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

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema. MA2B1.1.1. 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.

MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións entre os
datos e contexto do problema.).

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

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.

MAB1.6.2. 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.

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

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.
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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.

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións

equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

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 erespectando a xerarquía das operacións.

B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias
que  permitan  simplificar  as  operacións  con  números  enteiros,  fraccións,  decimais  e  porcentaxes,  e
estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos.

MAB2.4.1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados,

valorando a precisión esixida na operación ou no problema.

MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a

forma máis axeitada (mental, escrita  

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.

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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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 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

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.
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Proba final a distancia para as avaliacións a recuperar.

Materiais e
recursos

Videoconferencias, documentos de texto, vídeos, 
conexión internet, correo electrónico, ordenador.

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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