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

B1.1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as 
distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus 
parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos correspondentes e 
tomando decisións ante situacións que se axusten a unha distribución 
binomial ou normal, por medio da asignación de probabilidades aos 
sucesos correspondentes.

MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que 
poden modelizarse mediante unha distribución binomial ou normal, e manexa 
con soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades aos 
sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. 

B1.2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de 
enquisas, selección da mostra e estudo estatístico dos datos obtidos 
acerca de determinadas características da poboación estudada para 
inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible.

MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso 
de selección.

MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos 
estatísticos dunha poboación e extrae conclusións sobre aspectos 
determinantes da poboación de partida.

 B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha 
fiabilidade ou un erro prefixados.

MENB2.1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais 
e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas 
contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes.

B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples e compostos.

MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de 
Bayes ao cálculo de probabilidades de sucesos.
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 B5.1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais 
de carácter científico, tecnolóxico, económico e social enunciados na 
linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe alxébrica e utilizando as 
técnicas de programación lineal, e interpreta as solucións obtidas.

MENB5.1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a
linguaxe alxébrica con soltura e a programación lineal con dúas variables para 
obter a solución, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema 
formulado.

B6.1. Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de 
problemas contextualizados dos campos científico, tecnolóxico ou 
económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e estudando as 
relacións funcionais que interveñen neles.

MENB6.1.1. Analiza os problemas e determina o método de cálculo da 
solución apropiado a cada caso, empregando números aproximados e 
acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de partida. 

B6.2. Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de 
situacións empíricas, axustándoas a unha función, e obter os seus 
parámetros para adquirir información suplementaria, empregando os 
métodos de interpolación e extrapolación adecuados.

.

MENB6.2.1. Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha 
función e obtén valores descoñecidos, utilizando técnicas de interpolación e 
extrapolación. 
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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 da presente materia,  
avísase ao alumnado das datas de entrega por 
enderezo electrónico.

Metodoloxía
(alumnado con
conectividade e

sen
conectividade)

Información explicativa sobre os contidos tanto a 
través de videoconferencias como en formato texto .
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 dos días que se imparte a 
materia de métodos por enderezo electrónico. Así 
mesmo un días á semana realizarase 
videoconferencia.
Tamén se publican documentos relacionados coa 
materia na propia páxina web do IES A Pontepedriña.

Publicidade 
Publicación na páxina web do centro e por enderezo
electrónico 
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https://www.edu.xunta.gal/centros/iespontepedrina/aulavirtual2/login/index.php

