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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, de xeito razoado, 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, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).

B1.4.  Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación.

B2.1.  Organizar  información procedente de situacións do ámbito social  utilizando a linguaxe matricial,  e
aplicar as operacións con matrices como instrumento para o tratamento da devandita información.

MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas ou grafos e para
representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos
axeitados.

MA2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de
xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos.

B2.2.  Transcribir  problemas  expresados  en  linguaxe  usual  á  linguaxe  alxébrica  e  resolvelos  utilizando
técnicas  alxébricas  determinadas  (matrices,  determinantes  e  sistemas  de  ecuacións),  interpretando
criticamente o significado das solucións.

MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método
máis axeitado

MA2B2.2.3.  Resolve  problemas  susceptibles  de  seren  representados  matricialmente  e  interpreta  os
resultados obtidos

MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e clasifica
o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos casos en que sexa posible (empregando o método
máis axeitado), e aplícao para resolver problemas.

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se 
derivan diso.

MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun

ámbito dos puntos de descontinuidade.

MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como

os teoremas relacionados.
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B3.1.  Analizar  e  interpretar  fenómenos  habituais  das  ciencias  sociais  de  xeito  obxectivo  traducindo  a
información  á linguaxe das funcións,  e  describilo  mediante  o  estudo cualitativo  e cuantitativo  das  súas
propiedades máis características.

MACS2B3.1.1.  Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos
mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc.

B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica e o cálculo de
derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de problemas 
xeométricos, de cálculo de límites e de optimización.

MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites

MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias

experimentais e sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto.

B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo de primitivas. MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións.

B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente os

conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, e define e manexa as

operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a interpretación xeométrica das

operacións con vectores para resolver problemas xeométricos. 

B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos utilizando as
ecuacións da recta e do plano no espazo.

MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando dunha a outra

correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos, e resolvendo os

problemas afíns entre rectas.

MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra
correctamente, identificando en cada caso os seus elementos característicos

MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos
matriciais e alxébricos.

MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións.

B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, calculando o seu
valor e tendo en conta o seu significado xeométrico.

MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión 
analítica e as propiedades.

MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa
expresión analítica e as propiedades 

MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 
aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 5 DE 8 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



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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