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1 - Aprendizaxes non adquiridas e imprescindibles non adquiridas 

para os distintos cursos de Eso e Bacharelato: 

 

1º ESO: 

Aprendizaxes non adquiridas sacadas da avaliación inicial e 

imprescindibles para o curso. 
- Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (fraccións), 

utilizando razoamentos apropiados. 

- Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións 

equivalentes. 

- Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima. 

- Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes. 

- Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes, explicando oralmente e 

por escrito o significado dos datos, a situación formulada, o proceso seguido e as 

solucións obtidas. 

- Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división 

con distintos tipos de números (enteiros e fraccións). 

- Descompón de forma aditiva e de forma aditivo-multiplicativa, números menores de 

un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras. 

- Calcula o mcm e o mcd. 

- Calcula tantos por cen en situacións reais. 

- Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e 
espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir 
e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia 
utilizada. 

- Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, convertendo 

unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os resultados nas 

unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por escrito o proceso 

seguido. 

 

2º ESO: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Sistema métrico decimal. 

- Fraccións. 

- Proporcionalidade. 

- Álxebra. 

- Áreas. 

- Funcións. 

- Probabilidade e estatística. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

- Coñece as equivalencias entre os distintos múltiplos e submúltiplos do metro, do 

litro e do gramo. 

- Cambia de unidade cantidades de lonxitude, capacidade e peso. 

- Calcula a fracción dun número. 

- Pasa de fracción a decimal e viceversa. 

- Ordena fraccións pasándoas a forma decimal. 

- Recoñece se dúas fraccións son equivalentes. 

- Simplifica fraccións. Obtén a fracción irredutible dunha dada. 

- Reduce a común denominador fraccións con denominadores sinxelos. 
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- Calcula sumas e restas de fraccións de distinto denominador. Calcula 

multiplicacións e divisións de fraccións. 

- Recoñece se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade, 

diferenciando a directa da inversa. 

- Calcula a porcentaxe indicada dunha cantidade dada e obtén a inicial dando a 

porcentaxe. 

- Resolve problemas de aumentos e diminucións porcentuais. 
- Nun monomio, diferencia o coeficiente, a parte literal e o grao. 

- Recoñece monomios semellantes. 

- Multiplica monomios. 

- Diferencia e identifica os membros e os termos dunha ecuación. 

- Coñece e aplica as técnicas para a transposición de termos dunha ecuación. 

- Resolve ecuacións con parénteses. 

- Calcula o perímetro e a área dunha figura plana, dándolle todos os elementos que 

necesita. 

- Calcula a área e o perímetro dun sector circular dándolle o raio e o ángulo. 

 

3º ESO: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Ecuacións de 2º grao. 

- Sistemas de ecuacións lineais. 

- Xeometría. 

- Funcións. 

- Estatística. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

- Manexa ecuacións de 2º grao. 

- Resolve sistemas de ecuacións lineais. 

- Comprende e domina o teorema de tales. 

 

4º ESO Académicas: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Progresións aritméticas e xeométricas. 

- Funcións de proporcionalidade e cuadráticas. 

- Xeometría. 

- Estatística. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

- Manexa as distintas expresións da ecuación da recta 

- Recoñece una funcións cuadrática e sabe representala graficamente. 

- Utiliza una función cuadrática para representar situación da vida cotiá. 

- Calcula a mediatriz dun segmento e a bisectriz dun ángulo. 

- Domina os ángulos e as súas relacións. 

- Calcula perímetros e ángulos de polígonos. 

- Calcula lonxitudes e áreas de figuras circulares e manexa con soltura algunhas das 

súas propiedades. 

 

4º ESO Aplicadas: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Progresións aritméticas e xeométricas. 

- Funcións lineais e cuadráticas. 

- Xeometría. 
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- Estatística e probabilidade. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

− Recoñece variables e relacións de dependencia en situacións da realidade e o seu 
tratamento como funcións. 

− Expresa dunha función nas diferentes formas posibles. 
− Utiliza e interpreta a linguaxe gráfica, tendo en conta a situación que se presenta e 

utilizando o vocabulario e os símbolos adecuados 
− Utiliza modelos lineais para estudar situacións provenientes dos diferentes ámbitos 

de coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección da táboa, a representación 
gráfica e a obtención da expresión alxébrica.  

− Utiliza as distintas formas de representar a ecuación da recta 
− Identifica e interpreta os parámetros de funcións lineais, afins e constantes 
− Describe figuras e corpos e identifica propiedades xeométricas neles, especialmente 

nos triángulos (recta  e centros), os poliedros regulares e a esfera 
− Coñece e aplica os Teoremas de Pitágoras e de Tales 
− Aplica as fórmulas de xeneralización en polígonos 
− Aplica e recoñece correctamente a semellanza de figuras planas 
− Elabora e interpreta táboas estatísticas a partir de conxuntos de datos. 
− Calcula e interpreta os parámetros estatísticos 

 

 

1º BACH Matemáticas I: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Álxebra. 

- Funcións. 

- Estatística. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

- Manexa as bicadradas, tricadradas e de grao superior. 

- Calcula ecuacións con radicais, logarítmicas e exponenciais. 

- Calcula ecuacións con incógnitas no denominador. 

- Resolve inecuacións e sistemas. 

- Domina a función valor absoluto e de proporcionalidade inversa. 

 

1º BACH Matemáticas Aplicadas ás CCSS I: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Álxebra. 

- Funcións. 

- Estatística. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

- Manexa as bicadradas, tricadradas e de grao superior. 

- Calcula ecuacións con radicais, logarítmicas e exponenciais. 

- Calcula ecuacións con incógnitas no denominador. 

- Resolve inecuacións e sistemas. 

- Domina a función valor absoluto e de proporcionalidade inversa. 

 

2º BACH Matemáticas II: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Números complexos. 

- Xeometría. 
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- Cónicas. 

- Cálculo. 

- Estatística. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

- Coñece e aplica o significado do produto escalar de dous vectores, as súas 

propiedades e a súa expresión analítica nunha base ortonormal. 

- Calcula módulos e ángulos de vectores dadas as súas coordenadas nunha base 

ortonormal e aplícao en situacións diversas. 

- Aplica o produto escalar para identificar vectores perpendiculares, dadas as súas 

coordenadas nunha base ortonormal.. 

- Obtén distintos tipos de ecuacións dunha recta a partir dalgúns dos seus 

elementos (dous puntos, punto e pendente, punto e vector dirección...) ou doutras 

ecuacións.. 

- Estuda a posición relativa de dúas rectas e, de ser o caso, acha o seu punto de 

corte (dadas con diferentes tipos de ecuacións).. 

- Calcula o ángulo entre dúas rectas (dadas con diferentes tipos de ecuacións). 

- Calcula a distancia entre dous puntos ou dun punto a unha recta. 

- Calcula o límite nun punto dunha función continua. 

- Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se anulan numerador e 

denominador. 

- Dada a gráfica dunha función recoñece se en certo punto é continua ou 

descontinua e neste último caso identifica a causa da descontinuidade. 

- Estuda a continuidade dunha función dada “a anacos” e de funcións racionais 

dadas pola súa expresión analítica. 

- Acha a derivada dunha función na que interveñen potencias non enteiras, produtos 

e cocientes. 

- Acha a derivada dunha función composta. 

- Determina os tramos onde unha función crece ou decrece. 

- Representa unha función polinómica de grao superior a dous. 

2º BACH Matemáticas Aplicadas ás CCSS II: 

Aprendizaxes non adquiridas:  

- Cálculo. 

- Estatística e probabilidade. 

Aprendizaxes non adquiridas imprescindibles: 

- Utiliza as funcións como ferramenta para a resolución de problemas e a 
interpretación de fenómenos sociais e económicos. 

- Estuda e identifica a expresión analítica e gráfica das funcións polinómicas, 
exponencial e logarítmica, valor absoluto, parte enteira e racionais sinxelas, a partir 
das súas características.  

- Traballa con funcións definidas a anacos. 
- Ten unha idea intuitiva de límite funcional. O aplica ao estudo de descontinuidades.  
- Calcula límites de funcións e asíntotas. 
- Interpreta a taxa de variación, e a derivada dunha función.  
- Calcula derivadas.  
- Aplica as derivadas ao estudo e representación gráfica de funcións sinxelas. 
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- Coñece os elementos da estatística descritiva unidimensional: Tipos de variables. 
Métodos estatísticos. Táboas e gráficos. Parámetros estatísticos de localización, de 
dispersión e de posición. 

- Distribucións bidimensionais. Interpreta fenómenos sociais e económicos nos que 
interveñen dúas variables a partir da representación gráfica dunha nube de puntos. 

- Grao de relación entre dúas variables estatísticas. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos bidimensionais usuais: medias, varianzas e desviacións típicas 
marxinais e coeficiente de correlación. 

- Regresión lineal. Rectas de regresión. Extrapolación de resultados. Predicións 
estatísticas. 

- Asignación de probabilidades a sucesos. Distribucións de probabilidade binomial e 
normal. 

 
 

2 – Transición ao ensino non presencial. 

Consideraranse varios casos: 

1. No caso de que o profesor/a, un ou varios alumnos se vexan obrigados a 

permanecer confinados durante un curto período de tempo, empregarase a 

aula virtual para proporcionarlles a información necesaria acerca dos contidos 

vistos na aula e para facer un seguimento e comprobar que dito alumnado 

asimila os conceptos e acada os obxectivos previstos. 

   Se estivese planificada algunha proba escrita aprazarase ata o fin do 

confinamento e facilitarase unha nova data por ser causa xustificada. 

2. No caso de que toda a clase permaneza confinada durante un curto período 

de tempo, empregarase tamén a aula virtual co mesmo propósito que o 

detallado no caso anterior. 

A avaliación das actividades corresponderanse coa mesma avaliación de 

actividades que se produce no ensino presencial.  

3. No caso de que o confinamento se alargase no tempo, a docencia 

trasladaríase á aula virtual, ofrecendo aos alumnos unha docencia que podería 

incluír videoconferencias, vídeos explicativos, documentos con explicacións, 

etc. e desenvolveríanse medios para avaliar e facer un seguimento do 

alumnado que podería consistir en entregas de tarefas, respostas a 

cuestionarios de moodle ou doutras aplicacións virtuais, etc. 

   Neste caso a avaliación farase con traballos que terán que entregar na aula 

virtual e/ou exames online se fose posible, quedando para tal situación unha 

adaptación programática onde se explicaría con detalle os instrumentos e 

procedementos de avaliación. 

Neste caso seguiranse as instrucións facilitadas pola Consellería de Educación. 

 

Os  estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles en caso de 

confinamento prolongado serán os contidos mínimos imprescindibles que 

veñen reflexado na programación adaptado ao tempo que dure o confinamento. 
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2.1 – Procedementos de avaliación se hai confinamento prolongado: 

 Observación do traballo realizado durante a etapa sen confinamento. 

 Realización de probas escritas durante a etapa sen confinamento. 

 Tarefas a realizar de xeito telemático enviadas, recibidas e corrixidas 
durante a etapa de confinamento. 

 Exames online e ou exercicios avaliables durante a etapa de 
confinamento. 

 Proposta dunha colección de exercicios de recuperación do impartido 
presencialmente durante a etapa sen confinamento. Os exercicios que 
contén deberán ser resoltos por eles mesmos, escritos a man e non se 
poderán facer de forma colectiva con outros/as compañeiros/as. 

 O docente poderá solicitar unha videoconferencia individual co alumno en 
caso de sospeitar que non foi o autor dos exercicios para verificar a 
correcta adquisición de competencias. 

 

2.2 – Instrumentos de avaliación se hai confinamento prolongado: 

 Rexistro de participación durante as clases e nas tarefas propostas para 
realizar na aula ou na casa durante a etapa sen confinamento. 

 Probas escritas realizadas durante a etapa sen confinamento. 

 Aula virtual e correo electrónico durante todo o curso. 

 Rexistro das tarefas telemáticas durante todo o curso, especialmente na 
etapa de confinamento. 

 

2.3 – Cualificación final se hai confinamento prolongado: 

 
   O procedemento para obter a cualificación final dependerá da duración do 

confinamento e das datas nas que coincida. Terase en conta as notas obtidas 

antes, durante e post confinamento facendo unha media ponderada que se 

explicará na aula virtual e na páxina web do centro o antes posible unha vez 

empeza o confinamento. 

   A proba extraordinaria de setembro constará dun exame presencial a ser 

posible onde entrarán os contidos mínimos das etapas pre, durante e post 

confinamento. Se non fose posible exame presencial se faría ou exame online 

ou exercicios avaliables a entregar pola aula virtual. Se necesita un mínimo de 

4,5 para o aprobado. 

    Para alumnos con materia pendente farase exame online ou entrega de 

traballos telemáticos se non fose posible o exame presencial datado nun curso 

sen confinamento. Avaliaranse os contidos mínimos do curso pasado e a nota 

final será a media dos exames ou traballos realizados, sendo necesario un 4,5 

para o aprobado. 


