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

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

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema).
MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas.

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.
MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso.

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

MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 
potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares.

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas.

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente.

B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e con 
outras materias do ámbito educativo.

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades 
necesarias e resolve problemas contextualizados.
MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos específicos dos números.

B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, 
as súas operacións e as súas propiedades.

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.
MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de Ruffini, ou outro método 
máis axeitado.
MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas.

B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando inecuacións, 
ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos reais.

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e 
resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados obtidos.

B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode 
representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de 
datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica.

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha 
relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.
MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os 
casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando 
medios tecnolóxicos, de ser preciso.
MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de funcións elementais.
MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir do comportamento dunha 
gráfica ou dos valores dunha táboa.

B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen 
relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu 
comportamento, a evolución e os posibles resultados finais.

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas.
MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os 
valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios 
tecnolóxicos.
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MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO
2019/2020

PÁXINA 4 DE 7 IES A PONTEPEDRIÑA
 4º ESO

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS
ACADÉMICAS



2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Todos os estudantes seguirán un programa de tarefas 
propostas polos seus respectivos profesores a través de 
diversas plataformas. Haberá tarefas específicas 
destinadas a estudantes que non teñan superado algunha
das dúas avaliacións e tarefas que poderán completar 
todos os estudantes para, se é o caso, mellorar as súas 
cualificacións ata un máximo de 1,5 puntos. 

Instrumentos:
Os estudantes que non teñan superado algunha das dúas 
primeiras avaliacións obterán a súa cualificación por 
medio da realización de tarefas propostas que se 
correspondan cos contidos mínimos da programación que 
poden consultarse no Apartado 1 deste documento e coa 
realización dunha proba escrita (sempre que sexa posible)
por medios telemáticos ou presencialmente . A realización
das tarefas ponderará hasta o 40% da cualificación e a 
proba escrita hasta o 60%. Se non fose posible a 
realización da proba escrita entón hasta o 100% da 
cualificación correspondería as tarefas. 

Cualificación
final

A cualificación final dun estudante será a suma entre o 
redondeo ás unidades da media aritmética das 
cualificacións sen redondear das avaliacións previas e a 
cualificación obtida nas tarefas feitas no terceiro trimestre
para subir nota.
Para aprobar é necesario ter unha cualificación final maior
o igual a 5 puntos.

Proba
extraordinar

ia de
setembro

A convocatoria extraordinaria de setembro cualificarase 
mediante unha proba xeral escrita. Os contidos e 
estándares de avaliación serán os correspondentes aos 
anexos antes citados.
Para aprobar é necesario ter unha cualificación final maior
o igual a 5 puntos.

Alumnado
de materia
pendente

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación nos que se basearán estas 
tarefas, serán os mesmos dos que foron utilizados nas 
dúas primeiras avaliación xa realizadas. 

Criterios de cualificación:
Unha vez realizadas e entregadas as tarefas ás que se 
alude no seguinte apartado, a cualificación final dun 
estudante será a o redondeo ás unidades da media 
aritmética das cualificacións sen redondear das 
avaliacións previas. A cualificación máxima que se pode 
obter en cada unha das dúas avaliacións será 5 puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Os estudantes que non acadaron a cualificación necesaria



para aprobar a materia correspondente despois das dúas 
avaliacións xa realizadas durante a etapa presencial do 
curso seguirán un programa de tarefas propostas polo 
Departamento para recuperar unha ou as dúas 
avaliacións xa feitas.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre
(recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

As actividades do 3º trimestre publícanse a través da 
aula virtual da presente materia e avísase ao 
alumnado da pubicación e datas de entrega tanto a 
través da referida aula virtual como por enderezo 
electrónico.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Información explicativa sobre os contidos tanto a 
través de videoconferencias como en formato texto 
e/ou en formato vídeo.
Proposta de tarefas sobre os contidos das dúas 
primeiras avaliacións que deben ser remitidas ao 
profesor en tempo e forma.
Proposta de tarefas voluntarias sobre contidos de 
ampliación.
Proba final a distancia para as avaliacións a recuperar.

Materiais e
recursos

Videoconferencias, documentos de texto, vídeos, 
conexión internet, correo electrónico, ordenador.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O alumnado é informado os días que se imparte a 
materia de matemáticas tanto a través da aula virtual 
como por enderezo electrónico. Así mesmo dous días á
semana realízanse videoconferencias.
Tamén se publican documentos relacionados coa 
materia na propia páxina web do IES A Pontepedriña.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro e na propia aula
virtual da materia.
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