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

MATRICES E DETERMINANTES 

Utilizar a linguaxe matricial para representar 
datos estruturados en táboas e grafos. 
Clasificar matrices e operar con elas.  

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. 

MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as 
propiedades destas 1operacións adecuadamente, de 
xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

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 condicións para que unha 
matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método 
máis axeitado. 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren 
representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

Discutir e resolver sistemas de ecuacións 
lineais usando o método de Gauss e a regra de 
Cramer. Aplicar á resolución de problemas. 

MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren 
representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

MA2B2.2.4. Formula alxebraicamente 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. 

CÁLCULO DIFERENCIAL 

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. 

Aplicar o concepto de derivada dunha función 
nun punto, a súa interpretación xeométrica e o 
cálculo de 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. 

CÁLCULO INTEGRAL 

Calcular integrais de función sinxelas aplicando 
as técnicas básicas para o cálculo de primitivas. 

MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de 
primitivas de funcións. 

MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por 
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Aplicar o cálculo de integrais definidas na 
medida de áreas de rexións planas limitadas 
por rectas e curvas sinxelas que sexan 
doadamente representables e, en xeral, á 
resolución de problemas. 

rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados 
para representar e resolver problemas de áreas de 
recintos limitados por funcións coñecidas. 

XEOMETRÍA NO ESPACIO 

Resolver problemas xeométricos espaciais, 
utilizando vectores. 

MA2B4.1.1. Realiza operacións 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. 

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. 

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 investigacións utilizando programas 
informáticos específicos para seleccionar e estudar 
situacións novas da xeometría relativas a obxectos como 
a esfera. 

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. 

ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE 

Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos (utilizando 
a regra de Laplace en combinación con 

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou 
non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas 
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diferentes técnicas de reconto e a axiomática 
da probabilidade), así como a sucesos 
aleatorios condicionados (teorema de Bayes), 
en contextos relacionados co mundo real.  

da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 

MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos 
que constitúen unha partición do espazo mostral. 

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso 
aplicando a fórmula de Bayes. 

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

MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os 
seus parámetros e calcula a súa media e desviación 
típica. 

MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha 
distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade, da táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 

MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros 
da distribución normal e valora a súa importancia no 
mundo científico. 

MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou 
outra ferramenta tecnolóxica. 

MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as 
condicións necesarias para que sexa válida. 

A orde no que se impartiu o temario foi: 

 1ª avaliación: MATRICES E DETERMINANTES. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS. 

2ª avaliación: XEOMETRÍA NO ESPACIO. CÁLCULO DIFERENCIAL. 

3ª avaliación: CÁLCULO INTEGRAL. ESTADÍSTICA E PROBABILIDADE.  

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 foron 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 

 

 

 Non hai alumnado de segundo de bacharelato coa materia pendente. 
 

 

 

 

 

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). 


