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 1. INTRODUCCIÓN 
 

As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de diferentes fenómenos. En 

ocasións é posible definir relacións funcionais entre as magnitudes implicadas, obténdose modelos 

deterministas, pero moitos fenómenos son tan complexos no seu comportamento e interveñen neles tantas 

magnitudes que precisan modelos estocásticos para un mellor estudo. Faise necesario, xa que logo, 

complementar a formación científica xeral que o alumnado de bacharelato alcanza a partir doutras materias 

cunha educación neste pensamento estatístico e probabilístico.  

A materia de Métodos Estatísticos e Numéricos contribúe especialmente ao desenvolvemento da competencia 

matemática, recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "competencia matemática e competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de 

situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a 

situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización e ser quen de 

representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros, formular outros problemas, outras 

preguntas e mesmo atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a 

resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes 

axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas asociados coa situación en cuestión. 

Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as solucións propostas. 

É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento matemático que permita 

establecer hipóteses e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de 

decisións adecuadas, tanto na vida persoal como na súa futura vida profesional. 

A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade, poñen en xogo distintas 

formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma 

lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao 

problema investigado; e os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade de 

abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. Neste 

proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación lingüística, ao ler de forma comprensiva 

os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a de aprender a aprender, ao desenvolver a capacidade de 

abstraer e simplificar; a de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en 

revisión e modificación continua, á medida que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar 

adecuadamente a información e, de ser o caso, servir de apoio á resolución do problema, a comprobación da 

solución e a presentación de resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante 

diferentes enfoques e solucións; e a de conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore 

elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe destas 

competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe cooperativa, 

onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, asumindo 

responsabilidades e aceptando erros. Unha metodoloxía baseada na resolución de problemas faise 

imprescindible para desenvolver capacidades como a comprensión e o emprego de diferentes linguaxes 

matemáticas, a análise de datos, a formulación, a comprobación e a aceptación ou o rexeitamento de hipóteses, 

o deseño, o emprego e o contraste de estratexias, a toma de decisións, etc. Ademais, é resolvendo problemas 

que traten situacións reais onde os conceptos e os métodos estatísticos e numéricos empregados amosan tanto 

a súa potencia como a súa relevancia. 
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Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos e numéricos apóianse 

nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas Matemáticas do bacharelato, ampliándoos nalgúns 

casos. Así sucede coas series temporais, coa mostraxe e a estatística inferencial e coa probabilidade 

condicionada, que ademais proporcionan bases para modelar e resolver unha gama máis ampla de problemas. 

Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de problemas, que non poderían 

abordarse de maneira simbólica e para cuxa realización se precisan a calculadora ou programas informáticos. O 

emprego destas ferramentas tecnolóxicas non só libera tempo de tarefas repetitivas para outras como a 

reflexión, o razoamento, a toma de decisións e a interpretación dos resultados, etc., senón que é tamén unha 

axuda no ensino de conceptos e propiedades.  

Os contidos están estruturados en seis bloques: "Mostraxe", "Estatística inferencial", "Probabilidade condicionada", 

"Series temporais", "Programación lineal" e "Métodos numéricos". O coñecemento dos contidos que se propoñen e 

dalgunhas das múltiples aplicacións que a estatística ten no mundo biolóxico, físico, económico, histórico, xeográfico, 

social ou político proporciónalles aos/ás estudantes as bases para abordar estudos posteriores. Así mesmo, cos 

coñecementos adquiridos a través desta materia pódense analizar diversas situacións cotiás ou as informacións que, 

revestidas dun formalismo estatístico, aparecen nos medios, contribuíndo á formación dos alumnos e das alumnas 

como cidadáns e cidadás con autonomía e criterio propio, e achegándoos/as ás técnicas necesarias para alcanzar 

un coñecemento máis profundo da complexidade do mundo. 

Esta materia é unha das “maltratadas” coa posta en práctica da LOMCE xa que pasa de ter unha distribución horaria 

de 4 horas semanais a 2 horas semanais, esta é o primeiro ano que a impartiremos con este número de horas, o 

que supoñemos fará que non poida impartirse o temario na súa totalidade. 

 

        2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Describir os resultados dun experimento aleatorio en termos de sucesos elementais e as súas operacións, e 

utilizar técnicas para contar o número de sucesos. 

- Asignar e interpretar probabilidades de sucesos, descompoñéndoos noutros máis sinxelos, utilizando técnicas 

de reconto, a regra de Laplace, as propiedades da probabilidade, ... 

- Identificar sucesos dependentes e independentes da probabilidade condicionada. 

- Calcular probabilidades en distribucións binomiais por cálculo directo ou usando táboas. 

- Calcular probabilidades en distribucións normais usando táboas. 

- Obter un intervalo de valores correspondentes a unha probabilidade dada cunha distribución normal ou 

binomial. 

- Tomar decisións por medio do cálculo de probabilidades en situacións que se axusten a distribucións 

binomiais e normais. 

- Distinguir entre poboación e mostra e entre parámetros de poboación e estatísticos de mostras. 

- Obter mostras representativas. 

- Calcular os estatísticos de mostras a partir das mesmas. 

- Asignar probabilidades a sucesos utilizando as distribucións de mostras e a táboa da distribución normal. 

- Explicar a relación entre a distribución dunha poboación e a distribución da mostra. 

- Valoración da incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica de datos estatísticos 

que proveñen de diversas fontes. 

- Realizar estimacións puntuais para a media, a varianza e a proporción dunha poboación. 
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- Estimar parámetros de poboación mediante intervalos de confianza partindo de mostras representativas da 

poboación. 

- Formular regras de decisión que conduzan a conclusións sobre algún problema concreto. 

- Aplicar test par contrastar hipóteses cun nivel de significación dado. 

- Explicar a diferenza entre erro de tipo I, tipo II e potencia dun contraste. 

- Identificar os compoñentes de series de tempo dadas en forma gráfica ou mediante unha táboa. 

- Calcular a curva de tendencia por axuste de mínimos cadrados ou por medio de medias móbiles. 

- Calcular os índices estacionais e interpretalos. 

- Realizar predicións descompoñendo series de tempo segundo o modelo multiplicativo. 

- Modelar situacións reais mediante cadeas de Markov, describindo os estados e asignando as probabilidades 

correspondentes á situación. 

- Representar as cadeas de Markov mediante matrices e usar as súas operacións para a asignación de 

probabilidades ós estados. 

- Identificar estados transitorios e absorbentes. 

- Calcular distribucións estacionarias. 

- Transcribir, resolver e interpretar diversas situacións das ciencias sociais e da economía por medio de 

programación lineal. 

- Operar con desigualdades. 

- Representar graficamente a solución dunha inecuación lineal con dúas incógnitas e dar algunha solución 

concreta. 

- Optimizar unha función obxectiva con dúas variables sometida a restrición lineais. 

- Construír gráficas a partir dunha táboa de datos dunha situación experimental e analizalas para decidir se 

axustan a un modelo lineal ou cadrático. 

- Utilizar os procedementos de interpolación adecuados para adquirir información suplementaria sobre diversas 

situacións. 

- Obter a integral definida dunha función utilizando algunhas das fórmulas de Newton-Cotes, acoutando o erro. 

- Calcular áreas de recintos planos utilizando métodos numéricos. 

- Explicar as diferenzas entre métodos abertos e métodos que usan intervalos. 

- Utilizar a régula falsi e a bisección na resolución de ecuacións. 

- Utilizar o método do punto fixo na resolución de ecuacións. 

- Representar graficamente as primeiras etapas na resolución de ecuacións por bisección, régula falsi e punto 

fixo en problemas concretos. 
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3. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 
P

ri
m

e
ir

o
 t

ri
m

es
tr

e PROBABILIDADE 

Experimentos aleatorios 

Sucesos e operacións con sucesos 

Experimentos simples e compostos 

Cálculo de probabilidades. Regra de Laplace 

Propiedades da probabilidade 

Probabilidade condicionada. Dependencia de sucesos 

Regra da probabilidade total. Regra de Bayes 

DISTRIBUCIÓNS NOTABLES 

 

Variable aleatoria. Distribucións de probabilidade 

Variable aleatoria discreta. Distribución binomial 

Variable aleatoria continua. Distribución normal 

Tipificación da variable normal. 

Aproximación da binomial pola normal 

Se
gu

n
d

o
 t

ri
m

es
tr

e 

MUESTREO ESTATÍSTICO 

DISTRIBUCIÓNS MUESTRAIS 

Poboación e mostra 

Técnicas de muestreo 

Teorema central del límite 

Distribucións muestrais 

 de la media muestral 

 de una proporción 

 de las sumas muestrais 

 de la suma y diferenza de las medias 

muestrais 

ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

Estimación puntual. Propiedades 

Estimación por intervalos de confianza 

Intervalos de confianza 

 para a media poboacional 

 para una proporción 

 para la diferenza de medias 

Error na estimación por intervalos. Tamaño da mostra 

Te
rc

ei
ro

 t
ri

m
es

tr
e 

PROGRAMACIÓN LINEAL 
Desigualdades. Inecuacións lineais 

Función obxectivo. Rexión factible 

Resolución de problemas por métodos gráficos 

CADENAS DE MARKOV 
Distribucións estacionarias 

Cálculo de probabilidades 

MÉTODOS NUMÉRICOS 

Truncamento e redondeo. Erro absoluto e relativo 

Métodos de resolución de ecuacións lineais 

Métodos de resolución de sistemas lineais 

Métodos de cálculo de integrais definidas. Cálculo de 

superficies 

Interpolación polinómica 
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4. CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1: PROBABILIDADE  

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

1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades de 

sucesos. 

2. Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e social, utilizando as 

cadeas de Markov para estudar a súa evolución, asignándolles probabilidades aos diferentes estados. 

(CMCCT) 

2.1. Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante cadeas de Markov, distingue os seus 

estados, represéntaos e calcula as probabilidades correspondentes, utilizando as operacións con 

matrices ou outros métodos. (CMCCT) 

BLOQUE 2: MOSTRAXE 

1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial e 

normal, calculando os seus parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos correspondentes e tomando 

decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da asignación de 

probabilidades aos sucesos correspondentes. 

1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse mediante unha 

distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles 

probabilidades aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. (CMCCT) 

2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da mostra e estudo 

estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da poboación estudada para inferir 

conclusións, asignándolles unha confianza medible. 

2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. (CMCCT, CSIEE) 

2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae 

conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. (CMCCT) 

3. Presentar e describir ordenadamente información estatística utilizando vocabulario e unhas representacións 

adecuados, e analizar de forma crítica e argumentada informes estatísticos presentes nos medios de 

comunicación, publicidade e outros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica e detectando 

posibles erros e manipulacións na súa presentación e conclusións e analizando, de forma crítica, informes 

estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros ámbitos, detectando posibles erros e 

manipulacións na presentación de determinados datos. 

3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación e 

outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e 

representación gráfica de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. (CMCCT, CCL, CD, CSC, 

CCEC) 

BLOQUE 3: ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

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

1.1. Obtén estimadores puntuais de diversos parámetros poboacionais e os intervalos de confianza de 

parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo das distribucións mostrais 

correspondentes. (CMCCT) 
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1.2. Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación, formula as hipóteses nula e alternativa 

dun contraste, entende os erros de tipo I e de tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do 

contraste. (CMCCT, CAA) 

BLOQUE 4: PROGRAMACIÓN LINEAL 

1. Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter científico, tecnolóxico, 

económico e social enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe alxébrica e utilizando as 

técnicas de programación lineal, e interpreta as solucións obtidas. 

1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a linguaxe alxébrica con soltura e a 

programación lineal con dúas variables para obter a solución, e interpreta os resultados obtidos no 

contexto do problema formulado. (CMCCT, CAA, CSC) 

BLOQUE 5: SERIES TEMPORAIS 

1. Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas mediante o estudo das compoñentes 

que aparecen nelas. 

1.1. Describe e interpreta, cualitativa e cuantitativamente, os compoñentes das series de tempo que 

representan distintos fenómenos científicos ou sociais cando veñen dadas por unha táboa ou por unha 

gráfica, e calcula e utiliza a curva de tendencia e os índices cíclicos e estacionais como modelos 

matemáticos que permiten realizar predicións. (CMCCT, CCL) 

BLOQUE 6: MÉTODOS NUMÉRICOS 

1. Utilizar as técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas contextualizados dos campos científico, 

tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e estudando as relacións funcionais 

que interveñen neles. 

1.1. Analiza os problemas e determina o método de cálculo da solución apropiado a cada caso, empregando 

números aproximados e acoutando o erro cometido, e contrasta o resultado coa situación de partida. 

(CMCCT, CSIEE) 

1.2. Calcula áreas utilizando métodos numéricos. (CMCCT) 

2. Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións empíricas, axustándoas a unha 

función, e obter os seus parámetros para adquirir información suplementaria, empregando os métodos de 

interpolación e extrapolación adecuados. 

2.1. Axusta os datos obtidos a partir dunha situación empírica a unha función e obtén valores descoñecidos, 

utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. (CMCCT) 

2.2. Analiza relacións entre variables que non se axusten a ningunha fórmula alxébrica e amosa destreza no 

manexo de datos numéricos. (CMCCT) 

 

 5. METODOLOXÍA 

Esta materia é unha optativa dentro dos bacharelatos de Ciencias, ciencias sociais e humanidades. Nestes 

ámbitos é de gran interese a aplicación da estatística e os métodos numéricos, sobre todo para os alumnos de 

ciencias e ciencias sociais. A materia de Métodos debe recoller aspectos matemáticos que lles sexan útiles tanto 

a uns coma a outros.  

O rápido desenvolvemento dos ordenadores e a aplicación de técnicas moi recentes da matemática á enxeñería, 

á física, á economía, fai necesario instruír aos estudantes no campo da matemática aplicada. 
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Ten gran importancia dentro da materia o tratamento estocástico da realidade, así como os métodos numéricos 

na  resolución de diversos problemas. 

As explicacións fundamentaranse en exemplos. Trátase dunha materia eminentemente práctica polo que no 

momento de avaliar faranse probas nas que a teoría terá unha presenza mínima.  

Traballaremos de xeito individual e en grupos na medida que se poida dada a situación actual, dando sempre 

moita importancia ao traballo desenvolvido na aula. 

Ao longo do curso avaliarase aos alumnos polo seu traballo en clase e na casa e faranse probas escritas que 

recollan a materia explicada. 

Este ano os alumnos deberán utilizar a aula virtual a maiores das ferramentas TIC que utilizan outros anos. 

Ademais, debido a situación sanitaria, non se poderán facer traballos en grupo durante as clases presenciais 

polo que os traballos cooperativos realizaranse de forma virtual apoiándose nas ferramentas colaborativas que 

aporta a aula virtual do centro. 

Adoptaranse as medidas hixiénicas e sociais adecuadas para evitar na medida do posible a infección por covid 

dos alumnos e profesores. 

 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

A materia de “Métodos Estatísticos e Numéricos” precisa de calculadora e tamén sería interesante o uso do 

ordenador, en concreto dunha folla de cálculo. O alumnado non terá libro de texto, se empregarán apuntamentos 

e boletíns de exercicios elaborados polo profesor e pendurados no aula virtual. 

Tamén utilizaremos diferentes páxinas web relacionadas cos diferente temas, cando podamos ter acceso. 

 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. CONTIDOS MÍNIMOS 

Para fixar os contidos mínimos temos en conta que é unha materia optativa e que se imparte tanto no 

Bacharelato de Ciencias coma no de Sociais e Humanidades. Os contidos mínimos na materia de Métodos son 

os seguintes: 

 Manexar as operacións con sucesos.  

 Calcular probabilidades compostas, condicionadas, ... 

 Calcular probabilidades en distribucións binomiais e normais. a distribucións binomiais e normais. Achar 

a media e a varianza.  

 Distinguir entre poboación e mostra e entre parámetros de poboación e estatísticos de mostras. 

 Calcular os estatísticos de mostras a partir das mesmas. 

 Calcular probabilidades de sucesos utilizando as distribucións de mostras e a táboa da distribución 

normal. 

 Realizar estimacións puntuais para a media, a varianza e a proporción dunha poboación. 

 Estimar parámetros de poboación mediante intervalos de confianza partindo de mostras representativas 

da poboación. 



 

Páxina 10 de 16 

 Estimar o tamaño da poboación a partir dunha mostra. 

 Aplicar test par contrastar hipóteses cun nivel de significación dado. 

 Calcular as rexións de aceptación e rexeitamento para un nivel de significación dado e formulación da 

regra de decisión. 

 Representar graficamente a solución dunha inecuación lineal con dúas incógnitas e dar algunha solución 

concreta. 

 Optimizar unha función obxectiva con dúas variables sometida a restrición lineais. 

 Construír gráficas a partir dunha táboa de datos dunha situación experimental e analizalas para decidir 

se axustan a un modelo lineal ou cadrático. 

 Utilizar os procedementos de interpolación adecuados para adquirir información suplementaria sobre 

diversas situacións. 

 Interpolación lineal 

 Interpolación cadrática. 

 Determinación de intervalos que conteñan raíces de ecuacións. 

 Resolución de ecuacións por bisección. 

 Resolución de ecuacións utilizando a “regula falsi”. 

 Resolución de ecuacións polo método do punto fixo. 

 Interpretación gráfica dos procedementos de resolución dunha ecuación. 

 

8. AVALIACIÓN 

8.1   Avaliación continua 
 Probas escritas: En toda proba escrita figurará a puntuación que se lle vai dar a cada pregunta. 

O profesor ou profesora dará a coñecer as normas e criterios xerais de corrección das probas escritas, que 

serán os seguintes: 

− Non é necesario responder as preguntas seguindo a orde numérica, pero deberá quedar claro cal é o 

exercicio que se está a facer e non intercalar respostas doutros exercicios. 

− É obrigatorio escribir con bolígrafo. Non se admitirán exames feitos con lapis. 

− A ausencia de explicacións na solución repercutirá negativamente na súa valoración, podendo chegar a ter 

unha puntuación de cero se só se aporta a solución numérica sen ningunha explicación. Reciprocamente, aínda 

que o resultado non sexa correcto, teranse en conta a presentación e desenvolvemento do problema.  

− Tamén se valorará a orde, ortografía, claridade e limpeza coa que está realizado o exame, podendo restarse 

ata un máximo do 20% da nota total da proba. 

Sistema de cualificación das probas escritas: A cualificación de calquera proba escrita darase cun número 

entre 0 e 9, que poderá levar decimais.  

Sistema de redondeo dunha nota final (de avaliación parcial, ordinaria ou extraordinaria, de 

recuperación e de pendentes): Unha vez que se teña unha nota final, en tódolos casos redondearase da 

seguinte maneira: nota menor que x,5 redondearase a x; nota maior ou igual que x,5 redondease a x+1. 

 

Instrumentos e sistemática de avaliación para o Bacharelato: 

Realizaranse tres avaliación parciais. Durante cada trimestre o profesor realizará como mínimo dúas probas 

escritas,( agás na 3ª avaliación en 2º de Bacharelato onde, debido ao pouco tempo dispoñible, se poderá facer 

unha única proba), que se basearán nos criterios de avaliación das unidades avaliadas, tendo como finalidade a 
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consecución dos obxectivos mínimos relativos a elas. 

No caso de ser máis dunha proba escrita, se a porcentaxe de materia que entra en cada exame non é similar 

á media poderá ser ponderada, é dicir, terá máis peso aquel exame con maior cantidade de materia. Este peso 

estará indicado na proba.  

A incomparecencia non xustificada a un exame supón que levará unha cualificación de 0 sen posibilidade de 

repetilo nese trimestre. Pola contra, no caso de non poder asistir a un exame por un motivo xustificado, o 

profesor ou profesora poderá establecer outra data para facelo, ou determinar unha cualificación en función dos 

datos que ten do alumno ata ese momento. 

 

 

Cualificación dunha avaliación parcial: 

A obtención da cualificación dunha avaliación parcial realizarase da maneira seguinte: 

- A cualificación numérica obtida da media (ponderada de ser o caso) das probas escritas realizadas 
suporá o 90% na cualificación da avaliación parcial. Para  poder facer a media  a nota mínima dos 
exames terá que ser maior ou igual ca 3 sobre 10. As faltas de ortografía poderán restar ata un máximo 
dun punto por exame. 

- O 10% restante da cualificación da avaliación parcial virá dada pola suma de traballos de clase ou casa 
e na aula virtual, deberes, caderno e participación na aula, así como traer e coidar do material didáctico 
necesario para desenvolver as clases. 

- A nota mínima conceptual para poder acadar un 5 é de 4,5. 
- Se unha proba escrita se entrega en branco ou o alumno ou alumna non se presenta a nota da 

avaliación é de 1. 

Recuperacións: 

- Se así o decide o profesor/ra cos seus grupos, poderá facer exames ou probas de recuperación das 

avaliacións suspensas ao longo do curso. Nese caso a nota da proba ou exame de recuperación 

ponderará o 90% da nota, do mesmo modo que na avaliación, e o 10% restante será a nota do traballo 

de aula, clase e virtual obtida polo alumno durante a avaliación parcial. 

 

Sistemática no caso de copia nun exame 

Se un profesor ten indicios de que un alumno copiou nun exame, xa sexa porque o detecta copiando ou ben 

polas similitudes co exame dun compañeiro, poderá esixir a este/estes a repetición do mesmo ou ben 

considerar dito exame como suspenso, cunha nota de 1 a todos os efectos. Enténdese que se o exame é unha 

proba parcial dunha avaliación, dita nota 1 será a considerada a efectos de facer a media para calcular a nota 

da avaliación; se o exame é unha recuperación dunha avaliación dita nota 1 será a conceptual a efectos de 

calcular a nota da recuperación; se o exame é o final de xuño dita nota será de 1 na avaliación final e se o 

exame é o final de setembro dita nota será de 1 na avaliación final de setembro. 

 

  8.2   Avaliación final [Só para ESO e bacharelato] 

8.3   Avaliación extraordinaria [Só para ESO e bacharelato] 

 

   A cualificación da avaliación extraordinaria será a obtida no exame de setembro que versará sobre os 

contidos mínimos esixibles de cada materia: 

   Ao haber só unha liña o exame será competencia do docente que imparta a materia podendo colaborar o 

resto do departamento se se estimase oportuno. 

 

   A nota mínima para aprobar será dun 4,5 

 

 

Nota final de curso (xuño): 

Se un alumno ten superadas todas as avaliacións parciais (cualificación igual ou maior que 5 en cada unha 

delas), ben de forma ordinaria ou ben nas recuperacións, a cualificación final de xuño será a media aritmética 

das tres cualificacións parciais redondeada segundo se indicou nos criterios xerais. 

   En caso de ter algún parcial suspenso haberá un exame final onde cada alumno terá que facer as avaliacións 

que teña suspensas. Neste caso a nota final será a media deste exame xunto cos parciais aprobados. 
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8.4   Recuperación e avaliación de pendentes [Só para ESO e bacharelato] 

 
 
 
Non hai alumnado con materia pendente do curso pasado. 

 

 

 

9   AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

 

9.1   Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
 
 

9.2   Indicadores de logro da práctica docente  
 Escala 

 1 2 3 4 

1. Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o alumnado.         

2. Ofrécense a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa.         

3. Elabóranse actividades atendendo á diversidade.         

4. Elabóranse probas de avaliación adaptadas ás necesidades do alumnado con NEAE.         

 Escala 

 1 2 3 4 

1. O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado.         

2. Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a aprendizaxe.         

3. Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física do alumnado.         

4. Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.         

5. Contouse co apoio e coa implicación das familias no traballo do alumnado.         

6. Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado.         

7. Adoptáronse as medidas curriculares adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

8. Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender ao alumnado con NEAE.         

9. Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.         

10. Usáronse distintos instrumentos de avaliación.         

11. Dáse un peso real á observación do traballo na aula.         

12. Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo.         
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5. Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar.         

6. Combínase o traballo individual e en equipo.         

7. Poténcianse estratexias de animación á lectura.          

8. Poténcianse estratexias tanto de expresión como de comprensión oral e escrita.     

9. Incorpóranse as TIC aos procesos de ensino – aprendizaxe.         

10. Préstase atención aos elementos transversais vinculados a cada estándar.         

11. Ofrécense ao alumnado de forma rápida os resultados das probas / traballos, etc.         
12. Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis significativos derivados da 
corrección das probas, traballos, etc.         

13. Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus acertos e erros.         

14. Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación.         

15. Adecuación, logo da súa aplicación, das ACS propostas e aprobadas.         

16. As medidas de apoio, reforzo, etc. están claramente vinculadas aos estándares.         

17. Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación…         

10   AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

10.1   Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica 
- Periodicidade coa que se revisará. 

- Contidos que foi preciso engadir ou eliminar con respecto á programación prevista. 

- Medidas que se adoptarán como resultado da revisión. 

 

10.2   Indicadores  

 Escala 

 1 2 3 4 
1. Adecuación do deseño das unidades didácticas, temas ou proxectos a partir dos elementos do 
currículo.         

2. Adecuación da secuenciación e da temporalización das unidades didácticas / temas / proxectos.         

3. O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e a temporalización previstas.         

4. Adecuación da secuenciación dos estándares para cada unha das unidades, temas ou proxectos.         

5. Adecuación do grao mínimo de consecución fixado para cada estándar.         

6. Asignación a cada estándar do peso correspondente na cualificación.         

7. Vinculación de cada estándar a un ou varios instrumentos para a súa avaliación.         

8. Asociación de cada estándar cos elementos transversais a desenvolver.         

9. Fixación dunha estratexia metodolóxica común para todo o departamento. [Só para ESO e bach.].         

10. Adecuación da secuencia de traballo na aula.         

11. Adecuación dos materiais didácticos utilizados.         

12. Adecuación do libro de texto (no caso de que se use).         

13. Adecuación do plan de avaliación inicial deseñado, incluídas as consecuencias da proba.         

14. Adecuación da proba de avaliación inicial, elaborada a partir dos estándares.         
15. Adecuación do procedemento de acreditación de coñecementos previos [Só para determinadas 
materias de 2º de bacharelato].         

16. Adecuación das pautas xerais establecidas para a avaliación continua: probas, traballos, etc.         

17. Adecuación dos criterios establecidos para a recuperación dun exame e dunha avaliación.         

18. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación final. [Só para ESO e bacharelato].         

19. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación extraordinaria. [Só para ESO e bach].         
20. Adecuación dos criterios establecidos para o seguimento de materias pendentes. [Só para ESO 
e bacharelato]         
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21. Adecuación dos criterios establecidos para a avaliación desas materias pendentes. [Só para 
ESO e bacharelato]         

22. Adecuación dos exames, tendo en conta o valor de cada estándar.         

23. Adecuación dos programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares.         

24. Adecuación das medidas específicas de atención ao alumnado con NEAE.         

25. Grao de desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares previstas.         
26. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre criterios de avaliación, estándares 
e instrumentos.         

27. Adecuación dos mecanismos para informar ás familias sobre os criterios de promoción.         

28. Adecuación do seguimento e da revisión da programación ao longo do curso.         

29. Contribución desde a materia ao plan de lectura do centro.         

30. Grao de integración das TIC no desenvolvemento da materia.         
Observacións: 
 

11   ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

11.1   Medidas ordinarias e extraordinarias  

Medidas ordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

• Adecuación para algún alumno/a ou grupo da 

estrutura organizativa do centro e/ou da aula. 
- Tempos diferenciados, horarios específicos, 

etc. 
- Espazos diferenciados. 
- Materiais e recursos didácticos diferenciados. 

• Desdobramento de grupos. 

• Reforzo educativo e/ou apoio de profesorado na 

aula. 
 

• Adaptacións metodolóxicas para algún alumno / grupo, 

como traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 
titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos, etc. 
 

• Adaptación dos tempos e/ou os instrumentos de 

avaliación para algún alumno/a. 
 

• Programas de reforzo para o alumnado que tivo 

promoción sen superar todas as materias. 
 

• Programa específico para alumnado repetidor da 

materia. 
 

• Aplicación personalizada dese programa específico para 

repetidores da materia. 

 

Medidas extraordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 
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• Alumnado que recibe apoio por parte do 

profesorado especialista en PT / AL. 
 

• De ser o caso, grupos de adquisición das linguas 

(para alumnado estranxeiro). 
 

• De ser o caso, grupos de adaptación da 

competencia curricular (alumnado estranxeiro). 

 
• Outras medidas organizativas: escolarización 

domiciliaria, escolarización combinada, etc. 

• Adaptacións curriculares na materia. 

 

• De ser o caso, agrupamento flexible ou específico 

autorizado na materia. 
 

• Alumnado con flexibilización na escolarización. 

 

• Descrición do protocolo de coordinación co profesorado 

que comparte co titular da materia os reforzos, apoios, 
adaptación, etc. (coordinación cos PT / AL / outro 
profesorado de apoio / profesorado do agrupamento / etc. 

12   ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
 
Farase unha referencia á súa inclusión na PXA. De non ser así, relacionaranse aquí. 

As actividades complementarias que se realicen deberán garantir as medidas sanitarias e de 
separación física que demandan a situación sanitaria na que nos atopamos no presente curso. Tamén 
poderanse realizar actividades complementarias que se realicen de forma virtual.
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