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Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Métodos Estatísticos e Numéricos. 2º de bacharelato

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Mostraxe
B1.1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante 
as distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando 
os seus parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos 
correspondentes e tomando decisións ante situacións que se 
axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da 
asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes. 

MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden 
modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as 
correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos sucesos, analizándoos e 
decidindo a opción máis conveniente. 

B1.3. Presentar e describir ordenadamente información 
estatística utilizando vocabulario e unhas representacións 
adecuados, e analizar de forma crítica e argumentada informes 
estatísticos presentes nos medios de comunicación, publicidade 
e outros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha 
técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa 
presentación e conclusións e analizando, de forma crítica, 
informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e 
noutros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na 
presentación de determinados datos. 

MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos 
medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos 
medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica de datos estatísticos que 
proveñen de diversas fontes.

Bloque 3. Probabilidade condicionada

B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos.

MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao 
cálculo de probabilidades de sucesos.
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Procedemento de avaliación
Cálculo da nota final

• A nota final de 2º de Bacharelato consistirá no 50% da nota da primeira avaliación máis o 
50% da nota da segunda avaliación.

• A avaliación das tarefas de repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación, que se realicen no 
terceiro trimestre poderán aumentar esta nota nun máximo de un punto.

• En todo caso, a cualificación máxima do curso é de 10.

Recuperación das avaliacións suspensas
1. Aquel alumnado que non alcance unha nota final de 5 deberá facer unha proba presencial 

para recuperar as avaliacións non superadas, nos mesmos termos que se indican na 
programación didáctica do departamento, se a situación sanitaria o permite.

2. No caso no que non fose posible a realización de probas presenciais, o profesorado 
substituirá a proba presencial por tarefas de recuperación (e, no seu caso, as tarefas de 
repaso do terceiro trimestre sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros 
trimestres do curso) e outorgará a cualificación final de 5 a aquel alumnado que acredite a 
adquisición das aprendizaxes e competencias imprescindibles. Os alumnos/as de BAC que 
teñan superadas as dúas primeiras avaliacións poderán realizar voluntariamente as tarefas 
propostas ao alumnado que teña que recuperalas. Neste caso poderíase incrementar a nota 
das correspondentes avaliacións nun máximo dun punto.

3. O día 22 de maio para o alumnado de 2º de BAC, o departamento informará de forma 
definitiva ao alumnado, segundo indiquen as condicións sanitarias nese momento, se a vía 
para recuperar as avaliacións suspensas é a explicada no punto 1 ou a explicada no punto 2.
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Metodoloxía
O traballo do alumnado, dadas as circunstancias, é individual.

A proposta de actividades, xunto coa achega do material pertinente e PDFs con indicacións para 
varios días, faise a través da Aula Virtual. 

Ditas actividades son:

• Revisión de teoría (a partir de apuntamentos da profesora)

• Revisión de exercicios e problemas resoltos pola profesora

• Resolución por parte do alumnado de exercicios e problemas

• Corrección por parte do alumnado de exercicios e problemas a partir da resolución 
proporcionada pola profesora

O envío de tarefas por parte do alumnado e a retroalimentación sobre as mesmas da profesora faise 
a través da Aula Virtual, e excepcionalmente a través do correo electrónico.

A comunicación co alumnado faise tamén a través da Aula Virtual (excepcionalmente a través do 
correo electrónico) e, no seu caso, a comunicación coas familias a través de Abalar móbil. Con este 
grupo tamén se fixo unha reunión virtual a través do webex.

Información e publicidade
• Na páxina web do centro publicaranse os estándares de aprendizaxe e competencias 

imprescindibles, así coma o procedemento de avaliación que se vai aplicar.

• Notificarase dita publicación ó alumnado e familias, polas canles de comunicación 
empregadas ata o momento. 
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