica 
para expresar unha propiedade ou 
relación dada mediante un 
enunciado extraendo a 
información relevante e 
transformándoa. 

 MACB2.3.1. 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. 

 MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza e aplícaas 
nun contexto adecuado. 

 MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con 
raíces enteiras mediante o uso combinado da 
regra de Ruffini, identidades notables e 
extracción do factor común. 

 B 2.4. Resolver problemas da vida 
cotiá nos cales se precise o 
desenvolvemento e resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo 
grao, sistemas lineares de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación alxébricas, gráficas 
ou recursos tecnolóxicos e 
valorando e contrastando os 
resultados obtidos. 

 MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha 
situación da vida cotiá mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao e sistemas lineares de 
dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e 
interpreta criticamente o resultado obtido. 

BLOQUE 3. XEOMETRÍA 

 B 3.1. Recoñecer e describir os 
elementos e propiedades 
características das figuras planas, 
os corpos xeométricos elementais 
e as súas configuracións 
xeométricas. 

 MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e 
as propiedades das figuras planas, os poliedros e 
os corpos de revolución principais. 

 B3.2. Utilizar o teorema de Tales e 
as fórmulas usuais para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles e para obter medidas 
de lonxitudes, de exemplos 
tomados da vida real, 
representacións artísticas como 
pintura ou arquitectura, ou da 
resolución de problemas 

 MACB3.2.1. Calcula o perímetro de polígonos, a 
lonxitude de circunferencias, a área de polígonos 
e de figuras circulares, en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

 MACB3.2.2. Calcula áreas e volumes de 
poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos 
para resolver problemas contextualizados. 
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xeométricos. 

BLOQUE 4. FUNCIÓNS 

 B4.1. Coñecer os elementos que 
interveñen no estudo das funcións 
e a súa representación gráfica. 

 MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha 
función dada graficamente e asocia enunciados 
de problemas contextualizados a gráficas. 

 MACB4.1.2. Identifica as características máis 
relevantes dunha gráfica e interprétaas dentro do 
seu contexto. 

 MACB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 
enunciado contextualizado, describindo o 
fenómeno exposto. 

 MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións 
analíticas a funcións dadas graficamente. 

 MACB4.1.5. Asocia razoadamente  expresións 
analíticas a funcións dadas graficamente e a súa 
expresión alxébrica. 

 B 4.2. Identificar relacións da vida 
cotiá e doutras materias que 
poden modelizarse mediante unha 
función linear valorando a 
utilidade da descrición deste 
modelo e dos seus parámetros 
para describir o fenómeno 
analizado. 

 MACB4.2.1. Determina as diferentes formas de 
expresión da ecuación da recta a partir dunha 
dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e 
por dous puntos) e identifica puntos de corte e 
pendente, e represéntaas graficamente. 

 MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da 
función lineal asociada a un enunciado e 
represéntaa. 
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 B 4.3. Recoñecer situacións de 
relación funcional que necesitan 
ser descritas mediante funcións 
cuadráticas, calculando os seus 
parámetros e características. 

 MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos 
dunha función polinómica de grao 2 e 
represéntaa graficamente. 

 MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da 
vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante 
funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa 
necesario. 

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

 B 5.2. Calcular e interpretar os 
parámetros de posición e de 
dispersión dunha variable 
estatística para resumir os datos e 
comparar distribucións estatísticas. 

 MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 
posición dunha variable estatística para 
proporcionar un resumo dos datos. 

 MACB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión 
dunha variable estatística (con calculadora e con 
folla de cálculo) para comparar a 
representatividade da media e describir os datos. 

 

 

 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. 
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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 
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 ” .  
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 -  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 

 

 

 Dado que antes da suspensión da actividade educativa presencial, os alumnos con 
matemáticas pendentes de 2º ESO xa tiñan realizados os exames da materia 
correspondente á primeira e á segunda avaliación, ou sexa que tiñan dúas notas, os 
criterios de avaliación e cualificación, coinciden cos citados anteriormente. 

 
 

 

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 
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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 

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. 

 

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). 
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