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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
UNIDADE 1: OS NÚMEROS NATURAIS  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Coñecer distintos sistemas de 
numeración utilizados a través da 
historia. Diferenciar os sistemas 
aditivos dos posicionais  

1.2. Establece equivalencias entre as distintas ordes de unidades do SMD.  
1.4. Aproxima números, por redondeo, a diferentes ordes de unidades.  

2. Manexar con soltura as catro 
operacións. Utilizar con eficacia 
procedementos e estratexias de 
cálculo mental e escrito.  

2.1. Aplica, con axilidade, os algoritmos de cálculo relativos ás catro operacións. 
2.2. Resolve expresións con paréntese e operacións combinadas.  

3. Afrontar con seguridade e 
constancia a resolución de 
problemas aritméticos.  

3.2. Resolve problemas aritméticos con números naturais que requiren tres ou máis 
operacións.  

UNIDADE 2: POTENCIAS E RAÍCES  

1. Coñecer o concepto de potencia 
de expoñente natural.  

1.1. Interpreta como potencia unha multiplicación reiterada. Traduce produtos de 
factores iguais en forma de potencia e viceversa.  
1.2. Calcula potencias de expoñente natural. Potencias de base 10 (cálculo escrito, 
mental e con calculadora, segundo conveña a cada caso).  

2. Manexar con soltura as 
propiedades elementais das 
potencias e as súas aplicacións, a 
descomposición polinómica dun 
número e a expresión abreviada 
de números grandes.  

2.1. Calcula o valor de expresións aritméticas nas que interveñen potencias.  
2.2. Reduce expresións aritméticas e alxébricas sinxelas con potencias (produto e 
cociente de potencias da mesma base, potencia doutra potencia,etc.)  

3. Coñecer o concepto de raíz 
cadrada, o algoritmo para 
calculala e a súa aplicación a 
problemas sinxelos.  

3.1. Calcula mentalmente a raíz cadrada enteira dun número menor que 100 
apoiándose nos dez primeiros cadrados perfectos.  

UNIDADE 3: DIVISIBILIDADE  
1. Identificar relacións de 
divisibilidade entre números 
naturais e coñecer os números 
primos.  

1.1. Recoñece se un número é múltiplo ou divisor doutro.  
1.2. Obtén os divisores dun número.  
1.3. Inicia a serie de múltiplos dun número.  
1.4. Identifica os números primos menores que 50 e xustifica por que o son.  

2. Coñecer os criterios de 
divisibilidade e aplicalos na 
descomposición dun número en 
factores primos.  

2.1. Identifica mentalmente nun conxunto de números os múltiplos de 2, de 3, de 5, de 
10 e de 11. 
2.2. Descompón números en factores primos.  

3. Coñecer os conceptos de 
máximo común divisor e mínimo 
común múltiplo de dous ou máis 
números e dominar estratexias 
para a súa obtención.  

3.2. Obtén o MCD e o MCM de dous ou máis números mediante a súa descomposición 
en factores primos.  
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4. Aplicar os coñecementos 
relativos á divisibilidade para 
resolver problemas.  

4.2. Resolve problemas nos que se require aplicar o concepto de mínimo común 
múltiplo e máximo común divisor.  

UNIDADE 4: OS NÚMEROS ENTEIROS  

1. Coñecer os números enteiros e 
a súa utilidade, diferenciándoos 
dos números naturais.  

1.1. Utiliza os números enteiros para cuantificar e transmitir información relativa a 
situacións cotiás.  

2. Ordenar os números enteiros e 
representalos na recta numérica.  

2.1. Ordena series de números enteiros. Asocia os números enteiros cos 
correspondentes puntos da recta numérica.  
2.2. Identifica o valor absoluto dun número enteiro. Coñece o concepto de oposto. 
Identifica pares de opostos e recoñece os seus lugares na recta.  

3. Coñecer as operacións básicas 
con números enteiros e aplicalas 
correctamente na resolución de 
problemas.  

3.1. Realiza sumas e restas con números enteiros e expresa con corrección procesos e 
resultados.  
3.2. Coñece a regra dos signos e aplícaa correctamente en multiplicacións e divisións de 
números enteiros.  
3.3. Calcula potencias naturais de números enteiros.  
3.4. Resolve problemas con números enteiros.  

4. Manexar correctamente a 
prioridade de operacións e o uso 
de parénteses no ámbito dos 
números enteiros.  

4.1. Elimina parénteses con corrección e eficacia.  
4.2. Aplica correctamente a prioridade de operacións.  
4.3. Resolve expresións con operacións combinadas.  

UNIDADE 5: OS NÚMEROS DECIMÁIS  

 2. Ordenar números decimais e 
representalos sobre a recta 
numérica.  

2.3. Redondea números decimais á orde de unidades indicada. 

4. Resolver problemas aritméticos 
con números decimais.  

4.2. Resolve problemas aritméticos con números decimais que requiren máis de dúas 
operacións.  

UNIDADE 6: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL  

 
 
2. Coñecer as unidades de 
lonxitude, capacidade e peso do 
SMD e utilizar as súas 
equivalencias para efectuar 
cambios de unidade e para 
manexar cantidades en forma 
complexa e incomplexa.  
 

2.3. Resolve problemas nos que utiliza correctamente as unidades de lonxitude, 
capacidade e peso.  
 

3. Coñecer as unidades de 
superficie do SMD. e utilizar as 
súas equivalencias para efectuar 
cambios de unidade e para 
manexar cantidades.  

3.2. Resolve problemas nos que utiliza correctamente as unidades de superficie.  
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UNIDADE 7: AS FRACCIÓNS  

3. Entender, identificar e aplicar a 
equivalencia de fraccións.  

3.1. Calcula fraccións equivalentes a unha dada.  
3.2. Recoñece se dúas fraccións son equivalentes.  
3.3. Simplifica fraccións. Obtén a fracción irredutible dunha dada  
3.4. Utiliza a igualdade dos produtos cruzados para completar fraccións equivalentes.  

4. Resolver algúns problemas 
baseados nos distintos conceptos 
de fracción.  

4.1. Resolve problemas nos que se pide o cálculo da fracción que representa a parte 
dun total.  
4.2. Resolve problemas nos que se pide o valor da parte (fracción dun número, 
problema directo).  
4.3. Resolve problemas nos que se pide o cálculo do total (fracción dun número, 
problema inverso).  

UNIDADE 8: OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS  

2. Operar fraccións  2.3. Resolve expresións con operacións combinadas de fraccións.  

3. Resolver problemas con 
números fraccionarios.  

3.1. Resolve problemas de fraccións.  

5. Identificar sucesos aleatorios e 
asignarlles probabilidades.  

5.1. Distingue sucesos aleatorios dos que non o son.  
5.2. Calcula a probabilidade dun suceso extraído dunha experiencia regular.  

UNIDADE 9: PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES  

1. Identificar as relacións de 
proporcionalidade entre 
magnitudes.  

1.1. Recoñece se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade, 
diferenciando a directa da inversa.  
 

2. Construír e interpretar táboas 
de valores correspondentes a 
pares de magnitudes 
proporcionais.  

2.1. Completa táboas de valores directamente proporcionais e obtén delas pares de 
fraccións equivalentes.  
 

3. Coñecer e aplicar técnicas 
específicas para resolver 
problemas de proporcionalidade.  

3.1. Resolve problemas de proporcionalidade directa polo método de redución á 
unidade, coa regra de tres e coa constante de proporcionalidade.  

4. Comprender o concepto de 
porcentaxe e calcular porcentaxes 
directas.  

4.1. Identifica cada porcentaxe cunha fracción e cun número decimal e viceversa.  
4.2. Calcula a porcentaxe indicada dunha cantidade dada e obtén a inicial dando a 
porcentaxe.  

5. Resolver problemas de 
porcentaxes.  

5.1. Resolve problemas de porcentaxes directas.  
5.2. Resolve problemas nos que se pide a porcentaxe ou o total.  
5.3. Resolve problemas de aumentos e diminucións porcentuais.  

 

 

 

 

 

 
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 5 DE 7 CENTRO:IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO:1ºESO 

MATERIA:MATEMÁTICAS 
 

 

 



 
 
 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados 
nos meses presenciales e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos:Corrección de actividades, boletines e traballos entregados por a 
plataforma gsuite , a través de classroom. 
Asistencia as videoconferencias onde se imparten os contidos mínimos. 
Realización de exames mediante videoconferencia. 

Cualificación  
final 

A cualificación final de curso obterase da suma da media das cualificación obtidas 
nas duas primeiras avaliacións mais a cualificación obtida segundo a seguinte 
rúbrica: 

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 

0,6 Alcanzou un grao de 
consecución 
moi satisfactorio nas tarefas 
asignadas. 
 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,45 Alcanzou un grao de 
consecución 
satisfactorio . 
 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles . 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 
 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 
 

0 Non alcanzou os estándares 
de 
aprendizaxe imprescindibles. 

0 

 
Se a cualificación final obtida e menor de cinco poderase realizar unha proba para 
recuperación da primeira e segunda avaliacións pendentes. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega dun traballo global 
onde se valoraría a adquisición das competencias clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: Mediante tarefas e boletíns das distintas unidades. 

Criterios de cualificación: Avaliación positiva si entrega as tarefas asignadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:A entrega dos boletíns de exercicios e 
problemas así coma os traballos de investigación encargados.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados nos meses con clases 
presenciais, tamén, de ampliación de contidos en base aos contidos 
dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben e podemos 
manter clases on line. 
As actividades de repaso servirán para recuperar as avaliacións non 
superadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o 
alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

. Usamos classroom, para o envío de tarefas e documentos. 

. Usamos meet de classroom para realizar videoconferencias. 
   .  Materiais do libro dixital de anaya . 
   .  Videos titoriales de youtube. 
   .  Videos de elaboración propia... 

 

 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

UNIDADE 1: OS NÚMEROS NATURAIS  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

5.Resolver problemas de 
divisibilidade. 

5.2. Resolve problemas apoiándose nos conceptos de máximo común divisor e de 
mínimo común múltiplo.  
 

UNIDADE 2: OS NÚMEROS ENTEIROS  

3. Resolver expresións de números 
enteiros con parénteses y 
operacións combinadas.Coñecer e 
aplicar as regras para quitar 
parénteses. 

3.1. Resolve con seguridade expresións con parénteses e operacións combinadas, 
aplicando correctamente a prioridade das operación. 

 

4. Realizar cálculos con potencias 
de base enteira e expoñente 
natural. 
Coñecer e aplicar as propiedades 
das potencias de base enteira e 
expoñente natural. 
 

4.1. Calcula potencias de base enteira e expoñente natural. 

4.2. Coñece e aplica as propiedades das potencias. 
 

5. Calcular raíces sinxelas de 
números enteiros e recoñecer 
cándo non existen. 

5.1.Resolve raíces de números enteiros sinxelos, identificando cándo non existen  
 

6. Resolver problemas con 
números enteiros. 

6.1. Resolve problemas con números enteiros.  
 

UNIDADE 3: OS NÚMEROS DECIMAIS E AS FRACCIÓNS 

1. Comprender a estrutural do 
sistema de numeración decimal e 
manexar as equivalencias entre os 
distintos ordenes de unidades 
decimais. 
Ordenar, aproximar e intercalar 
números decimais. 
 

1.2. Distingue os distintos tipos de números decimais (exactos, periódicos, outros). 

1.3. Aproxima, por redondeo, un decimal al orden de unidades desexado.  
 

2. Operar con números decimais. 
2.2. Resolve expresións con operación combinadas nas que interveñen números 
decimais.  
 

4. Coñecer e utilizar as relacións 
entre os números decimais y as 
fracciones. 

4.2. DIferencia os números racionais dos que non o son.  
 

5. Resolver problemas con 
números decimais, con fraccións e 
con cantidades sesaxesimais. 

5.1. Resolve problemas con varias operacións de números decimais e problemas que 
esixen o manexo de cantidades sesaxesimais en forma complexa e a súa transformación 
a expresión decimal.  
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UNIDADE 4: OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS 

1. Operar con fracciones. 
Sumar y restar fracciones. 
Multiplicar y dividir fracciones. 
Resolver expresións con 
parénteses e operacións 
combinadas. 
 

1.4. Reduce expresións con operacións combinadas  
 

2. Calcular potencias de expoñente 
enteiro. 
Aplicar as propiedades das 
potencias para reducir expresións 
numéricas ou alxébricas. 
 

2.1. Calcula potencias de base fraccionaria e expoñente natural. 

2.2. Interpreta e calcula as potencias de expoñente negativo. 

2.3. Calcula a potencia dun produto ou dun cociente. 

2.4. Multiplica e divide potencias da mesma base. 

2.5. Calcula a potencia de outra potencia.  

3. Utilizar as potencias de base 10 
para expresar números moi 
grandes ou moi pequenas. 

3.2 Expresa en notación científica aproximacións de números moi grandes ou moi 
pequenos.  
 

4. Resolver problemas con 
números fraccionarios 

4.1. Resolve problemas nos que intervén a fracción de unha cantidade. 

4.2.. Resolve problemas de sumas e restas con fraccións 

4.3 Resolve problemas de sumas e restas con fraccións. 

4.4. Resolve problemas utilizando o concepto de fracción de unha fracción.  
 
UNIDADE 5: PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

1. Coñecer e manexar os 
conceptos de razón e proporción. 

1.2. Identifica si dúas razóns forman unha proporción. 

1.3. Calcula o termo descoñecido dunha proporción  
 

2. Recoñece as magnitudes directa 
o inversamente proporcionais, 
constrúe as súas correspondentes 
táboas de valores e forma con elas 
distintas proporcións. 

2.2. Identifica si a relación de proporcionalidade que liga dúas magnitudes é directa ou 
inversa, constrúe a táboa de valores e obtén distintas proporcións.  
 

3. Resolver problemas de 
proporcionalidade directa ou 
inversa, por redución a la unidade 
e pola regra de tres. 

3.1. Resolve, reducindo a unidade, ou apoiándose na regra de tres, problemas sinxelos 
de proporcionalidade directa e inversa.  
 

5. Comprender e manexar os 
conceptos relativos aos 
porcentaxes. 

5.2. Calcula porcentaxes.  
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6. Utilizar procedementos 
específicos para a resolución dos 
distintos tipos de problemas con 
porcentaxes 

6.1.Resolve problemas:  

-De porcentaxes directos. 

- Que esixen o cálculo do total, coñecidos a parte e o tanto por cento.  
- Que esixen o cálculo do tanto por cento, coñecidos o total e a parte.  
 

UNIDADE 6: ÁLXEBRA  

1. Utilizar a linguaxe alxébrica para 
xeneralizar propiedades e 
relacións matemáticas. 
 

1.1. Traduce a linguaxe alxébrica enunciados relativos a números descoñecidos ou 
indeterminados. 

 
 

2. Interpretar a linguaxe alxébrica. 

2.1. Interpreta relacións numéricas expresadas en linguaxe alxébrica (por exemplo, 
completa unha táboa de valores coñecendo a lei xeral de asociación). 

 
 

3. Coñecer os elementos e a 
nomenclatura básica relativos as 
expresións alxébricas 

3.1. Identifica o grao, o coeficiente e a parte literal dun monomio. 

3.2. Calcula o valor numérico dun polinomio para un valor dado da indeterminada. 

 

4. Operar e reducir expresións 
alxébricas 

4.1. Suma, resta, multiplica e divide monomios 

4.2. Suma resta e multiplica polinomios 

4.3. Extrae factor común. 

4.4. Aplicalas fórmulas dos produtos notables. 

4.5. Transforma en produto certos trinomios utilizando as fórmulas dos produtos 
notables. 
 

UNIDADE 7: ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAO  

2.Resolver ecuacións de primeiro 
grao. Reducir membros e 
traspoñer termos. 
Eliminar denominadores. 
 

2.2. Resolve ecuacións sinxelas (sen parénteses nin denominadores). 

2.3. Resolve ecuacións con parénteses. 

2.4. Resolve ecuacións con denominadores. 

2.5. Resolve ecuacións con parénteses e denominadores. 
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4.Resolver problemas coa axuda 
das ecuacións de primeiro grao. 

4.1. Resolve, coa axuda das ecuacións, problemas de relacións numéricas. 

4.2. Resolve, coa axuda das ecuacións, problemas aritméticos sinxelos (idades, 
orzamentos...). 

4.4. Resolve, coa axuda das ecuacións, problemas xeométricos.  
 

UNIDADE 8: SISTEMAS DE ECUACIÓNS  

3.Resolver sistemas de ecuacións 
lineais por métodos alxébricos 

3.2. Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de substitución. 

3.3. Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de igualación. 

3.4. Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de redución.  
 

4.Utilizar os sistemas de ecuacións 
como ferramenta para resolver 
problemas. 

4.2. Resolve problemas aritméticos de dificultade media coa axuda dos sistemas de 
ecuacións. 

4.3. Resolve problemas xeométricos coa axuda dos sistemas de ecuacións.  
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos 
dados nos meses presenciales e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos:Corrección de actividades, boletines e traballos entregados por 
a plataforma gsuite , a través de classroom. 
Asistencia as videoconferencias onde se imparten os contidos mínimos. 
Realización de exames mediante videoconferencia. 

Cualificación  
final 

A cualificación final de curso obterase da suma da media das cualificación 
obtidas nas duas primeiras avaliacións mais a cualificación obtida segundo a 
seguinte rúbrica: 
. 

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 

0,6 Alcanzou un grao de consecución 
moi satisfactorio nas tarefas 
asignadas. 
 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,45 Alcanzou un grao de consecución 
satisfactorio . 
 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles . 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 
 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 
 

0 Non alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 

0 

 
Se a cualificación final obtida e menor de cinco poderase realizar unha proba 
para recuperación da primeira e segunda avaliacións pendentes. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega dun 
traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias clave. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: Mediante tarefas e boletíns das distintas unidades. 
 

Criterios de cualificación: Avaliación positiva si entrega as tarefas asignadas. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación:A entrega dos boletíns de 
exercicios e problemas así coma os traballos de investigación encargados.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados nos meses con clases 
presenciais, tamén, de ampliación de contidos en base aos contidos 
dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben e podemos 
manter clases on line. 
As actividades de repaso servirán para recuperar as avaliacións non 
superadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o 
alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

. Usamos classroom, para o envío de tarefas e documentos. 

. Usamos meet de classroom para realizar videoconferencias. 
   .  Materiais do libro dixital de anaya . 
   .  Videos titoriales de youtube. 
   .  Videos de elaboración propia... 

 

 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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1. Estándares da aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio da avaliación Estándar da aprendizaxe 
UNIDADE 1: FRACCIÓNS E DECIMAIS 

1.  Coñecer os números fraccionarios, a relación entre fraccionarios e decimais e 
representalos sobre a recta. 

1.1.  Representa aproximadamente fraccións sobre a recta e descompón unha fracción impropia en 
parte enteira mais unha fracción propia. 

  1.2.  Simplifica e compara fraccións.  

  1.3.  Pasa unha fracción a número decimal e un número decimal a fracción. 

 1.4.  Calcula a fracción dunha cantidade. Calcula a cantidade coñecendo a fracción correspondente.  

  2.  Realizar operacións con números racionais.   2.1.  Realiza operacións combinadas con números racionais. 

   2.2.  Compara números decimais e realiza operacións combinadas con decimais. 

 3.  Resolver problemas con números enteiros, decimais e fraccionarios.  3.1 Resolve problemas para os que se necesitan a comprensión e o manexo da operatoria con 
números fraccionarios.  

UNIDADE 2: POTENCIAS E RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA 

  1.  Coñecer as potencias de expoñente enteiro e aplicar as súas propiedades nas operacións 
con números racionais.  

  1.1.  Calcula potencias de expoñente enteiro e expresa un número como potencia de expoñente 
enteiro. 

  1.2.  Calcula e simplifica expresións aritméticas aplicando as propiedades das potencias de 
expoñente enteiro.  
  1.3.  Resolve operacións combinadas nas que aparecen expresións con potencias de expoñente 

enteiro. 

 2.  Coñecer o concepto de raíz eneísima dun número racional e calcular raíces exactas de 
números racionais. 

2.1.  Calcula raíces exactas de números racionais xustificando o resultado mediante o concepto de 
raíz eneísima. 

3.  Coñecer algunhas propiedades dos radicais e aplicalas na simplificación en casos sinxelos. 3.1.  Simplifica radicais en casos sinxelos. 

 4.  Coñecer e manexar a notación científica. 
4.1.  Utiliza a notación científica para expresar números grandes ou pequenos e expresa con todas as 
súas cifras un número escrito en notación científica. 

 4.2.  Realiza operacións con números en notación científica.  

 4.3.  Utiliza a calculadora para operar en notación científica. 

 4.4.  Resolve problemas utilizando a notación científica. 

 5.  Recoñecer números racionais e irracionais.   5.1.  Clasifica números de distintos tipos identificando, entre eles, os irracionais. 
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UNIDADE 3: PROPORCIONALIDADE 

1.  Expresar unha cantidade cun número adecuado de cifras significativas e valorar o erro 
cometido. 

  1.1.  Utiliza un número razoable de cifras significativas para expresar unha cantidade. 

 1.2.  Aproxima un número a unha orde determinada, recoñecendo o erro cometido. 

 1.3.  Compara o erro relativo de dúas cantidades 

  2.  Resolver problemas de proporcionalidade simple e composta.   2.1.  Resolve problemas de proporcionalidade simple.  

 2.2.  Resolve problemas de proporcionalidade composta. 

  3.  Manexar con soltura as porcentaxes e resolver problemas con elas. 

 

  3.1.  Relaciona porcentaxes con fraccións e con números decimais, calcula a porcentaxe dunha 
cantidade e a cantidade inicial dada a porcentaxe e acha a porcentaxe que representa unha parte. 

   3.2.  Resolve problemas da aumentos e diminucións porcentuais. 

  3.3.  Resolve problemas nos que se encadean aumentos e diminucións porcentuais.  

UNIDADE 4: PROGRESIÓNS 

 

  1.  Coñecer e manexar a nomenclatura propia das sucesións e familiarizarse coa busca de 
regularidades numéricas. 

  1.1.  Escribe un termo concreto dunha sucesión dada mediante o seu termo xeral, ou de forma 
recorrente. 

  

  1.2.  Obtén o termo xeral dunha sucesión dada polos seus primeiros termos (casos moi sinxelos).  

  2.  Coñecer e manexar con soltura as progresións aritméticas.   2.1.  Recoñece as progresións aritméticas e calcula a súa diferenza, o seu termo xeral e obtén un 
termo calquera. 

  2.2.  Calcula a suma dos primeiros termos dunha progresión aritmética. 

  3.  Coñecer e manexar con soltura as progresións xeométricas.    3.1.  Recoñece as progresións xeométricas, calcula a súa razón e o seu termo xeral e obtén un termo 
calquera.   

 3.2.  Calcula a suma dos primeiros termos dunha progresión xeométrica. 

  3.3.  Calcula a suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica con | r | <1. 

  4.  Aplica as progresións aritméticas e xeométricas á resolución de problemas.   4.1.  Resolve problemas, con enunciado, de progresións aritméticas. 

  4.2.  Resolve problemas, con enunciado, de progresións xeométricas. 
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UNIDADE 5: A LINGUAXE ALXÉBRICA 

 1.  Coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios da álxebra. 1.1.  Coñece os conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grao, monomios semellantes, 
identidade e ecuación e identifícaos. 

2.  Operar con expresións alxébricas.  2.1.  Opera con monomios e polinomios.  

  2.2.  Aplica as identidades notables para desenvolver e simplificar unha expresión alxébrica. 

 2.3.  Recoñece o desenvolvemento de identidades notables e exprésao como cadrado dun binomio ou 
un produto de dous factores. 

 2.4.  Calcula o cociente e o resto da división de polinomios. 

 

3.  Traducir situacións da linguaxe natural á alxébrica.  3.1.  Expresa en linguaxe alxébrica unha relación dada por un enunciado. 

UNIDADE 6: ECUACIÓNS 

 

1.  Coñecer os conceptos propios das ecuacións.  1.1.  Coñece os conceptos de ecuación, incógnita, solución, membro, equivalencia de ecuacións, etc., 
e identifícaos. 

  1.2.  Busca a solución enteira dunha ecuación sinxela mediante tenteo (con ou sen calculadora) e 
compróbaa. 

  1.3.  Busca a solución non enteira, de forma aproximada, dunha ecuación sinxela mediante tenteo con 
calculadora.  

 1.4.  Inventa ecuacións con solucións previstas. 

2.  Resolver ecuacións de diversos tipos.  2.1.  Resolve ecuacións de primeiro grao. 

 2.2.  Resolve ecuacións de segundo grao completas (sinxelas).  

 2.3.  Resolve ecuacións de segundo grao incompletas (sinxelas). 

3.  Formular e resolver problemas mediante ecuacións.   3.1.  Resolve problemas numéricos   mediante ecuacións. 

 3.2.  Resolve problemas xeométricos mediante ecuacións. 

 3.3.  Resolve problemas de proporcionalidade mediante ecuacións. 

UNIDADE 7: SISTEMAS DE ECUACIÓNS 
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1.  Coñecer os conceptos de ecuación lineal con dúas incógnitas, as súas solucións; sistemas 
de dúas ecuacións con dúas incógnitas, así como as súas interpretacións gráficas. 

1.1.  Asocia unha ecuación con dúas incógnitas e as súas solucións a unha recta e aos puntos desta. 

  

  1.2.  Resolve graficamente sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas moi sinxelos e relaciona 
o tipo de solución coa posición relativa das rectas. 

 2.  Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.  2.1.  Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas mediante un método 
determinado (substitución, redución ou igualación). 

  

  2.2.  Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas por calquera dos métodos. 

   

 2.3.  Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas que requira transformacións 
previas.  

3.  Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións. 3.1.  Resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 

  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados nos 
meses presenciais e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos:  

Entrega de boletíns de exercicios, por a plataforma gsuite, a través de 
classroom. 
Visualizar vídeos de repaso da materia. Asistencia as videoconferencias   
Probas realizadas por videoconferencia, para facer  probas de 
recuperación das partes da materia suspensa, se non volvemos as clases 
presenciais.  
 

Cualificación 
final 

 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións mais os 
puntos obtidos polas  tarefas realizadas dende a declaración do estado 
de alarma. Serán valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en 
dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 
Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata 1,2 puntos. 
 
 

TAREFAS ASIGNADAS 
 

GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 
 

0,6  Alcanzou un grao de 
consecución moi satisfactorio 
nas tarefas asignadas. 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo  

establecido. 

0,45 Alcanzou un grao de 
consecución satisfactorio. 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 
 

0 

 
 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

 
Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Criterios de avaliación: 
Entrega dos boletíns asignados ao longo do curso. 
 

Criterios de cualificación: 
Avaliación positiva si entrega as tarefa  asignadas. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos 
de investigación encargados.   
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Boletíns de exercicios de repaso e reforzo. As actividades de 
  repaso servirán para recuperar as avaliacións non superadas. 
- Boletíns de exercicios de ampliación para o alumno  que ten 
  aprobado a  materia. 
- Visualización de  vídeos de repaso da materia. 
- Probas realizadas por videoconferencia, para facer probas de 
  recuperación das partes da materia suspensa, se non se 

entregan 
  as actividades asignadas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Todo o alumnado deste curso esta conectado, o centro  preocupouse  
de que todo o alumnado teña conexión. 
Metodoloxía: 

Propoñer actividades de reforzo e repaso que os motive a seguir 
practicando e afianzando os procesos matemáticos adquiridos 
nas clases presenciais. 
Facer probas realizadas por videoconferencia o presenciais  se 
as clase retomaranse, para a recuperación das partes da materia 
suspensa.   

Materiais e 
recursos 

- O alumno ten o libro de texto, libreta co material traballado nas       
   clases presenciais. 
- Materiais do libro dixital de anaya . 
- Tarefas entregadas a través da classroom. 
- Conexión a través do correo electrónico e da clase de classroom      
  para resolver dubidas.   
- Videoconferencias 
- Vídeos titoriais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que  empregarase   para informar ao alumnado e 
familia, é o correo electrónico,  a Classroom e o teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o                   
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de               
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

UNIDADE 1: NÚMEROS NATURAIS, ENTEIROS E DECIMAIS 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

1. Resolver operacións 
combinadas con números 
naturais, enteiros e decimais. 

1.1. Resolve operacións combinadas nas que aparecen números naturais, enteiros e 
decimais. 
 

3. Resolver problemas aritméticos 
con números decimais. 

3.1. Resolve problemas aritméticos con números decimais obtendo o resultado a través 
dunha expresión con operacións combinadas 

4. Coñecer e redondear os 
distintos tipos de números 
decimais e valorar os erros 
absoluto e relativo cometidos no 
redondeo 

4.1. Coñece e redondea os distintos tipos de números decimais e valora os erros 
absoluto e relativo cometidos no redondeo. 

UNIDADE 2: AS FRACCIÓNS  

1. Coñecer os números racionais, a 
súa relación cos números enteiros 
e cos números decimais, e 
representalos na recta. 

1.1. Representa fraccións sobre a recta, descompón unha fracción impropia en parte 
enteira máis unha fracción propia. 

1.2. Pasa unha fracción a forma decimal e un número decimal a fracción. 

1.3. Calcula a fracción dunha cantidade e a cantidade coñecendo a fracción 
correspondente. 

2. Recoñecer e construír fraccións 
equivalentes. Simplificar fraccións. 
Comparar fraccións reducíndoas a 
común denominador. 

2.1. Simplifica e compara fraccións reducíndoas a común denominador 
 

3. Realizar operacións con 
números racionais. Resolver 
expresións con operacións 
combinadas. 

3.1. Realiza operacións combinadas con números racionais 

4. Resolver problemas con 
fraccións. 

4.1. Resolve problemas utilizando o concepto de fracción e as operacións con números 
racionais. 
 

UNIDADE 3: POTENCIAS E RAÍCES 

1. Coñecer as potencias de 
expoñente enteiro e aplicar as 
súas propiedades nas operacións 
con números racionais. 

1.1. Calcula potencias de expoñente enteiro e expresa un número como potencia de 
expoñente enteiro. 
1.2. Resolve operacións combinadas nas que aparecen expresións con potencias de 
expoñente enteiro. 

2. Coñecer e manexar a notación 
científica. 

2.1. Utiliza a notación científica para expresar números grandes ou pequenos e expresa 
con todas as súas cifras un número escrito en notación científica. 
2.2. Realiza operacións sinxelas con números en notación científica. 
2.3. Utiliza a calculadora para operar en notación científica. 
2.4. Resolve problemas utilizando a notación científica. 
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UNIDADE 4: PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 

1. Coñecer os conceptos de razón, 
proporción e relación de 
proporcionalidade. 

1.1. Calcula un termo descoñecido dunha proporción e completa táboas de valores 
directamente proporcionais ou inversamente proporcionais. 

2. Resolver problemas de 
proporcionalidade simple e 
composta. 

2.1. Resolve problemas de proporcionalidade simple. 

2.2. Resolve problemas de proporcionalidade composta. 

3. Manexar con soltura as 
porcentaxes e resolver problemas 
con elas. 

3.1. Relaciona porcentaxes con fraccións e con números decimais, calcula a porcentaxe 
dunha cantidade, calcula a cantidade inicial dada a porcentaxe e acha a porcentaxe que 
representa unha parte. 
3.2. Resolve problemas sinxelos de aumentos e diminucións porcentuais. 

UNIDADE 6: A LINGUAXE ALXÉBRICA 

1. Coñecer e manexar os 
conceptos e a terminoloxía 
propios da álxebra. 

1.1. Traduce á linguaxe alxébrica enunciados verbais de índole matemática. 
1.2. Coñece e identifica os conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grao, parte 
literal, identidade e ecuación. 
1.3. Calcula o valor numérico dun monomio e dun polinomio. 

2. Operar con expresións 
alxébricas. 
 

2.1. Opera con monomios e polinomios. 
2.2. Coñece o desenvolvemento das identidades notables, exprésao como cadrado dun 
binomio ou como produto de dous factores e aplícao para desenvolver expresións 
alxébricas. 
2.3. Saca factor común dun polinomio e factoriza utilizando as identidades notables. 
2.4. Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 
 

UNIDADE 7: ECUACIÓNS 

1. Coñecer e manexar os 
conceptos propios das ecuacións. 

1.1. Coñece os conceptos de ecuación, incógnita e solución; e utilízaos para determinar 
se un número é solución dunha ecuación e para buscar por tenteo solucións enteiras de 
ecuacións sinxelas. 
 

2. Resolver ecuacións de primeiro 
e segundo grao. 

2.1. Resolve ecuacións sinxelas de primeiro grao 
2.2. Resolve ecuacións de primeiro grao con fraccións en cuxo numerador hai unha suma 
ou unha resta. 
2.3. Resolve ecuacións sinxelas de segundo grao. 
2.4. Resolve ecuacións con parénteses e denominadores que dan lugar a unha ecuación 
de segundo grao. 

3. Resolver problemas mediante 
ecuacións de primeiro e segundo 
grao. 

3.1. Resolve problemas numéricos sinxelos mediante ecuacións. 

3.2. Resolve problemas xeométricos sinxelos mediante ecuacións. 
UNIDADE 8: SISTEMAS DE ECUACIÓNS  

2. Resolver sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas 
incógnitas 

2.1. Resolve un sistema de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante un 
método determinado (substitución, redución ou igualación...). 

3. Formular e resolver problemas 
mediante sistemas de ecuacións. 

3.1. Resolve problemas numéricos mediante sistemas de ecuacións. 

3.2. Resolve problemas xeométricos mediante sistemas de ecuacións 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos 
dados nos meses presenciales e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos:Corrección de actividades, boletines e traballos entregados por 
a plataforma gsuite , a través de classroom. 
Asistencia as videoconferencias onde se imparten os contidos mínimos. 
Realización de exames mediante videoconferencia. 

Cualificación  
final 

A cualificación final de curso obterase da suma da media das cualificación 
obtidas nas duas primeiras avaliacións mais a cualificación obtida segundo a 
seguinte rúbrica: 
. 

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 

0,6 Alcanzou un grao de consecución 
moi satisfactorio nas tarefas 
asignadas. 
 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,45 Alcanzou un grao de consecución 
satisfactorio . 
 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles . 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 
 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 
 

0 Non alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 

0 

 
Se a cualificación final obtida e menor de cinco poderase realizar unha proba 
para recuperación da primeira e segunda avaliacións pendentes. 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega dun traballo 
global onde se valoraría a adquisición das competencias clave. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: Mediante tarefas e boletíns das distintas unidades. 
 

Criterios de cualificación: Avaliación positiva si entrega as tarefas asignadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación:A entrega dos boletíns de exercicios e 
problemas así coma os traballos de investigación encargados.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados nos meses con clases 
presenciais, tamén, de ampliación de contidos en base aos contidos 
dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben e podemos 
manter clases on line. 
As actividades de repaso servirán para recuperar as avaliacións non 
superadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o 
alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

. Usamos classroom, para o envío de tarefas e documentos. 

. Usamos meet de classroom para realizar videoconferencias. 
   .  Materiais do libro dixital de anaya . 
   .  Videos titoriales de youtube. 
   .  Videos de elaboración propia... 

 

 
 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

  

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO:I.E.S RIBEIRA DO LOURO 

CURSO:4º A 
MATERIA: Matemáticas Académicas 
DEPARTAMENTO: Matemáticas 
DATA: 12/05/06 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.( Deste 

curso) 
 

2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, 
e no seu caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 

 
1.  Manexar con destreza a expresión decimal dun número e a notación científica e facer 
aproximacións, así como coñecer e controlar os erros cometidos. 

  1.1.  Domina a expresión decimal dun número ou dunha cantidade e calcula ou acouta os erros absoluto 

e relativo nunha aproximación. 

 1.2.  Realiza operacións con cantidades dadas en notación científica e controla os erros cometidos (sen 

calculadora). 
 1.3.  Usa a calculadora para anotar e operar con cantidades dadas en notación científica, e controla os 

erros cometidos. 

 

 

2.  Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta 
real. 

  2.1.  Clasifica números de distintos tipos. 

  2.2.  Coñece e utiliza as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica.  
 
  3.  Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na 
operatoria con radicais. 

3.1.  Utiliza a calculadora para o cálculo numérico con potencias e raíces. 

3.2.  Interpreta e simplifica radicais. 
 3.3.  Opera con radicais. 
 3.4.  Racionaliza denominadores. 

 

 

 
4.  Coñecer a definición de logaritmo e relacionala coas potencias e as súas propiedades. 5.1.  Calcula logaritmos a partir da definición e das propiedades das potencias. 

UNIDADE 2: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 

 

1.  Dominar o manexo dos polinomios e as súas operacións 
       

1.1.  Realiza sumas, restas e multiplicacións de polinomios. 

 1.2.  Divide polinomios e pode utilizar a regra de Ruffini se é oportuno. 

 1.3.  Resolve problemas utilizando o teorema do resto. 

1.4.  Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras. 

2.Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións. 
2.1.  Simplifica fraccións alxébricas. 
2.2.  Opera con fraccións alxébricas 

 

  

3.Traducir enunciados á linguaxe alxébrica. 

  

3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado que dea lugar a un polinomio ou a unha fracción alxébrica. 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 3 DE 8 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

UNIDADE 3: ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 

1.  Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas.  1.1.  Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 

  1.2.  Resolve ecuacións con radicais e ecuacións coa incógnita no denominador. 

 1.3.  Recoñece a factorización  como recurso para resolver ecuacións. 

 1.4.  Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 

  2.Resolver con destreza sistemas de ecuacións e aplicalos á resolución de problemas. 2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineais. 

   2.2.  Resolve sistemas de ecuacións non lineais. 

   2.3.  Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 

  3.Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita.  3.1.  Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha incógnita.  

 3.2.  Resolve e interpreta inecuacións non lineais cunha incógnita. 

   3.3.  Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións. 

UNIDADE 4: FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 

1.  Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas 
formas de expresar as funcións. 

1.1.  Dada unha función representada pola súa gráfica, estuda as súas características máis relevantes 

(dominio de definición, percorrido, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade...). 

 1.2.  Representa unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes. 

  1.3.  Asocia un enunciado cunha gráfica. 

 
1.4.  Representa unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa de 

valores. 

 
1.5.  Acha a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben dada mediante a súa 

expresión analítica. 

 
1.6.  Responde preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, periodicidade, 

crecemento... dunha función. 
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UNIDADE 5: FUNCIÓNS  ELEMENTAIS 

1.  Manexar con destreza as funcións lineais.   1.1.  Representa unha función lineal a partir da súa expresión analítica. 

 
 1.2.  Obtén a expresión analítica dunha función lineal coñecendo a súa gráfica ou algunha das súas 

características. 

  1.3.  Representa funcións definidas «a anacos». 

 1.4.  Obtén a expresión analítica dunha función definida «a anacos» dada graficamente. 

2.Coñecer e manexar con soltura as funcións cuadráticas. 2.1.  Representa unha parábola a partir da ecuación cuadrática correspondente. 

 2.2.  Asocia curvas de funcións cuadráticas ás súas expresións analíticas. 

   2.3.  Escribe a ecuación dunha parábola coñecendo a súa representación gráfica en casos sinxelos. 

 
2.4.  Estuda conxuntamente as funcións lineais e as cuadráticas (funcións definidas «a anacos», 

intersección de rectas e parábolas). 

3.Coñecer outros tipos de funcións, asociando a gráfica coa expresión analítica. 
 3.1.  Asocia curvas a expresións analíticas (proporcionalidade inversa, radicais, exponenciais e 

logaritmos). 

  3.2.  Manexa con soltura as funcións de proporcionalidade inversa e as radicais. 

  3.3.  Manexa con soltura as funcións exponenciais e as logarítmicas. 

4.Interpretar e representar funcións definidas «a anacos». 4.1.  Representa unha función dada «a anacos» con expresións lineais ou cuadráticas. 

UNIDADE 6: SEMELLANZA. APLICACIÓNS 

 

 1.  Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas.  1.1.  Manexa os planos, os mapas e as maquetas (incluída a relación entre áreas e volumes de figuras 

semellantes). 

 
 1.2.  Aplica as propiedades da semellanza á resolución de problemas nos que interveñan corpos 

xeométricos. 

 
1.3.  Aplica os teoremas do cateto e da altura á resolución de problemas. 
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UNIDADE 7: TRIGONOMETRÍA 

1.  Manexar con soltura as razóns trigonométricas e as relacións entre elas. 
1.1.  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo agudo dun triángulo rectángulo, coñecendo os lados 

deste. 

 
1.2.  Coñece as razóns trigonométricas (seno, coseno e tanxente) dos ángulos máis significativos (0°, 

30 , 45 , 60 , 90 ). 

 
 1.3.  Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo agudo a partir doutra, aplicando as relacións 

fundamentais. 

 1.4.  Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo calquera coñecendo outra e un dato adicional. 

 
 1.5.  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo calquera debuxándoo na circunferencia goniométrica 

e relacionándoo con algún do primeiro cuadrante. 

  2.Resolver triángulos.  2.1.  Resolve triángulos rectángulos. 

 2.2.  Resolve triángulos oblicuángulos mediante a estratexia da altura. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados nos 
meses presenciais e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos:  

Entrega de boletíns de exercicios, por a plataforma gsuite, a través de 
classroom. 
Visualizar vídeos de repaso da materia. Asistencia as videoconferencias   
Probas realizadas por videoconferencia, para facer  probas de 
recuperación das partes da materia suspensa, se non volvemos as clases 
presenciais.  
 

Cualificación 
final 

 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións mais os 
puntos obtidos polas  tarefas realizadas dende a declaración do estado 
de alarma. Serán valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en 
dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 
Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata 1,2 puntos. 
 
 

TAREFAS ASIGNADAS 
 

GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 
 

0,6  Alcanzou un grao de 
consecución moi satisfactorio 
nas tarefas asignadas. 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo  

establecido. 

0,45 Alcanzou un grao de 
consecución satisfactorio. 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 
 

0 

 
 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

 
Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Criterios de avaliación: 
Entrega dos boletíns asignados ao longo do curso. 
 

Criterios de cualificación: 
Avaliación positiva si entrega as tarefa  asignadas. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos 
de investigación encargados.   
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Boletíns de exercicios de repaso e reforzo. As actividades de 
  repaso servirán para recuperar as avaliacións non superadas. 
- Boletíns de exercicios de ampliación para o alumno  que ten 
  aprobado a  materia. 
- Visualización de  vídeos de repaso da materia. 
- Probas realizadas por videoconferencia, para facer probas de 
  recuperación das partes da materia suspensa, se non se 

entregan 
  as actividades asignadas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Todo o alumnado deste curso esta conectado, o centro  preocupouse  
de que todo o alumnado teña conexión. 
Metodoloxía: 

Propoñer actividades de reforzo e repaso que os motive a seguir 
practicando e afianzando os procesos matemáticos adquiridos 
nas clases presenciais. 
Facer probas realizadas por videoconferencia o presenciais  se 
as clase retomaranse, para a recuperación das partes da materia 
suspensa.   

Materiais e 
recursos 

- O alumno ten o libro de texto, libreta co material traballado nas       
   clases presenciais. 
- Materiais do libro dixital de anaya . 
- Tarefas entregadas a través da classroom. 
- Conexión a través do correo electrónico e da clase de classroom      
  para resolver dubidas.   
- Videoconferencias 
- Vídeos titoriais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que  empregarase   para informar ao alumnado e 
familia, é o correo electrónico,  a Classroom e o teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación 
Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

UNIDADE 1: NÚMEROS REAIS 

 
1.  Manexar con destreza a expresión decimal dun número e a notación científica e facer 
aproximacións, así como coñecer e controlar os erros cometidos. 

  1.1.  Domina a expresión decimal dun número ou dunha cantidade e calcula ou acouta os erros absoluto 

e relativo nunha aproximación. 

 1.2.  Realiza operacións con cantidades dadas en notación científica e controla os erros cometidos (sen 

calculadora). 
 1.3.  Usa a calculadora para anotar e operar con cantidades dadas en notación científica, e controla os 

erros cometidos. 

 

 

2.  Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a recta 
real. 

  2.1.  Clasifica números de distintos tipos. 

  2.2.  Coñece e utiliza as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica.  
 
  3.  Coñecer o concepto de raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na 
operatoria con radicais. 

3.1.  Utiliza a calculadora para o cálculo numérico con potencias e raíces. 

3.2.  Interpreta e simplifica radicais. 
 3.3.  Opera con radicais. 
 3.4.  Racionaliza denominadores. 

 

 

 
4.  Coñecer a definición de logaritmo e relacionala coas potencias e as súas propiedades. 5.1.  Calcula logaritmos a partir da definición e das propiedades das potencias. 

UNIDADE 2: POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS 

 

1.  Dominar o manexo dos polinomios e as súas operacións 
       

1.1.  Realiza sumas, restas e multiplicacións de polinomios. 

 1.2.  Divide polinomios e pode utilizar a regra de Ruffini se é oportuno. 

 1.3.  Resolve problemas utilizando o teorema do resto. 

1.4.  Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras. 

2.Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións. 
2.1.  Simplifica fraccións alxébricas. 
2.2.  Opera con fraccións alxébricas 

 

  

3.Traducir enunciados á linguaxe alxébrica. 

  

3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado que dea lugar a un polinomio ou a unha fracción alxébrica. 
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UNIDADE 3: ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS 

1.  Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas.  1.1.  Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 

  1.2.  Resolve ecuacións con radicais e ecuacións coa incógnita no denominador. 

 1.3.  Recoñece a factorización  como recurso para resolver ecuacións. 

 1.4.  Formula e resolve problemas mediante ecuacións. 

  2.Resolver con destreza sistemas de ecuacións e aplicalos á resolución de problemas. 2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineais. 

   2.2.  Resolve sistemas de ecuacións non lineais. 

   2.3.  Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 

  3.Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita.  3.1.  Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha incógnita.  

 3.2.  Resolve e interpreta inecuacións non lineais cunha incógnita. 

   3.3.  Formula e resolve problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións. 

UNIDADE 4: FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 

1.  Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas 
formas de expresar as funcións. 

1.1.  Dada unha función representada pola súa gráfica, estuda as súas características máis relevantes 

(dominio de definición, percorrido, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, continuidade...). 

 1.2.  Representa unha función da que se dan algunhas características especialmente relevantes. 

  1.3.  Asocia un enunciado cunha gráfica. 

 
1.4.  Representa unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa de 

valores. 

 
1.5.  Acha a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben dada mediante a súa 

expresión analítica. 

 
1.6.  Responde preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, periodicidade, 

crecemento... dunha función. 
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UNIDADE 5: FUNCIÓNS  ELEMENTAIS 

1.  Manexar con destreza as funcións lineais.   1.1.  Representa unha función lineal a partir da súa expresión analítica. 

 
 1.2.  Obtén a expresión analítica dunha función lineal coñecendo a súa gráfica ou algunha das súas 

características. 

  1.3.  Representa funcións definidas «a anacos». 

 1.4.  Obtén a expresión analítica dunha función definida «a anacos» dada graficamente. 

2.Coñecer e manexar con soltura as funcións cuadráticas. 2.1.  Representa unha parábola a partir da ecuación cuadrática correspondente. 

 2.2.  Asocia curvas de funcións cuadráticas ás súas expresións analíticas. 

   2.3.  Escribe a ecuación dunha parábola coñecendo a súa representación gráfica en casos sinxelos. 

 
2.4.  Estuda conxuntamente as funcións lineais e as cuadráticas (funcións definidas «a anacos», 

intersección de rectas e parábolas). 

3.Coñecer outros tipos de funcións, asociando a gráfica coa expresión analítica. 
 3.1.  Asocia curvas a expresións analíticas (proporcionalidade inversa, radicais, exponenciais e 

logaritmos). 

  3.2.  Manexa con soltura as funcións de proporcionalidade inversa e as radicais. 

  3.3.  Manexa con soltura as funcións exponenciais e as logarítmicas. 

4.Interpretar e representar funcións definidas «a anacos». 4.1.  Representa unha función dada «a anacos» con expresións lineais ou cuadráticas. 

UNIDADE 6: SEMELLANZA. APLICACIÓNS 

 

 1.  Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas.  1.1.  Manexa os planos, os mapas e as maquetas (incluída a relación entre áreas e volumes de figuras 

semellantes). 

 
 1.2.  Aplica as propiedades da semellanza á resolución de problemas nos que interveñan corpos 

xeométricos. 

 
1.3.  Aplica os teoremas do cateto e da altura á resolución de problemas. 
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UNIDADE 7: TRIGONOMETRÍA 

1.  Manexar con soltura as razóns trigonométricas e as relacións entre elas. 
1.1.  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo agudo dun triángulo rectángulo, coñecendo os lados 

deste. 

 
1.2.  Coñece as razóns trigonométricas (seno, coseno e tanxente) dos ángulos máis significativos (0°, 

30 , 45 , 60 , 90 ). 

 
 1.3.  Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo agudo a partir doutra, aplicando as relacións 

fundamentais. 

 1.4.  Obtén unha razón trigonométrica dun ángulo calquera coñecendo outra e un dato adicional. 

 
 1.5.  Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo calquera debuxándoo na circunferencia goniométrica 

e relacionándoo con algún do primeiro cuadrante. 

  2.Resolver triángulos.  2.1.  Resolve triángulos rectángulos. 

 2.2.  Resolve triángulos oblicuángulos mediante a estratexia da altura. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados nos 
meses presenciais e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos:  

Entrega de boletíns de exercicios, por a plataforma gsuite, a través de 
classroom. 
Visualizar vídeos de repaso da materia. Asistencia as videoconferencias   
Probas realizadas por videoconferencia, para facer  probas de 
recuperación das partes da materia suspensa, se non volvemos as clases 
presenciais.  
 

Cualificación 
final 

 
A cualificación final será a media das dúas primeiras avaliacións mais os 
puntos obtidos polas  tarefas realizadas dende a declaración do estado 
de alarma. Serán valoradas a través dunha rúbrica que se baseará en 
dous aspectos: a realización das mesmas e o seu grao de consecución. 
Deste xeito, o/a alumno/a poderá incrementar a nota obtida durante a 
ensinanza presencial ata 1,2 puntos. 
 
 

TAREFAS ASIGNADAS 
 

GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 
 

0,6  Alcanzou un grao de 
consecución moi satisfactorio 
nas tarefas asignadas. 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo  

establecido. 

0,45 Alcanzou un grao de 
consecución satisfactorio. 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo 
establecido. 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 

0 Non alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 
 

0 

 
 

Proba 
extraordinaria 

de setembro 

 
Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 
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Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Criterios de avaliación: 
Entrega dos boletíns asignados ao longo do curso. 
 

Criterios de cualificación: 
Avaliación positiva si entrega as tarefa  asignadas. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos 
de investigación encargados.   
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

- Boletíns de exercicios de repaso e reforzo. As actividades de 
  repaso servirán para recuperar as avaliacións non superadas. 
- Boletíns de exercicios de ampliación para o alumno  que ten 
  aprobado a  materia. 
- Visualización de  vídeos de repaso da materia. 
- Probas realizadas por videoconferencia, para facer probas de 
  recuperación das partes da materia suspensa, se non se 

entregan 
  as actividades asignadas.  

Metodoloxía 
(alumnado con 
conectividade e 

sen conectividade) 

Todo o alumnado deste curso esta conectado, o centro  preocupouse  
de que todo o alumnado teña conexión. 
Metodoloxía: 

Propoñer actividades de reforzo e repaso que os motive a seguir 
practicando e afianzando os procesos matemáticos adquiridos 
nas clases presenciais. 
Facer probas realizadas por videoconferencia o presenciais  se 
as clase retomaranse, para a recuperación das partes da materia 
suspensa.   

Materiais e 
recursos 

- O alumno ten o libro de texto, libreta co material traballado nas       
   clases presenciais. 
- Materiais do libro dixital de anaya . 
- Tarefas entregadas a través da classroom. 
- Conexión a través do correo electrónico e da clase de classroom      
  para resolver dubidas.   
- Videoconferencias 
- Vídeos titoriais. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

O procedemento que  empregarase   para informar ao alumnado e 
familia, é o correo electrónico,  a Classroom e o teléfono. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
OS NÚMEROS REAIS 
 

 

1.  Coñecer e utilizar símbolos e operacións básicas de teoría de conxuntos.   1.1.  Expresa e interpreta diferentes enunciados empregando a terminoloxía usada nos conxuntos. 

2.  Coñecer os conceptos básicos do campo numérico (recta real, potencias, raíces, logaritmos...). 
2.1.  Dados varios números, clasifícaos nos distintos campos numéricos. 

  2.2.  Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial. 

  2.3.  Coñece a definición de logaritmo, interprétaa en casos concretos e utiliza as súas propiedades. 

  3.  Dominar as técnicas básicas do cálculo no campo dos números reais. 

 

3.1.  Expresa cun intervalo un conxunto numérico no que intervén unha desigualdade con valor absoluto.  

  3.2.  Opera correctamente con radicais. 

  3.3.  Opera con números “moi grandes” ou “moi pequenos” valéndose da notación científica e acoutando 

o erro cometido. 

  3.4.  Utiliza a calculadora para obter potencias, raíces, resultados de operacións con números en 

notación científica e logaritmos. 

 
ÁLXEBRA 
 

 

1.  Dominar o manexo de polinomios e as súas operacións. 
  1.1.  Aplica con soltura a mecánica das operacións con polinomios. 

  1.2.  Resolve problemas utilizando o teorema do resto. 

  1.3.  Factoriza un polinomio con varias raíces enteiras. 

  2.  Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións   2.1.  Simplifica fraccións alxébricas. 

  2.2.  Opera con fraccións alxébricas. 

  3.  Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalas á resolución de problemas. 

 

  3.1.  Resolve ecuacións de segundo grao e bicadradas. 

  3.2.  Resolve ecuacións con radicais e coa incógnita no denominador. 

  3.3.  Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

  3.4.  Válese da factorización como recurso para resolver ecuacións. 

  3.5.  Formula e resolve problemas mediante ecuacións 

  4.  Resolver con destreza sistemas de ecuacións e aplicalos na resolución de problemas. 

  4.1.  Resolve sistemas de ecuacións de primeiro e segundo graos e interprétaos graficamente. 

  4.2.  Resolve sistemas de ecuacións con radicais e fraccións alxébricas «sinxelos». 

  4.3.  Resolve sistemas de ecuacións con expresións exponenciais e logarítmicas. 

  4.4.  Resolve sistemas lineais de tres ecuacións con tres incógnitas mediante o método de Gauss. 

  4.5.  Formula e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 

  5.  Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións 
  5.1.  Resolve e interpreta graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita (sinxelos).  

  5.2.  Resolve inecuacións de segundo grao. 

  5.3.  Resolve graficamente inecuacións lineais e sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 
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FUNCIÓNS ELEMENTAIS  

 
 

1.  Coñecer o concepto de dominio de definición dunha función e obtelo a partir da súa expresión analítica. 1.1.  Obtén o dominio de definición dunha función dada pola súa expresión analítica.  

  1.2.  Recoñece e expresa con corrección o dominio e o percorrido dunha función dada graficamente 
  2.  Coñecer as familias de funcións elementais e asociar as súas expresións analíticas coas formas das súas 

gráficas. 

 

  2.1.  Asocia a gráfica dunha función lineal ou cuadrática á súa expresión analítica. 

  2.2.  Asocia a gráfica dunha función radical ou de proporcionalidade inversa á súa expresión analítica. 

  
FUNCIÓNS EXPONENCIAIS e  LOGARÍTMICAS 

  

1.  Coñecer a composición de funcións e as inversas, e manexalas. 

1.1.  Dadas as expresións analíticas de dúas funcións, acha a función composta de ambas as dúas.  

 1.2.  Recoñece unha función dada como composición doutras dúas coñecidas. 

1.3.  Dada a representación gráfica de 

y  f0(x), dá o valor de f -1(a) para valores concretos da. Representa 

y  f-1(x).  

1.4.  Acha a función inversa dunha dada. 

  2.  Coñecer as funcións exponenciais e logarítmicas e asociar as súas expresións analíticas coas formas das súas 
gráficas. 

2.1.  Dada a gráfica dunha función exponencial ou logarítmica, asígnalle a súa expresión analítica e describe algunhas 

das súas características. 

  2.2.  Dada a expresión analítica dunha función exponencial, represéntaa. 

2.3.  Dada a expresión analítica dunha función logarítmica, represéntaa. 

2.4.  Obtén a expresión analítica dunha función exponencial, dada por un enunciado. 
: LÍMITES DE FUNCIÓNS, CONTINUIDADE E RAMAS INFINITAS 
 

 

1.  Coñecer o significado analítico e gráfico dos distintos tipos de límites e identificalos sobre unha gráfica. 

  1.1.  Dada a gráfica dunha función, recoñece o valor dos límites cando  

x, x,  

x a  ,x a+,   

x a.  

  1.2.  Interpreta graficamente expresións do tipo 


)(xflím
x

 

( e son, ou un número), así como os límites laterais nun punto. 

  2.  Adquirir certo dominio do cálculo de límites sabendo interpretar o significado gráfico dos resultados 

obtidos. 

 

  2.1.  Calcula o límite nun punto dunha función continua.  

  2.2.  Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anula o denominador e non o numerador e 
distingue o comportamento pola esquerda e pola dereita.  

  2.3.  Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anulan numerador e denominador.  

  2.4.  Calcula os límites cando x   ou  
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x  , de funcións polinómicas.  

  2.5.  Calcula os límites cando x   ou  

x ,de funcións racionais. 

  2.6.  Calcula o límite de funcións «a anacos» nun punto e cando  

x ou x  

3.  Coñecer o concepto de función continua e identificar a continuidade ou descontinuidade dunha función 

nun punto. 

  3.1.  Dada a gráfica dunha función recoñece se en certo punto é continua ou discontinua e, neste último caso 

identifica a causa da descontinuidade. 

  3.2.  Estuda a continuidade dunha función dada «a anacos». 

  3.3.  Estuda a continuidade dunha función racional dada a súa expresión analítica. 

4.  Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas e ramas que se cinguen a asíntotas 

verticais horizontais e oblicuas). 

  4.1.  Acha as asíntotas verticais dunha función racional e representa a posición da curva respecto a elas.  

  4.2.  Estuda e representa as ramas infinitas dunha función polinómica.  

  4.3.  Estuda e representa o comportamento dunha función racional cando  

x e x . (Resultado: ramas parabólicas). 

  4.4.  Estuda e representa o comportamento dunha función racional cando  

x x . (Resultado: asíntota horizontal).  

  4.5.  Estuda e representa o comportamento dunha función racional cando  

x e x . (Resultado: asíntota oblicua). 

  4.6.  Acha as asíntotas e as ramas infinitas dunha función racional e sitúa a curva con respecto a elas.  

 

INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS. APLICACIÓNS 

 
 

  1.  Coñecer a variación dunha función nun intervalo (TVM) e a variación nun punto (derivada) como 

pendente da recta secante ou tanxente, respectivamente 
1.3.  Calcula a derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

  2.  Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función derivada doutra. 

2.1.  Acha a derivada dunha función sinxela.  

  2.2.  Acha a derivada dunha función na que interveñen potencias non enteiras, produtos e cocientes.  

  2.3.  Acha a derivada dunha función composta. 

  3.  Utilizar a derivación para achar a recta tanxente a unha curva nun punto, os máximos e mínimos dunha 

función, os intervalos de crecemento, etc 

  3.1.  Acha a ecuación da recta tanxente a unha curva.  

  3.2.  Localiza os puntos singulares dunha función polinómica ou racional, decide se son máximos ou mínimos e 

represéntaos.  

  3.3.  Determina os tramos onde unha función crece ou decrece. 

  4.  Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas...) na 

representación de funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas e 

racionais. 

4.1.  Representa unha función da que se lle dan todos os datos máis relevantes (ramas infinitas e puntos singulares).  

  4.2.  Describe con corrección todos os datos relevantes dunha función dada graficamente.  

  4.3.  Representa unha función polinómica de grao superior a dous.  
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  4.4.  Representa unha función racional con denominador de primeiro grao e ramas asintóticas.  

  4.5.  Representa unha función racional con denominador de primeiro grao e unha rama parabólica.  

  4.6.  Representa unha función racional con denominador de segundo grao e unha asíntota horizontal.  

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados nos 
meses presenciales e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, boletines e traballos entregados por a 
plataforma gsuite , a través de classroom. 
Asistencia as videoconferencias onde se imparten os contidos mínimos. 
Realización de exames mediante videoconféncia. 

Cualificación final 

A cualificación final de curso obterase da suma da media das cualificación 
obtidas nas duas primeiras avaliacións mais a cualificación obtida segundo a 
seguinte rúbrica: 
. 

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 

0,6 Alcanzou un grao de consecución 
moi satisfactorio nas tarefas 
asignadas. 
 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,45 Alcanzou un grao de consecución 
satisfactorio . 
 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles . 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 
 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 
 

0 Non alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 

0 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Mediante tarefas e boletíns  das distintas unidades.  
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Criterios de cualificación: 
Avaliación positiva si entrega as  tarefas asignadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos de 
investigación encargados.   
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados nos meses con 
clases presenciais, tamén, de ampliación de contidos en base aos 
contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben 
e podemos manter clases on line. 
As actividades de repaso servirán para recuperar as avaliacións 
non superadas. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo 
o alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

. Usamos classroom, para o envío de tarefas e documentos. 

. Usamos meet de classroom para realizar videoconferencias. 
   .  Materiais do libro dixital de anaya . 
   .  Videos titoriales de youtube. 
   .  Videos de elaboración propia... 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 
UNIDADE 8: FUNCIÓNS, LÍMITES E CONTINUIDADE 
 
Temporalización: última semana de marzo e 1ª semana de abril 
 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC GRAO MÍNIMO 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      
Continuidade. 

Descontinuidades 

- Dominio de definición dunha 

función. 

- Recoñecemento sobre a 

gráfica da causa da 

descontinuidade dunha función 

nun punto. 

- Decisión sobre a 

continuidade ou 

descontinuidade dunha 

función. 

Límite dunha función nun 

punto 

- Representación gráfica das 

distintas posibilidades de 

límites nun punto. 

- Cálculo de límites nun punto: 

Defuncións continuas no 

punto.  

De funcións definidas a 

anacos. 

De cociente de polinomios. 

1. Coñecer o 

significado analítico e 

gráfico dos distintos 

tipos de límites e 

identificalos sobre 

unha gráfica. 

1.1. Dada a gráfica dunha función 

recoñece o valor dos límites cando 

𝑥 → 𝑎−, 𝑥 → 𝑎+, 𝑥 → 𝑎 

𝑥 → ±∞ 

CCL 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

Dada a gráfica dunha función 

recoñece o valor dos límites 

cando 𝑥 → 𝑎−, 𝑥 → 𝑎+, 𝑥 → 𝑎 

𝑥 → ±∞ 

 

 

 

Corrección da libreta do alumno. 

1.2. Interpreta graficamente 

expresións do tipo 

 lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑏 

 lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = ±∞ , lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = 𝑏  

lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = ±∞ 

 así como os límites laterais. 

Interpreta graficamente 

expresións do tipo 

 lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝑏 

 lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = ±∞ , lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = 𝑏  

lim
𝑥→±∞

𝑓(𝑥) = ±∞ 

 así como os límites laterais 

 

Corrección da libreta do alumno. 

2. Adquirir certo 

dominio do cálculo de 

límites sabendo 

interpretar o 

significado gráfico dos 

resultados obtidos. 

2.1. Calcula o límite nun punto 

dunha función continua.  

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

Calcula o límite nun punto 

dunha función continua.  

 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

2.2.Calcula o límite nun punto 

dunha función racional na que se 

anula o denominador e non o 

numerador e distingue o 

comportamento pola esquerda e 

pola dereita.  

Calcula o límite nun punto 

dunha función racional na que 

se anula o denominador e non 

o numerador e distingue o 

comportamento pola esquerda 

e pola dereita.  

. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

2.3. Calcula o límite nun punto 

dunha función racional na que se 

anulan numerador e denominador.  

Calcula o límite nun punto 

dunha función racional na que 

se anulan numerador e 

denominador.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
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Límite dunha función cando  
𝒙 → ±∞ 

 

- Representación gráfica das 

distintas posibilidades de 

límites cando  𝑥 → ±∞ 

-  Cálculo de límites: 

De funcións polinómicas. 

De funcións inversas de 

polinómicas. 

De funcións racionais. 

 

Ramas infinitas asíntotas  

- Obtención das ramas infinitas 

dunha función polinómica 

cando 𝑥 → ±∞.  

- Obtención das ramas infinitas 

dunha función racional cando  

𝑥 → 𝑎−, 𝑥 → 𝑎+, e  𝑥 → 𝑎 

 

2.4. Calcula os límites cando  
𝑥 → ±∞ de funcións polinómicas.  

Calcula os límites cando  
𝑥 → ±∞    de funcións 

polinómicas.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

2.5. Calcula os límites cando  
𝑥 → ±∞  de funcións racionais. 

Calcula os límites cando  
𝑥 → ±∞  de funcións racionais. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
2.6. Calcula o límite de funcións 

definidas «a anacos», nun punto 

calquera ou cando 𝑥 → 𝑎−,     ou 

𝑥 → 𝑎+ .  

Calcula o límite de funcións 

definidas «a anacos», nun 

punto calquera ou cando     

𝑥 → 𝑎−,     ou   𝑥 → 𝑎+ . 

 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

3. Coñecer o concepto 

de función continua e 

identificar a 

continuidade ou a 

descontinuidade 

dunha función nun 

punto. 

3.1. Dada a gráfica dunha función 

recoñece se en certo punto é 

continua ou descontinua e neste 

último caso identifica a causa da 

descontinuidade. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 Dada a gráfica dunha función 

recoñece se en certo punto é 

continua ou descontinua e 

neste último caso identifica a 

causa da descontinuidade. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

3.2. Estuda a continuidade dunha 

función dada «a anacos». 
 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
3.3. Estuda a continuidade de 

funcións racionais dadas pola súa 

expresión analítica. 

 
Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4. Coñecer os distintos 

tipos de ramas 

infinitas (ramas 

parabólicas e ramas 

que se cinguen a 

asíntotas verticais 

horizontais e oblicuas) 

e dominar a súa 

obtención en funcións 

polinómicas e 

racionais. 

4.1.Acha as asíntotas verticais 

dunha función racional e 

representa a posición da curva 

respecto a elas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Acha as asíntotas verticais 

dunha función racional e 

representa a posición da curva 

respecto a elas.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.2. Estuda e representa as ramas 

infinitas dunha función polinómica. 

 Estuda e representa as ramas 

infinitas dunha función 

polinómica. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.3. Estuda e representa o 

comportamento dunha función 

racional cando  𝑥 → 𝑎−, 𝑥 → 𝑎+ 

(Resultado: ramas parabólicas). 

 Estuda e representa o 

comportamento dunha función 

racional cando  𝑥 → 𝑎−, 𝑥 → 𝑎+ 

(Resultado: ramas 

parabólicas). 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.4. Estuda e representa o 

comportamento dunha función 

racional cando 𝑥 → ±∞. 

(Resultado: asíntota horizontal). 

Estuda e representa o 

comportamento dunha función 

racional cando 𝑥 → ±∞. 

(Resultado: asíntota 

horizontal). 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.5. Estuda e representa o Estuda e representa o Corrección da libreta do alumno. 
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comportamento dunha función 

racional cando  𝑥 → ±∞ 

(Resultado: asíntota oblicua). 

comportamento dunha función 

racional cando 𝑥 → ±∞. 

(Resultado: asíntota oblicua). 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.6. Acha as ramas infinitas dunha 

función racional e representa a 

posición da curva respecto a elas. 

Acha as ramas infinitas dunha 

función racional e representa a 

posición da curva respecto a 

elas. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.7. Estuda e representa as ramas 

infinitas en funcións 

trigonométricas, exponenciais e 

logarítmicas sinxelas. 

 
Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
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UNIDADE 9: DERIVADAS 

 
Temporalización: 2ª quincena de abril e 1ª semana de maio 
 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC GRAO MÍNIMO 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      
Taxa de variación media  

- Cálculo da TVM dunha 

función para distintos 

intervalos. 

- Cálculo da TVM dunha 

función para intervalos moi 

pequenos e asimilación do 

resultado á variación nese 

punto. 

Derivada dunha función nun 

punto 

- Obtención da variación nun 

punto mediante o cálculo da 

TVM da función para un 

intervalo variable h e obtención 

do límite da expresión 

correspondente cando ℎ → 0.  

Función derivada doutras. 

Regras de derivación  

- Aplicación das regras de 

derivación para achar a 

derivada de funcións. 

 

  1. Coñecer a 

definición de derivada 

dunha función nun 

punto, interpretala 

graficamente e aplicala 

para o cálculo de 

casos concretos 

1.1. Acha a taxa de variación 

media dunha función nun intervalo 

e interprétaa.  CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

 Corrección da libreta do alumno. 

1.2. Calcula a derivada dunha 

función nun punto a partir da 

definición.  
 Corrección da libreta do alumno. 

1.3. Aplicando a definición de 

derivada acha a función derivada 

doutra. 
 Corrección da libreta do alumno. 

2. Coñecer as regras 

de derivación e 

utilizalas para achar a 

función derivada 

doutra. 

2.1. Acha a derivada dunha 

función sinxela.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Acha a derivada dunha función 

sinxela.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
2.2. Acha a derivada dunha 

función na que interveñen 

potencias non enteiras, produtos e 

cocientes.  

 Acha a derivada dunha 

función na que interveñen 

potencias non enteiras, 

produtos e cocientes.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

2.3. Acha a derivada dunha 

función composta.  Acha a derivada dunha 

función composta. 

 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
3.Utiliza a derivación 

para achar a recta 

tanxente a unha curva 

nun punto, os máximos 

e os mínimos dunha 

función, os intervalos 

de crecemento... 

3.1. Acha a ecuación da recta 

tanxente a unha curva.  
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 Acha a ecuación da recta 

tanxente a unha curva.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
3.2. Localiza os puntos singulares 

dunha función polinómica ou 

racional e represéntaos. 

Localiza os puntos singulares 

dunha función polinómica ou 

racional e represéntaos. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

3.3. Determina os tramos onde 

unha función crece ou decrece. 
Determina os tramos onde 

unha función crece ou decrece. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 6 DE 12 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: MATEMÁTICAS I 
 

  

 

 

 

Aplicacións das derivadas 

- Acha o valor dunha función 

nun punto concreto.  

- Obtención da recta tanxente 

a unha curva nun punto.  

- Cálculo dos puntos de 

tanxente horizontal dunha 

función. 

Representación de funcións 

- Representación de funcións 

polinómicas de grao superior a 

dous.  

- Representación de funcións 

racionais. 

4. Coñecer o papel que 

desempeñan as 

ferramentas básicas da 

análise (límites, 

derivadas...) na 

representación de 

funcións e dominar a 

representación 

sistemática de funcións 

polinómicas e 

racionais. 

4.1. Representa unha función da 

que se coñecen os datos máis 

relevantes (ramas infinitas e 

puntos singulares). 

 

 

.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC 

 Representa unha función da 

que se coñecen os datos máis 

relevantes (ramas infinitas e 

puntos singulares). 

 

 

.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.2. Describe con corrección todos 

os datos relevantes dunha función 

dada graficamente. 
 Describe con corrección todos 

os datos relevantes dunha 

función dada graficamente. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.3. Representa unha función 

polinómica de grao superior a 

dous.  
Representa unha función 

polinómica de grao superior a 

dous.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 

4.4. Representa funcións racionais 

Representa funcións racionais 
Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación escrita 
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UNIDADE 10: FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

 
Temporalización: tres últimas semanas de maio 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC GRAO MÍNIMO 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      

Funcións elementais. 

Composición e función 

inversa 

- Dominio de definición dunha 

función. 

- Obtención do dominio de 

definición dunha función dada 

pola súa expresión analítica.  

- Representación de funcións 

definidas «a anacos». 

- Funcións cuadráticas. 

Características. 

- Representación de funcións 

cuadráticas, e obtención da 

súa expresión analítica. 

- Funcións de 

proporcionalidade inversa. 

Características.  

- Representación de funcións 

de proporcionalidade inversa, 

e obtención da súa expresión 

analítica. 

- Funcións radicais. 

Características. 

- Representación de funcións 

radicais, e obtención da súa 

  1. Coñecer o 

concepto de dominio 

de definición dunha 

función e obtelo a 

partir da súa expresión 

analítica. 

1.1. Obtén o dominio de definición 

dunha función dada pola súa 

expresión analítica.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 Obtén o dominio de definición 

dunha función dada pola súa 

expresión analítica.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
1.2. Recoñece e expresa con 

corrección o dominio dunha función 

dada graficamente. 

Recoñece e expresa con 

corrección o dominio dunha 

función dada graficamente. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
 1.3. Determina o dominio dunha 

función tendo en conta o contexto 

real do enunciado. 

Determina o dominio dunha 

función tendo en conta o 

contexto real do enunciado. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
2. Coñecer as familias 

de funcións elementais 

e asociar as súas 

expresións analíticas 

coas formas das súas 

gráficas. 

2.1. Asocia a gráfica dunha función 

lineal ou cuadrática á súa expresión 

analítica. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC. CEC 

 Asocia a gráfica dunha función 

lineal ou cuadrática á súa 

expresión analítica. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
2.2. Asocia a gráfica dunha función 

radical ou de proporcionalidade 

inversa á súa expresión analítica.  

Asocia a gráfica dunha función 

radical ou de proporcionalidade 

inversa á súa expresión 

analítica.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 

2.3. Asocia a gráfica dunha función 

exponencial ou logarítmica á súa 

expresión analítica.  

 Asocia a gráfica dunha función 

exponencial ou logarítmica á súa 

expresión analítica.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
3. Dominar o manexo 

de funcións 

elementais, así como 

das funcións definidas 

«a anacos».  

3.1. Obtén a expresión dunha función 

lineal a partir da súa gráfica ou 

dalgúns elementos. 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

Obtén a expresión dunha 

función lineal a partir da súa 

gráfica ou dalgúns elementos. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
3.2.A partir dunha función cuadrática 

dada, recoñece a súa forma e a súa 

posición e represéntaa.  

A partir dunha función cuadrática 

dada, recoñece a súa forma e a 

súa posición e represéntaa.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
3.3. Representa unha función 

exponencial e unha función 

logarítmica dadas pola súa expresión 

analítica.  

 Representa unha función 

exponencial e unha función 

logarítmica dadas pola súa 

expresión analítica.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 

3.4. Representa funcións definidas «a  Representa funcións definidas  
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expresión analítica. 

- Funcións exponenciais. 

Características. 

- Representación de funcións 

exponenciais, e 

recoñecemento como 

exponencial dalgunha función 

dada pola gráfica.  

- Funcións logarítmicas. 

Características. 

- Representación de funcións 

logarítmicas, e recoñecemento 

como logarítmica dalgunha 

función dada pola súa gráfica. 

- Composición de funcións.  

-Obtención da función 

composta doutras dúas dadas. 

Descomposición dunha 

función nos seus 

compoñentes. 

- Función inversa ou recíproca 

doutra.  

- Trazado da gráfica dunha 

función coñecida a da súa 

inversa.  

- Obtención da expresión 

analítica de f –1(x),coñecidaf(x). 

 

 

anacos» (só lineais e cuadráticas).  «a anacos» (só lineais e 

cuadráticas).  
Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
3.5. Obtén a expresión analítica 

dunha función dada por un enunciado 

(lineais, cuadráticas e exponenciais).  

Obtén a expresión analítica 

dunha función dada por un 

enunciado (lineais, cuadráticas e 

exponenciais).  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 

4. Coñecer a 

composición de 

funcións e as relacións 

analíticas e gráficas 

que existen entre unha 

función e a súa inversa 

ou recíproca. 

4.1. Compón dúas ou máis funcións. 

 

CCL 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Compón dúas ou máis funcións. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
4.2. Recoñece unha función como 

composta doutras dúas, en casos 

sinxelos. 
 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
4.3. Dada a gráfica dunha función, 

representa a da súa inversa e obtén 

valores dunha a partir dos da outra. 
 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
4.4. Obtén a expresión analítica da 

inversa dunha función en casos 

sinxelos. 

Obtén a expresión analítica da 

inversa dunha función en casos 

sinxelos.  

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
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UNIDADE 11: DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

 
Temporalización: 1ª quincena de xuño 
 

Contidos 
Criterios 

de avaliación 

Estándares de aprendizaxe 

avaliables 
CC GRAO MÍNIMO 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 

AVALIACIÓN 

      

Dependencia estatística e 

dependencia funcional 

-  Estudo de exemplos. 

Distribucións 

bidimensionais 

-  Representación dunha 

distribución bidimensional 

mediante unha nube de 

puntos. Visualización do grao 

de relación que hai entre as 

dúas variables. 

Correlación. Recta de 

regresión 

-  Significado das dúas rectas 

de regresión. 

-  Cálculo do coeficiente de 

correlación e obtención da 

recta de regresión dunha 

distribución bidimensional. 

-  Utilización da calculadora en 

modo LR para o tratamento de 

distribucións bidimensionais. 

-  Utilización das distribucións 

1.  Coñecer as 

distribucións 

bidimensionais 

representalas e 

analizalas mediante o 

seu coeficiente de 

correlación. Saber 

valerse da calculadora 

para almacenar datos 

e calcular estes 

parámetros. 

1.1.  Representa mediante unha nube 

de puntos unha distribución 

bidimensional e avalía o grao e o 

signo da correlación que hai entre as 

variables. Interpreta nubes de puntos 
CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Representa mediante unha 

nube de puntos unha 

distribución bidimensional e 

avalía o grao e o signo da 

correlación que hai entre as 

variables. Interpreta nubes de 

puntos 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 

1.2. Coñece (con ou sen calculadora), 

calcula e interpreta a covarianza e o 

coeficiente de correlación dunha 

distribución bidimensional. 
Coñece (con ou sen 

calculadora), calcula e 

interpreta a covarianza e o 

coeficiente de correlación 

dunha distribución 

bidimensional. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 

2.  Coñecer e obter as 

ecuacións (con e sen 

calculadora) das rectas 

de regresión dunha 

distribución 

bidimensional e 

utilizalas para realizar 

estimacións. 

2.1.  Obtén (con ou sen calculadora) 
a ecuación, a recta de regresión de Y 

sobre X e válese dela para realizar 

estimacións, tendo en conta a 

fiabilidade dos resultados. 

 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

Obtén (con ou sen calculadora) 

a ecuación, a recta de 

regresión de Y sobre X e 

válese dela para realizar 

estimacións, tendo en conta a 

fiabilidade dos resultados. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
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bidimensionais para o estudo e 

interpretación de problemas 

sociolóxicos científicos ou da 

vida cotiá. 

Táboas de dobre entrada 

-  Interpretación. 

Representación gráfica. 

-  Tratamento coa calculadora. 

2.2.  Coñece a existencia de dúas 

rectas de regresión, obtenas e 

representa, e relaciona o ángulo 

entrambas as dúas co valor da 

correlación. 
  Coñece a existencia de dúas 

rectas de regresión, obtenas e 

representa, e relaciona o 

ángulo entrambas as dúas co 

valor da correlación. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 

3. Resolver problemas 

nos que os datos 

veñen dados en táboas 

de dobre entrada. 

3.1.  Resolve problemas nos que os 

datos veñen dados en táboas de 

dobre entrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 Resolve problemas nos que os 

datos veñen dados en táboas 

de dobre entrada. 

Corrección da libreta do alumno. 

Inclusión do estándar nunha proba de avaliación 

escrita 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados nos meses presenciais e dos contidos mínimos que 
imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, boletíns e traballos entregados por a plataforma Gsuite , a través de classroom. 
Asistencia as videoconferencias onde se imparten os contidos mínimos. 
Realización de exames mediante videoconferencia. 

Cualificación final 

O establecido na programación didáctica do curso 2019-2020.  Tendo en conta que o terceiro trimestre en ningún caso 
puntúa negativamente.    
  
 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na primeira semana de setembro. De non ser 
posible, pediríase a entrega dun traballo global e un exame por videoconferencia, onde se valoraría a adquisición das 
competencias clave. 

Alumnado de materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Os mesmos establecidos na programación didáctica do curso 2019-2020.  

Criterios de cualificación: 
Avaliación positiva si entrega as  tarefas asignadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos de investigación encargados.  Exame presencial 
(si é posible) ou por videoconferencia.    
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados nos meses con clases presenciais, tamén, de ampliación de 
contidos en base aos contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben e podemos manter 
clases por videoconferencia. 
As actividades de repaso servirán para recuperar as avaliacións non superadas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o alumnado tivese conexión a internet para 
que puidese recibir as tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

. Usamos classroom, para o envío de tarefas e documentos. 

. Usamos a plataforma meet de classroom para realizar videoconferencias. 
   .  Videos de elaboración propia.  

 

  

4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicación a través do correo electrónico e a plataforma “Classroom” de Gsuite. Se o alumnado non 
responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

 

Malia a suspensión das clases presenciais o pasado 13 de marzo, puidemos continuar con todas as actividades por videoconferencia a través da 

plataforma “Meet” de Gsuite, e por tanto estamos en disposición de acadar todos os contidos e obxectivos establecidos na programación 

didáctica do curso 2019-2020 Desta forma en canto a contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias 

mantemos o mesmo proceder, tendo presente que o terceiro trimestre en ningún caso puntuará negativamente . Nos instrumentos de 

avaliación substituímos a observación na aula por “entrega de tarefas a través da plataforma “Classroom” de Gsuite ou do correo electrónico. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados nos 
meses presenciasel e dos contidos mínimos que imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades e traballos entregados por mail, a través de 
classroom 

Cualificación final 

A cualificación final de curso obterase da suma da media das cualificación 
obtidas nas duas primeiras avaliacións mais a cualificación obtida segundo a 
seguinte rúbrica: 
. 

TAREFAS ASIGNADAS GRAO DE CONSECUCIÓN 

Entregou o 100% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 

0,6 Alcanzou un grao de consecución 
moi satisfactorio nas tarefas 
asignadas. 
 

0,6 

Entregou o 75% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,45 Alcanzou un grao de consecución 
satisfactorio . 
 

0,45 

Entregou o 50% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,3 Alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles . 
 

0,3 

Entregou o 25% das tarefas 
asignadas no prazo establecido. 
 

0,15 Non alcanzou o total dos 
estándares de aprendizaxe 
imprescindibles. 
 

0,15 

Non entregou as tarefas 
asignadas. 
 

0 Non alcanzou os estándares de 
aprendizaxe imprescindibles. 

0 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na 
primeira semana de setembro. De non ser posible, pediríase a entrega 
dun traballo global onde se valoraría a adquisición das competencias 
clave. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Comprensión dos problemas propostos e produción do 100% das 
tarefas encargadas.  
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Criterios de cualificación: 
Acadar o cumprimento polo menos ao 50% dos estándares de 
aprendizaxe exixibles estipulados. 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos de 
investigación encargados.   
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados nos meses con 
clases presenciais, tamén, de ampliación de contidos en base aos 
contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben 
e podemos manter clases on line. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo 
o alumnado tivese conexión a internet para que puidese recibir as 
tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 

. Usamos classroom, para o envío de tarefas e documentos. 

. Usamos meet de classroom para realizar videoconferencias. 
   .  Materiais do libro dixital de anaya . 
   .  Videos titoriales de toutube. 
   .  Videos de elaboración propia... 
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 
Por mail e, se o alumno/a non responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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2. Avaliación e cualificación. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo, repaso, e no seu 
caso ampliación) 

 
4. Información e publicidade.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Malia a suspensión das clases presenciais o pasado 13 de marzo, puidemos continuar con todas as actividades por videoconferencia a través da 

plataforma “Meet” de Gsuite, e por tanto estamos en disposición de acadar todos os contidos e obxectivos establecidos na programación didáctica 

do curso 2019-2020   Desta forma en canto a contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias mantemos o 

mesmo proceder, tendo presente que o terceiro trimestre en ningún caso puntuará negativamente . Nos instrumentos de avaliación substituímos 

a observación na aula por “entrega de tarefas a través da plataforma “Classroom” de Gsuite ou do correo electrónico.  

 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Avaliación continua con carácter diagnóstico dos contidos dados nos meses presenciais e dos contidos mínimos que 
imos ampliando. 

Instrumentos: 
Corrección de actividades, boletíns e traballos entregados por a plataforma Gsuite , a través de classroom. 
Asistencia as videoconferencias onde se imparten os contidos mínimos. 
Realización de exames mediante videoconferencia. 

Cualificación final 

O establecido na programación didáctica do curso 2019-2020.  Tendo en conta que o terceiro trimestre en ningún caso 
puntúa negativamente.    
  
 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 3 DE 4 CENTRO: IES RIBEIRA DO LOURO 
CURSO: 1º BACHARELATO 

MATERIA: MATEMÁTICAS I 
 

  

 

 

Proba extraordinaria de 
setembro 

Polo de agora non descartamos a posibilidade de facela presencial, na primeira semana de setembro. De non ser 
posible, pediríase a entrega dun traballo global e un exame por videoconferencia, onde se valoraría a adquisición das 
competencias clave. 

Alumnado de materia 
pendente 

 
Criterios de avaliación: 

  Os mesmos establecidos na programación didáctica do curso 2019-2020.  

Criterios de cualificación: 
Avaliación positiva si entrega as  tarefas asignadas. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
A entrega dos boletíns de exercicios e problemas así coma os traballos de investigación encargados.  Exame presencial 
(si é posible) ou por videoconferencia.    

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  

As actividades son de reforzo dos contidos dados nos meses con clases presenciais, tamén, de ampliación de 
contidos en base aos contidos dados, posto que todos os alumnos e alumnas os reciben e podemos manter 
clases por videoconferencia. 
As actividades de repaso servirán para recuperar as avaliacións non superadas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen conectividade) 

Neste período de clases non presenciais, asegurámonos de que todo o alumnado tivese conexión a internet para 
que puidese recibir as tarefas e materiais do profesorado e, tamén, envialas de volta. 

Materiais e recursos 
. Usamos classroom, para o envío de tarefas e documentos. 
. Usamos a plataforma meet de classroom para realizar videoconferencias. 

    .  Videos de elaboración propia.  
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4. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

Comunicación a través do correo electrónico e a plataforma “Classroom” de Gsuite. Se o alumnado non 
responde, por vía telefónica. 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


