
Criterios xerais de avaliación do módulo de Ciencias Aplicadas I, de 1º FPB, ante a suspensión da 

docencia presencial propiciada pola crise do coronavirus COVID-19 

 

No presente documento especifícanse os criterios de avaliación do módulo de Ciencias Aplicadas I, de 1º FPB, ante a 

suspensión da docencia presencial propiciada pola crise do coronavirus COVID-19. Cómpre indicar que as indicacións que a 

continuación se detallan baséanse nas directrices establecidas polo Departamento de Matemáticas do IES A Pontepedriña e están 

supeditadas a el. Así: 

• Para  a recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliación realizaranse actividades de repaso dos contidos esenciais, catalogados 

como mínimos esixibles, abordados en cada unha das referidas avaliacións. Estas actividades deben ser entregadas 

en tempo e forma segundo os prazos e indicacións que se detallan nas táboas correspondentes recollidas no presente 

documento. O conxunto destas entregas constitúen ata o 40 % da cualificación final de cada recuperación, 

correspondendo o 60 % restante á realización dunha proba final. Esta proba final consistirá nun conxunto de exercicios 

a entregar en 1:30 horas dende a súa publicación na aula virtual relativos á temática tratada nas entregas precedentes 

(avisarase do momento exacto do seu comezo en varias ocasións ao longo das xornadas previas). 

 

Tanto as tarefas como a proba final teñen carácter obrigatorio para o alumnado que non superou a avaliación 

correspondente. A cualificación final da recuperación de cada avaliación resultará da media ponderada das tarefas e 

da proba final segundo as porcentaxes anteriormente indicadas. Para recuperar a avaliación débese obter unha media 

ponderada igual ou superior a 5 puntos. No caso de medias con cifras decimais redondearase ás unidades 

matematicamente. 

  

• Para a mellora da cualificación final do curso disporanse actividades voluntarias coas que o alumnado poderá 

incrementar a súa media final do módulo ata 1,5 puntos. Estas actividades versarán sobre os contidos que non deu 

tempo a impartir durante a docencia presencial e que resultan esenciais de cara a recibir unha formación integral no 

módulo que nos ocupa. Para poder optar ao antedito incremento na cualificación final do curso mediante a realización 

de actividades voluntarias (40 % entregas periódicas e 60 % proba final), estas deben ser entregadas en tempo e forma 

segundo os prazos e indicacións que se detallan na táboa correspondente recollida no presente documento, e ter 



superadas tanto a 1ª como a 2ª avaliación (ben fose durante o período de docencia presencial como nos procesos de 

recuperacións indicados no anterior punto). 

Aquelas tarefas que se detecte que fosen copiadas e/ou plaxiadas, tanto total como parcialmente, ben sexa dun 

compañeiro ou compañeira do grupo ou doutra fonte, serán cualificadas con 0 puntos. Esta medida tamén se aplica á proba 

final indicada en liñas superiores. 

 

 Contidos mínimos que deben ser acadados polo alumnado para poder recuperar a 1ª e/ou 2ª avaliación: 

 

➢ Contidos mínimos específicos da 1ª avaliación: 
 

- CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a información cuantitativa. 
 

- CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou 
informática). 
 

- CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades. 
 

- CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática. 
 

 
 

➢ Contidos mínimos específicos da 2ª avaliación: 
 

- CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade. 
 

- CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes directamente e inversamente 
proporcionais. 

 
- CA1.10 Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás. 



 

 

 

 

Ciencias Aplicadas I (1º FPB A): Tarefas de recuperación da 1ª avaliación 

Tarefas 
Ponderación na 

cualificación 

Data de 

entrega 

Medio de entrega 
[AV ≡ aula virtual] 

[CE ≡ correo electrónico] 
Recursos para a tarefa 

Exercicios e teoría de suma, resta, 

multiplicación e división de números enteiros 

e decimais. 

Exercicios e teoría de operacións 

combinadas sen parénteses. 

10 % 22/5/2020 AV e/ou CE Libro da materia e 

material de elaboración 

propia. 

Exercicios e teoría de operacións 

combinadas con parénteses, multiplicacións 

e divisións con potencias. 

Exercicios e teoría de números decimais. 

10 % 29/5/2020 AV e/ou CE Libro da materia e 

material de elaboración 

propia. 

Exercicios e teoría de números reais, 

fraccións, operacións con fraccións e 

problemas de fraccións. 

20 % 5/6/2020 AV e/ou CE Libro da materia e 

material de elaboración 

propia. 

Proba final consistente nun conxunto de 

exercicios a entregar en 1:30 horas dende a 

súa publicación na AV relativos á temática 

tratada nas entregas precedentes (avisarase 

do momento exacto do seu comezo en varias 

ocasións ao longo das xornadas previas). 

60 % 8/6/2020 AV e/ou CE Enunciados dos 

exercicios (dispoñibles 

na aula virtual da materia 

dende o momento de 

comezo da proba). 



Ciencias Aplicadas I (1º FPB A): Tarefas de recuperación da 2ª avaliación 

Tarefas 
Ponderación na 

cualificación 

Data de 

entrega 

Medio de entrega 
[AV ≡ aula virtual] 

[CE ≡ correo electrónico] 
Recursos para a tarefa 

Exercicios e teoría de proporcionalidade 

(reparto directa e inversamente proporcional). 

25 % 24/4/2020 AV e/ou CE Libro da materia e 

material de elaboración 

propia. 

Exercicios e teoría de análise de cálculo de 

xuro simple. 

5 % 24/4/2020 AV e/ou CE Libro da materia e 

material de elaboración 

propia. 

Exercicios e teoría de cálculo de xuro 

composto. 

10 % 15/5/2020 AV e/ou CE Libro da materia e 

material de elaboración 

propia. 

Proba final consistente nun conxunto de 

exercicios a entregar en 1:30 horas dende a 

súa publicación na AV relativos á temática 

tratada nas entregas precedentes (avisarase 

do momento exacto do seu comezo en varias 

ocasións ao longo das xornadas previas). 

60 % 8/6/2020 AV e/ou CE Enunciados dos 

exercicios (dispoñibles 

na aula virtual da materia 

dende o momento de 

comezo da proba). 

 

 

 

 

 

 



Ciencias Aplicadas I (1º FPB A): Tarefas de ampliación 

Tarefas Contidos de ampliación 
Ponderación na 

cualificación 

Data de 

entrega 

Medio de entrega 
[AV ≡ aula virtual] 

[CE ≡ correo electrónico] 

Recursos para 

a tarefa 

Exercicios e teoría de 

sucesións e 

progresións.  

Concepto de sucesión. 

Progresións aritméticas. 

Progresións xeométricas. 

10 % 3/4/2020 AV e/ou CE Libro da 

materia e 

material de 

elaboración 

propia. 

Exercicios e teoría 

sobre o concepto de 

enerxía.  

Tipos de enerxía. 

Propiedades da enerxía. 

Fontes de enerxía. 

Uso da enerxía. 

10 % 3/4/2020 AV e/ou CE Libro da 

materia e 

material de 

elaboración 

propia. 

Exercicios e teoría de 

expresións alxébricas. 

Monomios. 

Operacións con monomios. 

Polinomios. 

Operacións con polinomios. 

10 % 8/5/2020 AV e/ou CE Libro da 

materia e 

material de 

elaboración 

propia. 

Exercicios e teoría de 

ecuacións. 

Ecuacións de primeiro grao. 

Problemas de ecuacións. 

10% 22/5/2020 AV e/ou CE Libro da 

materia e 

material de 

elaboración 

propia. 

Proba final consistente 

nun conxunto de 

exercicios a entregar en 

1:30 horas dende a súa 

Contidos de sucesións e 

progresións, expresións 

alxébricas, ecuacións e 

60 % 8/6/2020 AV e/ou CE Enunciados dos 

exercicios 

(dispoñibles na 

aula virtual da 



publicación na AV 

relativos á temática 

tratada nas entregas 

precedentes (avisarase 

do momento exacto do 

seu comezo en varias 

ocasións ao longo das 

xornadas previas). 

enerxía recollidos nas 

entregas precedentes. 

materia dende 

o momento de 

comezo da 

proba). 

 


