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

B2.1. 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. 

MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera número real. 

MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e
papel,  calculadora  ou programas informáticos,  utilizando a notación  máis  axeitada e  controlando o  erro
cando aproxima. 

B2.2.  Resolver  problemas de  capitalización  e  amortización  simple  e  composta utilizando parámetros  de
aritmética mercantil, empregando métodos de cálculo ou os recursos tecnolóxicos máis axeitados. 

MACS1B2.2.1.  Interpreta e contextualiza correctamente parámetros de aritmética mercantil  para resolver
problemas do ámbito da matemática financeira (capitalización e amortización simple e composta) mediante
os métodos de cálculo ou recursos tecnolóxicos apropiados. 

B2.3. 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. 

B3.1. 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. 

MACS1B3.1.3.  Estuda  e  interpreta  graficamente  as  características  dunha  función,  comprobando  os
resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades abstractas e problemas contextualizados 

B3.2. 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
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datos, e interprétaos nun contexto. 

B3.3. 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. 

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

B3.4.  Coñecer o concepto de continuidade e estudar a continuidade nun punto en funcións polinómicas,
racionais, logarítmicas e exponenciais. 

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun punto para extraer conclusións
en situacións reais. 
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

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 ou as dúas, e tarefas que poderán completar 
todos os estudantes para, se é o caso, mellorar as súas 
cualificacións ata un máximo de 1,5 puntos.  

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
extraordinari

a 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.

Avaliación de
materia

pendentes

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 
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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

• Fichas semanais con exercicios dos temas 1, 2 ,3 ,4(ata funcións 
cuadráticas) (recuperación e repaso da 1ª aval)

• Fichas quincenais con exercicios dos temas 4 (dende funcións 
cuadráticas), 5 e 6 (recuperación e repaso 2ª aval)

• Fichas semanais con exercicios dos temas 7, 9 e 10 (reforzo e 
ampliación)

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Información explicativa sobre os contidos en formato texto e 
en formato vídeo.
Proposta de tarefas sobre os contidos das dúas primeiras 
avaliacións, e máis de ampliación, que deben ser remitidas ao
profesor.
Exame a distancia para as avaliacións a recuperar.

Materiais e
recursos

Documentos de texto, Vídeos, conexión internet, correo 
electrónico, ordenador

4. Información e publicidade

Información
ao alumnado
e ás familias

Por correo electrónico, na páxina web do centro e na aula 
virtual. 

Publicidade Publicación na páxina web do centro.
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