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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).

B1.5.  Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de
investigación.

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes
alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

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

MACB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos  sinxelos  que  permitan  a  resolución  dun
problema ou duns problemas dentro do campo das matemáticas.

MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.

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).

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para operar con
eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar
os resultados coa precisión requirida.

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

MACB2.1.8.  Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  números  enteiros,  decimais  e  fraccionarios
mediante  as  operacións  elementais  e  as  potencias  de  expoñente  enteiro,  aplicando  correctamente  a
xerarquía das operacións.

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da
solución.

MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera con elas simplificando
os resultados.

B2.2.  Obter  e  manipular  expresións  simbólicas  que  describan  sucesións  numéricas,  observando
regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos.

MACB2.2.1.  Calcula  termos dunha sucesión  numérica  recorrente usando a  lei  de  formación  a partir  de
termos anteriores.

MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números
enteiros ou fraccionarios.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 7 CENTRO:
CURSO:

MATERIA



MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos
"n"primeiros termos e emprégaas para resolver problemas.

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada mediante un enunciado,
extraendo a información salientable e transformándoa.

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma
por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de
Ruffini, identidades notables e extracción do factor común.

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións de
primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais
con  dúas  incógnitas,  aplicando  técnicas  de  manipulación  alxébricas,  gráficas  ou  recursos  tecnolóxicos,
valorando e contrastando os resultados obtidos.

MACB2.4.1.  Formula  alxebricamente  unha  situación  da  vida  cotiá  mediante  ecuacións  e  sistemas  de
ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse mediante unha función
lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, para describir o fenómeno
analizado.

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto
pendente,  xeral,  explícita  e  por  dous  puntos),  identifica  puntos  de  corte  e  pendente,  e  represéntaa
graficamente. 

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa.

B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funcións cuadráticas,
calculando os seus parámetros e as súas características.

MACB4.3.1.  Calcula  os  elementos  característicos  dunha  función  polinómica  de  grao  2  e  represéntaa
graficamente.

MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante funcións
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

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 da proba 
ordinaria.

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 durante a fase presencial.

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

Recuperación:
1ª avaliación: exercicios do libro de texto, temas 1, 2, 3 e 4
2ª avaliación: exercicios do libro de texto: temas 5, 6, 7 e 9
Ampliación:
Exercicios do libro de texto, temas 10 e 11

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade):

Explicativa sobre os contidos en formato texto e en formato 
vídeo.
Proposta de tarefas sobre os contidos das dúas primeiras 
avaliacións 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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