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Estándares de aprendizaxe e competencias 
imprescindibles

Matemáticas. 1º de ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

B1.1. Expresar verbalmente e de forma 
razoada o proceso seguido na resolución 
dun problema.

MAB1.1.1. Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e 
o rigor adecuados.

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 
estratexias de resolución de problemas, 
realizando os cálculos necesarios e 
comprobando as solucións obtidas.

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do 
problema).

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a 
súa utilidade e eficacia.

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso de resolución.

B1.3. Describir e analizar situacións de 
cambio, para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
valorando a súa utilidade para facer 
predicións.

MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos.

B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos datos,
outras preguntas, outros contextos, etc.

MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas as 
importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.

MAB1.4.2. Formúlase novos problemas a partir dun resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo 
conexións entre o problema e a realidade.

B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas 
da realidade.

MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.

MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o problema 
ou os problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios.

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns
problemas dentro do campo das matemáticas.

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

B1.7. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas 
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos.

MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións.

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer 
matemático.

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e 
aceptación da crítica razoada).

MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, o esmero e o interese adecuados ao nivel 
educativo e á dificultade da situación.

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.

MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse preguntas 
e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas.

MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.
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Matemáticas. 1º de ESO

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas.

MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

B1.10. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, e aprender diso para situacións 
similares futuras.

MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza
das ideas clave, e apréndeo para situacións futuras similares.

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos 
en ámbitos apropiados para facilitar a 
interacción.

MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, 
vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de información relevante, e compárteos 
para a súa discusión ou difusión.

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.

MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e 
establecendo pautas de mellora.

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.

Bloque 2. Números e álxebra
B2.1. 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 tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, 
ordenar e interpretar axeitadamente 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.

B2.2. 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. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución de problemas sobre 
paridade, divisibilidade e operacións elementais.

MAB2.2.2. Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para descompoñer en factores primos números 
naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados.

MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais
mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados.

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias.

MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o seu
significado e contextualizándoo en problemas da vida real.

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de aproximación,
e aplícao a casos concretos.

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 
simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi 
grandes.

B2.3. 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.

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con calculadora), 
usando diferentes estratexias que permitan

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

simplificar as operacións con números 
enteiros, fraccións, decimais e 
porcentaxes, e estimando a coherencia e a 
precisión dos resultados obtidos.

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.

B2.5. Utilizar diferentes estratexias 
(emprego de táboas, obtención e uso da 
constante de proporcionalidade, redución á
unidade, etc.) para obter elementos 
descoñecidos nun problema a partir 
doutros coñecidos en situacións da vida 
real nas que existan variacións porcentuais
e magnitudes directamente proporcionais.

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de
porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.

4/5



Procedemento de avaliación
Cálculo da nota final

• A nota final consistirá no 60% da nota da primeira avaliación máis o 40% da nota da segunda 
avaliación en ESO e 1º BAC.

• 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. 

3. O  día 5 de xuño, para o alumnado de ESO e 1º 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.

Metodoloxía
Nos grupos de 1º ESO, empregouse a seguinte metodoloxía coas ferramentas indicadas:

 Foro da aula virtual con instrucións diarias e resolución de dúbidas.

 Esquemas con teoría, vídeos explicativos, exemplos concretos.

 Libros virtuais de teoría e exercicios: Marea Verde, Cide@d...

 Boletíns de exercicios e problemas: algúns con teoría ou solucións finais para facilitar a 
autoavaliación.

 Actividades online en diversas plataformas: Aula Planeta, Cide@d, matematico.es, Educa3d...

 Entrega de tarefas con prazos flexibles: fotos do caderno ou escaneado, capturas de pantalla...

 Corrección de tarefas individualizada ou grupais.

Información e publicidade
• Na páxina web do centro vanse publicar 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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