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1 
Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I – 1º BAC 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
BLOQUE 2: NÚMEROS E ÁLXEBRA  

 Utilizar os números reais e as 
súas operacións para presentar e 
intercambiar información, 
controlando e axustando a marxe 
de erro esixible en cada 
situación, en contextos da vida 
real. 

 MACS1B2.1.1.Recoñece os tipos números reais 
(racionais e irracionais) e utilízaos para 
representar e interpretar axeitadamente 
información cuantitativa. 

 

 MACS1B2.1.2.Representa correctamente 
información cuantitativa mediante intervalos 
de números reais. 

 Transcribir a linguaxe alxébrica 
ou gráfica situacións relativas ás 
ciencias sociais, e utilizar técnicas 
matemáticas e ferramentas 
tecnolóxicas apropiadas para 
resolver problemas reais, dando 
unha interpretación das 
solucións obtidas en contextos 
particulares. 

 MACS1B2.3.1.Utiliza con eficacia a linguaxe 
alxébrica para representar situacións 
formuladas en contextos reais. 

 

 MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás 
ciencias sociais mediante a utilización de 
ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

 MACS1B2.3.3 Realiza unha interpretación 
contextualizada dos resultados obtidos e 
exponos con claridade. 

BLOQUE 3. ANÁLISE 

 Interpretar e representar gráficas 
de funcións reais tendo en conta 
as súas características e a súa 
relación con fenómenos sociais. 

 MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en 
forma alxébrica, por medio de táboas ou 
graficamente, e relaciónaas con fenómenos 
cotiáns, económicos, sociais e científicos, 
extraendo e replicando modelos. 

 MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e 
razoadamente eixes, unidades e escalas, 
recoñecendo e identificando os erros de 
interpretación derivados dunha mala elección, 
para realizar representacións gráficas de 
funcións. 

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

 MACS1B3.2.1.Obtén valores descoñecidos 
mediante interpolación ou extrapolación a partir 
de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto. 
 

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

 MACS1B3.3.1.Calcula límites finitos e infinitos 
dunha función nun punto ou no infinito para 
estimar as tendencias dunha función. 

 MACS1B3.3.2Calcula, representa e interpreta as 
asíntotas dunha función en problemas das 
ciencias sociais. 

 Coñecer o concepto 
descontinuidade e estudar a 
continuidade nun punto en 

  MACS1B3.4.1Examina, analiza e determina a 
continuidade da función nun punto para extraer 
conclusións en situacións reais. 
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Estes criterios de avaliación e  estándares de aprendizaxe foron traballados no primeiro e 

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

aprobar o curso.  

O que se está traballando neste terceiro trimestre de modo telemático  e que por tanto só se 

terá en conta para subir nota é o seguinte: 

 Aplicacións das derivadas: Problemas de máximos e mínimos e representación gráfica de 

funcións.  (Deste tema, aínda que non está na programación inicial, pero como é a aplicación 

do impartido os últimos días das clases presenciais , danse os conceptos básicos,  pensando 

na súa importancia en matemáticas aplicadas II do próximo curso)  

Tamén se ten pensado impartir :   

 

Os criterios e estándares en cor azul vanse traballar 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. 

 

 

 

 

 

funcións polinómicas, racionais, 
logarítmicas e exponenciais. 

 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. 

 MACS1B3.5.2Aplica as regras de derivación para 
calcular a función derivada dunha función e 
obter a recta tanxente a unha función nun punto 
dado 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

BLOQUE 4.-Bloque 4. Estatística e Probabilidade 

 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. 

 MACS1B4.3.1 Calcula a probabilidade de sucesos 
en experimentos simples e compostos, 
condicionada ou non, mediante a regra de 
Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto 
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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 

 

 

 Non procede nesta materia. 

  

 

 

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. 
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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 

 

 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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