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1 CONTEXTO 

O Centro 

Na introdución 

Alumnado con NEAE no curso actual  
O alumnado con necesidade específica de apoio educativo, é aquel que require, de forma temporal ou 
permanente, apoios ou previsións educativas diferentes ás ordinarias por presentar: necesidades educativas 
especiais (NEE), dificultades específicas de aprendizaxe, altas capacidades intelectuais, por incorporarse 
tardiamente ao sistema educativo, ou por condicións persoais ou de historia escolar.  
Non hai alumnos neste curso con NEAE. 

 

Obxectivos (adaptados ao contexto do centro e do alumnado) 

a 

 Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 

inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a 

sustentabilidade. 

b 

Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver 

o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c 

 Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente 

as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención 

especial ás persoas con discapacidade.  

d 

Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e 
Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

g 
 Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h 

Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social.  

i 

Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da 

modalidade elixida. 

l 

Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 
valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como 
afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial 
referencia ao territorio galego. 

m 

Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza 

nun mesmo e sentido crítico.  

n 

Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e 

enriquecemento cultural.  

ñ 

Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e 

hábitos saudables. 

o 
Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p 

Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora 

no contexto dun mundo globalizado. 
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2 SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

  UNIDADES DIDÁCTICAS Probas 
escritas 

Temporalización 
   Tema  Bloque Contidos Mes Sesións 

1
ª 

A
V

A
L

IA
C

IÓ
N

 

B
1

.-
A

L
X

E
B

R
A

 

1 

B1.1 
Sistemas equivalentes. Transformacións que manteñen a 

equivalencia. Sistema compatible,incompatible. 

x 
 

Set-Oct 12 B1.2 Sistemas graduados. Método de Gauss 

B1.3 
Sistemas de ecuacións dependentes dun parámetro. Resolución de 

problemas mediante ecuacións 

2 

B1.4 Matrices. Operacións con matrices. Matrices cadradas. 

Oct-Nov 16 B1.5 Rango dunha matriz 

B1.6 Resolver problemas alxébricos 

3 

B1.7 Determinantes de orde dous e de orde tres. Propiedades. 

Nov-Dec 18 

B1.8 
Rango dunha matriz mediante determinantes. Cálculo da inversa 

dunha matriz 

B1.9 Teorema de Rouché.Regra de Cramer. Discusión de sistemas 

x 
 4 

B1.10 
Elementos básicos. Representación gráfica dun problema de 

programación lineal 

B1.11 Álxebra e programación lineal 

2
ª 

  
A

V
A

L
IA

C
IÖ

N
 

B
2

.-
F

U
N

C
IÖ

N
S

 

5 

B2.1 Límite dunha función. Expresións infinitas. 

x 

Xan-Feb 16 B2.2 Expresións infinitas. Cálculo de límites. 

B2.3 Continuidade. Descontinuidades. 

6 
B2.4 Derivada dunha función nun punto. Función derivada. 

Feb-Mar 22 

B2.5 Regras de derivación. 

7 

B2.6 Aplicacións da primeira derivada 

B2.7 Aplicacións da segunda derivada 

B2.8 Optimización de funcións 

8 B2.9 
Ferramentas básicas para a construción de curvas. Representación 

de funcións 

x Mar-Abr 12 

9 

B2.10 Primitiva dunha función. 

B2.11 Área baixo unha curva. 

B2.12 Teorema fundamental do cálculo. Regra de Barrow. 

3
ª 

  
A

V
A

L
IA

C
IÖ

N
 

B
3

.-
E

S
T

A
T

IS
T

IC
A

 

10 

B3.1 Sucesos. Lei dos grandes números. Lei de Laplace. 

x Abr-May 8 
B3.2 Probabilidade condicionada. Fórmula da probabilidade total. 

11 B3.3 
Poboación e mostra. Características relevantes dunha mostra. 

Mostraxe. Tipos de mostraxe aleatoria. 

12 

B3.4 Distribución normal. 

x 
May 8 B3.5 Teorema central do límite. Estatística inferencial. 

B3.6 
Intervalo de confianza para a media. Relación entre o tamaño da 

mostra, o nivel de confianza e a cota de erro. 
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13 

B3.7 Distribución binomial. Aproximación á normal. 

B3.8 Distribución de proporcións mostrais. 

B3.9 
Intervalo de confianza para unha proporción  

(ou unha probabilidade). 

 

 

3 RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA 
 

Identificadores Criterios de Avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 
 

   Identif 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet 
Clave 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe (1) 

B1.1 

B1.1.1 CMCCT 
Dominar os conceptos e a nomenclatura 
asociados aos sistemas de ecuacións e as 
súas solucións (compatible, incompatible, 
determinado, indeterminado...), e 
interpretar xeometricamente sistemas de 2 
e 3 incógnitas. 
 

Recoñece se un sistema é incompatible ou 
compatible e, neste caso, se é determinado 
ou indeterminado. 

B1.1.2 CMCCT 

Interpreta xeometricamente sistemas lineais 
de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas. 

B1.2 

B1.2.1 CMCCT 
Coñecer e aplicar o método de Gauss para 
estudar e resolver sistemas de ecuacións 
lineais. 

Resolve sistemas de ecuacións lineais polo 
método de Gauss. 

B1.2.2 CMCCT 
Discute sistemas de ecuacións lineais 
dependentes dun parámetro polo método de 
Gauss. 

B1.3 B1.3.1 CMCCT 

Resolver problemas alxébricos mediante 
sistemas de ecuacións. 

Expresa alxebricamente un enunciado 
mediante un sistema de ecuacións, resólveo 
e interpreta a solución dentro do contexto do 
enunciado 

B1.4 

B1.4.1 CMCCT 
Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, 
as súas operacións e as súas propiedades. 

Realiza operacións combinadas con matrices 
(elementais). 

B1.4.2 CMCCT 
Calcula a inversa dunha matriz polo método 
de Gauss. 

B1.4.3 CMCCT Resolve ecuacións matriciais. 

B1.5 

B1.5.1 CMCCT Coñecer o significado de rango dunha 
matriz e calculalo mediante o método de 
Gauss. 

Calcula o rango dunha matriz numérica. 

B1.5.2 CMCCT 
Calcula o rango dunha matriz que depende 
dun parámetro. 

B1.5.3 CMCCT 
Relaciona o rango dunha matriz coa 
dependencia lineal das súas filas ou das súas 
columnas. 

B1.6 B1.6.1 CMCCT 

Resolver problemas alxébricos mediante 
matrices e as súas operacións. 

Expresa un enunciado mediante unha 
relación matricial e, nese caso, resólveo e 
interpreta a solución dentro do contexto do 
enunciado. 

B1.7 

B1.7.1 CMCCT Coñecer os determinantes, o seu cálculo e 
a súa aplicación á obtención do rango 
dunha matriz. 

Calcula determinantes de ordes 2  2 e 3  3. 

B1.7.2 CMCCT 

Recoñece as propiedades que se utilizan en 
igualdades entre determinantes (casos 
sinxelos). 

B1.7.3 CMCCT Calcula o rango dunha matriz. 

B1.7.4 CMCCT 
Discute o rango dunha matriz dependente 
dun parámetro. 

B1.8 

B1.8.1 CMCCT 
Calcular a inversa dunha matriz mediante 
determinantes. Aplicalo á resolución de 
ecuacións matriciais. 

Recoñece a existencia ou non da inversa 
dunha matriz e calcúlaa de ser o caso. 

B1.8.2 CMCCT 
Expresa matricialmente un sistema de 
ecuacións e, se é posible, resólveo achando 
a inversa da matriz dos coeficientes. 

B1.9 

B1.9.1 CMCCT 
Coñecer o teorema de Rouché e a regra de 
Cramer e utilizalos para a discusión e 
resolución de sistemas de ecuacións. 

Aplica o teorema de Rouché para dilucidar 
como é un sistema de ecuacións lineais con 
coeficientes numéricos. 

B1.9.2 CMCCT 
Aplica a regra de Cramer para resolver un 
sistema de ecuacións lineais con solución 
única. 

B1.9.3 CMCCT 
Estuda e resolve, se é o caso, un sistema de 
ecuacións lineais con coeficientes numéricos. 

B1.9.4 CMCCT Discute e resolve un sistema de ecuacións 
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dependente dun parámetro. 

B1.10 

B1.10.1 CMCCT 
Dados un sistema de inecuacións lineais e 
unha función obxectivo, G, representar o 
recinto de solucións factibles e optimizar G. 

Representa o semiplano de solucións dunha 
inecuación lineal ou identifica a inecuación 
que corresponde a un semiplano. 

B1.10.2 CMCCT 
A partir dun sistema de inecuacións, constrúe 
o recinto de solucións e interprétaas como 
tales. 

B1.10.3 CMCCT 
Resolve un problema de programación lineal 
con dúas incógnitas descrito de forma 
meramente alxébrica. 

 

 

Identificadores Criterios de Avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

  Identif 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet 
Clave 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe (1) 

B1.11 

B1.11.1 CMCCT 
Resolver problemas de programación lineal 
dados mediante un enunciado, 
enmarcando a solución dentro deste. 

Resolve problemas de programación lineal 
dados mediante un enunciado sinxelo. 

B1.11.2 CMCCT 
Resolve problemas de programación lineal 
dados mediante un enunciado algo 
complexo. 

B2.1 

B2.1.1 CMCCT 
Comprender o concepto de límite nas súas 
distintas versións de modo que se asocie a 
cada un deles unha representación gráfica 
adecuada. 

Representa graficamente límites descritos 
analiticamente. 

B2.1.2 CMCCT 
Representa analiticamente límites de 
funcións dadas graficamente. 

B2.2 

B2.2.1 CMCCT 
Calcular límites de diversos tipos a partir da 
expresión analítica da función. 

Calcula límites inmediatos que só requiren 
coñecer os resultados operativos e comparar 
infinitos. 

B2.2.2 CMCCT 
Calcula límites (x  ou x ) de 
cocientes, de diferenzas e de potencias. 

B2.2.3 CMCCT 

Calcula límites  

(x c)  de cocientes, de diferenzas e de 
potencias distinguindo, se o caso o esixe, 

cando x c+  e cando   

x c. 

B2.3 

B2.3.1 CMCCT 
Coñecer o concepto de continuidade nun 
punto, relacionándoo coa idea de límite, e 
identificar a causa da descontinuidade. 
Estender o concepto á continuidade nun 
intervalo. 

Recoñece se unha función é continua nun 
punto ou, se non o é, a causa da 
descontinuidade. 

B2.3.2 CMCCT 
Determina o valor dun parámetro para que 
unha función definida «a anacos» sexa 
continua no «punto de empalme». 

B2.4 

B2.4.1 CMCCT 
Dominar os conceptos asociados á 
derivada dunha función: derivada nun 
punto, derivadas laterais, función 
derivada... 

Asocia a gráfica dunha función á da súa 
función derivada. 

B2.4.2 CMCCT 
Acha a derivada dunha función nun punto a 
partir da definición (límite do cociente 
incremental). 

B2.4.3 CMCCT 
Estuda a derivabilidade dunha función 
definida «a anacos», recorrendo ás derivadas 
laterais no «punto de empalme». 

B2.5 
B2.5.1 CMCCT 

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

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

B2.5.2 CMCCT Acha a derivada dunha función composta. 

B2.6 B2.6.1 CMCCT 
Achar a ecuación da recta tanxente a unha 
curva nun dos seus puntos. 

Dada unha función, acha a ecuación da recta 
tanxente nun dos seus puntos. 

B2.7 B2.7.1 CMCCT 

Coñecer as propiedades que permiten 
estudar crecementos, decrecementos, 
máximos e mínimos relativos, tipo de 
curvatura, etc., e sabelas aplicar en casos 
concretos. 

Dada unha función, sabe decidir se é 
crecente ou decrecente, cóncava ou 
convexa, nun punto ou nun intervalo, obtén 
os seus máximos e mínimos relativos e os 
seus puntos de inflexión. 

B2.8 B2.8.1 CMCCT 

Dominar as estratexias necesarias para 
optimizar unha función. 

Dada unha función mediante a súa expresión 
analítica ou mediante un enunciado, encontra 
en que casos presenta un máximo ou un 
mínimo. 

B2.9 

B2.9.1 CMCCT Coñecer o papel que desempeñan as 
ferramentas básicas da análise (límites, 
derivadas...) na representación de funcións 
e dominar a representación sistemática de 
funcións polinómicas, racionais, con 
radicais, exponenciais, trigonométricas... 

Representa funcións polinómicas. 

B2.9.2 CMCCT Representa funcións racionais. 

B2.9.3 CMCCT Representa funcións trigonométricas. 

B2.9.4 CMCCT Representa funcións exponenciais. 

B2.9.5 CMCCT Representa outros tipos de funcións. 

B2.10 B2.10.1 CMCCT Coñecer o concepto e a nomenclatura das Acha a primitiva (integral indefinida) dunha 
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primitivas (integrais indefinidas) e dominar 
a súa obtención (para funcións elementais 
e algunhas funcións compostas). 

función elemental. 

B2.10.2 CMCCT 
Acha a primitiva dunha función na que deba 
realizar unha substitución sinxela. 

B2.11 
B2.11.1 CMCCT 

Coñecer o proceso de integración e a súa 
relación coa área baixo unha curva. 

Asocia unha integral definida á área dun 
recinto sinxelo. 

B2.11.2 CMCCT 
Coñece a regra de Barrow e aplícaa ao 
cálculo das integrais definidas 

B2.12 
B2.12.1 CMCCT 

Dominar o cálculo de áreas comprendidas 
entre dúas curvas e o eixe X nun intervalo. 

Acha a área do recinto limitado por unha 
curva e o eixe X nun intervalo 

B2.12.2 CMCCT Acha a área comprendida entre dúas curvas. 

B3.1 

B3.1.1 CMCCT 
Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e 
a probabilidade asociada a eles así como 
as súas operacións e propiedades 

Expresa mediante operacións con sucesos 
un enunciado. 

B3.1.2 CMCCT 
Aplica as leis da probabilidade para obter a 
probabilidade dun suceso a partir das 
probabilidades doutros. 

 

Identificadores Criterios de Avaliación 
Estándares de aprendizaxe 

avaliables 

 

  Identif 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet 
Clave 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe (1) 

B3.2 

B3.2.1 CMCCT 
Coñecer os conceptos de probabilidade 
condicionada, dependencia e 
independencia de sucesos, probabilidade 
total e probabilidade «a posteriori» e 
utilizalos para calcular probabilidades. 

Aplica os conceptos de probabilidade 
condicionada e independencia de sucesos 
para achar relacións teóricas entre eles. 

B3.2.2 CMCCT 
Calcula probabilidades formuladas mediante 
enunciados que poden dar lugar a unha 
táboa de continxencia. 

B3.2.3 CMCCT 
Calcula probabilidades totais ou «a 
posteriori» utilizando un diagrama en árbore 
ou as fórmulas correspondentes. 

B3.3 

B3.3.1 CMCCT 

Coñecer o papel das mostras, as súas 
características, o proceso da mostraxe e 
algúns dos distintos modos de obter 
mostras aleatorias (sorteo, sistemático, 
estratificado). 

Identifica cando un colectivo é poboación ou 
é mostra, razoa por que se debe recorrer a 
unha mostra nunha circunstancia concreta, 
comprende que unha mostra debe ser 
aleatoria e dun tamaño adecuado ás 
circunstancias da experiencia. 

B3.3.2 CMCCT 
Describe, calculando os elementos básicos, o 
proceso para realizar unha mostraxe por 
sorteo, sistemático ou estratificado. 

B3.4 

B3.4.1 CMCCT 
Coñecer as características da distribución 
normal, interpretar os seus parámetros e 
utilizala para calcular probabilidades con 
axuda das táboas. 

Calcula probabilidades nunha distribución N( 

). 

B3.4.2 CMCCT 
Obtén o intervalo característico (k) 
correspondente a certa probabilidade. 

B3.5 

B3.5.1 CMCCT 

Coñecer e aplicar o teorema central do 
límite para describir o comportamento das 
medias das mostras de certo tamaño 
extraídas dunha poboación de 
características coñecidas. 

Describe a distribución das medias mostrais 
correspondentes a unha poboación coñecida 

(con n 30 ou ben coa poboación normal), e 
calcula probabilidades relativas a elas. 

B3.5.2 CMCCT 

Acha o intervalo característico 
correspondente ás medias de certo tamaño 
extraidas de certa poboación e 
correspondente a unha probabilidade. 
 

B3.6 

B3.6.1 CMCCT 

Coñecer, comprender e aplicar a relación 
que existe entre o tamaño da mostra, o 
nivel de confianza e o erro máximo 
admisible na construción de intervalos de 
confianza para a media. 

Constrúe un intervalo de confianza para a 
media coñecendo a media mostral, o tamaño 
da mostra e o nivel de confianza. 
 

B3.6.2 CMCCT 

Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de 
confianza cando se coñecen os demais 
elementos do intervalo. 
 

B3.7  CMCCT 

Coñecer as características da distribución 
binomial 

B (n, p), a obtención dos parámetros,e  e 
a súa similitude cunha normal

 cando n · p 5. 
 

Dada unha distribución binomial, recoñece a 
posibilidade de aproximala por unha normal, 
obtén os seus parámetros e calcula 
probabilidades a partir dela. 

B3.8 
B3.8.1 CMCCT 

Coñecer, comprender e aplicar as 
características da distribución das 
proporcións mostrais e calcular 
probabilidades relativas a elas. 

Describe a distribución das proporcións 
mostrais correspondente a unha poboación 
coñecida e calcula probabilidades relativas a 
ela. 

B3.8.2 CMCCT 
Para certa probabilidade, acha o intervalo 
característico correspondente das 

 ,N np npq



 

Páxina 8 de 18 

proporcións en mostras de certo tamaño. 

B3.9 

B3.9.1 CMCCT 

Coñecer, comprender e aplicar a relación 
que existe entre o tamaño da mostra, o 
nivel de confianza e o erro máximo 
admisible na construción de intervalos de 
confianza para proporcións e 
probabilidades. 

Constrúe un intervalo de confianza para a 
proporción (ou a probabilidade) coñecendo 
unha proporción mostral, o tamaño da mostra 
e o nivel de confianza. 

B3.9.2 CMCCT 
Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de 
confianza cando se coñecen os demais 
elementos do intervalo. 
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4    MÍNIMOS ESIXIBLES 

 
ÁLXEBRA 
 

 Utilización de expresións alxébricas como recurso da linguaxe matemática. 

 Manexo destro das técnicas alxébricas. 

 Discusión e resolución de sistemas de ecuacións polo método de Gauss. 

 Resolución de ecuacións matriciais. 

 Manexo dos determinantes e as súas operacións.  

 Discusión e resolución de sistemas dependentes, ou non, dun parámetro, aplicando o teorema de 
Rouché e a regra de Cramer. 

 Tradución á linguaxe alxébrico de problemas dados mediante enunciado. 

 Tradución á linguaxe alxébrico de enunciados susceptibles de ser interpretados como problemas de 
programación lineal, e a súa resolución. 

 
ANÁLISE 
 

 Recoñecemento da continuidade ou descontinuidade dunha función. 

 Cálculo de límites dunha función. 

 Estudo da derivabilidad dunha función nun punto. 

 Cálculo da derivada dunha función. 

 Cálculo da tanxente a unha curva nun dos seus puntos.  

 Identificación de puntos ou intervalos nos que unha función é crecente ou decrecente, cóncava ou 
convexa. 

 Obtención de máximos e mínimos relativos e de puntos de inflexión. 

 Resolución de problemas de optimización. 

 Representación de funcións polinómicas ou racionais sinxelas. 

 Cálculo de primitivas. 

 Obtención da área baixo unha curva ou entre dúas curvas. 

 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 

 Aplicación da lei de Laplace para calcular probabilidades sinxelas. 

 Cálculo de probabilidades condicionadas. 

 Cálculo de probabilidades totais. 

 Cálculo de probabilidades “a posteriori”. 

 Obtención de mostras mediante mostraxe aleatoria simple, sistemático e estratificado. 

 Manexo destro da distribución normal. 

 Obtención de intervalos característicos para as medias mostrais. 

 Obtención de intervalos de confianza para unha media. 

 Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar unha inferencia con certas 

5 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 DESCRITORES DESEMPEÑOS 

C
C

L
 

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 
-  Expresarse oralmente con corrección, 
adecuación e coherencia. 
-  Respectar as normas de comunicación 
en calquera contexto: quenda de palabra, 
escoita atenta ao interlocutor... 
 

Identifica os datos e deduce a situación problemática formulada polo problema da lectura do 
enunciado. 
Segue de xeito autónomo e comprende os pasos dos exercicios guiados de aplicación de 
conceptos novos para el. 
Explica con precisión os pasos realizados para resolver un sistema. 
Entende as indicacións e explicacións orais no cálculo de límites e estudo de continuidade e 
aplícaas cando corresponde. 
Describe con claridade as características da función estudada utilizando derivadas. 
Expresa con corrección lingüística e claridade cada paso realizado no estudo dunha función 
para a súa representación e describe o proceso coa súa propia linguaxe. 
Explica os pasos realizados na resolución de exercicios de cálculo de integrais ou resolución 
de problemas de áreas con precisión e coherencia. 
Utiliza a linguaxe con precisión e corrección lingüística para responder aos exercicios 
propostos. 
Expresa cun discurso fluído e correcto desde o punto de vista lingüístico a análise da 
solución dos problemas e a súa interpretación. 
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-  Comprometerse co uso responsable dos 
recursos naturais para promover un 
desenvolvemento sostible.  
-  Recoñecer a importancia da ciencia na 
nosa vida cotiá.  
-  Manexar os coñecementos sobre ciencia 
e tecnoloxía para solucionar problemas, 
comprender o que acontece arredor nosa 
e responder preguntas. 
-  Coñecer e utilizar os elementos 
matemáticos básicos: operacións, 
magnitudes, porcentaxes, proporcións, 
formas xeométricas, criterios de medición 
e codificación numérica, etc. 
-  Aplicar estratexias de resolución de 
problemas a situacións da vida cotiá. 
-  Organizar a información utilizando 
procedementos matemáticos. 
 

Integra os coñecementos previos sobre álxebra e resolución de problemas e aplícaos para 
resolver problemas de sistemas de ecuacións lineais. 
Integra e utiliza con precisión novos termos matemáticos. 
Escribe matrices e determinantes de xeito correcto e distingue con claridade a súa 
nomenclatura. 
Aplicar con rigor as estratexias traballadas na aula para resolver os exercicios formulados, 
seleccionando a máis adecuada en cada momento con criterio. 
Utiliza con precisión e corrección a nomenclatura e simboloxía matemática das derivadas. 
Elabora hipóteses sobre a función despois dun estudo analítico desta. 
Describe con precisión as características dunha función representada e aplica este 
coñecemento no proceso inverso para a súa representación. 
Emprega a simboloxía matemática da unidade con precisión, aplicando coñecementos 
previos e novos sobre o tema. 
Define de xeito crítico e argumentado a súa visión persoal sobre o azar e o cálculo de 
probabilidades aplicado a contextos reais, pon exemplos e dá razóns para apoiar os seus 
argumentos. 
Utiliza de xeito argumentado os coñecementos sobre mostras estatísticas para realizar 
críticas sobre procesos estatísticos reais. 
Analiza procesos estatísticos de actualidade con argumentos matemáticos. 
Crea táboas a partir de datos e interpreta correctamente as dadas. 
 

C
D

 

-  Elaborar e publicitar información propia 
derivada da obtida a través de medios 
tecnolóxicos. 
-  Comprender as mensaxes que veñen 
dos medios de comunicación. 
-  Utilizar as distintas canles de 
comunicación audiovisual para transmitir 
informacións diversas. 
-  Manexar ferramentas dixitais para a 
construción de coñecemento. 
-  Aplicar criterios éticos no uso das 
tecnoloxías. 
-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías 
para mellorar o traballo e facilitar a vida 
diaria.  

Realiza os exercicios propostos en formato dixital para amplicar e consolidar coñecemento. 
Fai uso dos recursos dixitais (calculadora, web...) con criterio e poñéndoos ao servizo da 
aprendizaxe. 
Reforza e consolida a aprendizaxe con ferramentas dixitais. 
Reflexiona sobre cales son as súas fontes de información e establece criterios propios para 
discernir a súa fiabilidade. 
Utiliza os recursos dixitais para adestrar e afianzar o cálculo de derivadas. 
Apóiase nos recursos dixitais facilitados ou buscados por el mesmo para afondar nas 
aplicacións da derivada ao estudo dunha función. 
Utiliza as correccións das autoavaliacións e os exercicios en formato dixital para realizar 
unha avaliación crítica das súas aprendizaxes. 
Utiliza os recursos dixitais á súa disposición para adestrar as estratexias de integración de 

funcións. Mostra ter criterio para o uso adecuado das ferramentas tecnolóxicas ao servizo 

da resolución de problemas de probabilidade. 
Busca e manexa recursos dixitais por iniciativa propia que faciliten o proceso estatístico. 
Realiza un comentario crítico das noticias dos medios de comunicación con contido 
estatístico, pon exemplos de actualidade e aplica os contidos traballados en contextos 
diversos. 

C
A

A
 

-  Identificar potencialidades persoais 
como aprendiz: estilos de aprendizaxe, 
intelixencias múltiples, funcións 
executivas...  
-  Xerar estratexias para aprender en 
distintos contextos de aprendizaxe.  
-  Desenvolver estratexias que favorezan a 
comprensión rigorosa dos contidos.  
-  Aplicar estratexias para a mellora do 
pensamento creativo, crítico, emocional, 
interdependente... 
-  Planificar os recursos necesarios e os 
pasos que se deben realizar no proceso de 
aprendizaxe. 
-  Seguir os pasos establecidos e tomar 
decisións sobre os seguintes en función 
dos resultados intermedios. 
-  Avaliar a consecución de obxectivos de 
aprendizaxe. 

Elabora un plan persoal para abordar cada exercicio ou problema, e explícao 
argumentadamente. 
Desenvolve estratexias persoais para abordar temas ou contidos novidosos. 
Emprega as súas motivacións persoais para afrontar as tarefas complexas con actitude 
positiva. 
Segue os pasos establecidos na formulación dun problema e avalía a coherencia e achega 
de cada paso, adaptando o método de xeito pertinente conforme a cada situación. 
Desenvolve e aplica estratexias para realizar un menor número de erros no 
desenvolvemento dos exercicios á hora de calcular límites ou estudar a continuidade dunha 
función. 
Elabora e aplica estratexias de creación propia para deducir e lembrar as fórmulas das 
funcións derivadas. 
Realiza autoavaliacións adaptadas ao seu nivel de coñecementos de xeito crítico e 
construtivo. 
Solicita axuda aos seus compañeiros e compañeiras ou ao profesorado só despois de 
intentar resolver as dificultades por si mesmo, consultar o texto, buscar información... 
Elabora estratexias persoais para a resolución de integrais e verbaliza os seus logros e 
bloqueos na resolución de exercicios, problemas e na comprensión de contidos de 
probabilidade e ponas razoadamente. 
Móstrase consciente dos seus coñecementos adquiridos e dos non adquiridos en relación 
coa unidade. 
Encontra relación entre os contidos traballados e outros ámbitos. 
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6 METODOLOXÍA 
A metodoloxía que imos poñer en xogo ao longo deste curso aséntase nos seguintes principios: 

 Funcionalidade das aprendizaxes: poñemos o foco na utilidade das matemáticas para 

comprender o mundo que nos rodea, determinando con iso a posibilidade real de aplicalas a 

diferentes campos de coñecemento ou a distintas situacións da vida cotiá. Sen esquecer que, 

cando non é posible contextualizar, os contidos matemáticos teñen tamén, por si mesmos, o 

propósito de desenvolver o pensamento e de sentar as bases para a aprendizaxe doutros 

coñecementos de maior complexidade. 

 Peso importante das actividades: a extensa práctica de exercicios e problemas afianza os 

coñecementos adquiridos. Concedendo unha importancia capital á modelización mediante 

exercicios resoltos. 

C
S

C
 

-  Desenvolver capacidade de diálogo cos 
demais en situacións de convivencia e 
traballo e para a resolución de conflitos.  
-  Recoñecer riqueza na diversidade de 
opinións e ideas.  
-  Concibir unha escala de valores propia e 
actuar conforme a ela. 
-  Aprender a comportarse desde o 
coñecemento dos distintos valores. 
-  Involucrarse ou promover accións cun fin 
social. 

Ten en conta as ideas dos seus compañeiros e compañeiras e considéraas para resolver 
exercicios de distinto xeito á que formulara inicialmente. 
Mostra interese pola unidade, participa de xeito voluntario e realiza preguntas de aclaración 
ou afondamento 
Respecta os ritmos de aprendizaxe alleos e traballo na aula. 
Mostra unha actitude dialogante e aberta ante ideas diferentes para resolver os problemas 
formulados. 
Axuda aos seus compañeiros e compañeiras a resolver as súas dificultades no cálculo de 
derivadas, ben na aplicación de fórmulas, ben na simplificación alxébrica de resultados. 
Demostra ter un hábito de traballo, entrega as súas tarefas, realiza as actividades 
encomendadas, mostrando sentido de responsabilidade e non por obriga. 
Respecta e aprecia diversas maneiras de abordar os exercicios propostos e comparte as 
súas ideas. 
Mostra unha actitude respectuosa ante os distintos ritmos de aprendizaxe e traballo que se 
dan na clase. 
Aplica os coñecementos estatísticos á comprensión e análise dos procesos de participación 
democrática. 
Elabora opinións e criterios propios en relación á estatística e o seu uso en contextos 
actuais. 
Respecta as medidas hixiénicas e de distanciamento físico adecuadas para tratar de evitar 
os contaxios por covid. 

C
S

IE
E

 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose 
nas fortalezas propias. 
-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta delas.  
-  Xestionar o traballo do grupo, 
coordinando tarefas e tempos. 
-  Dirimir a necesidade de axuda en 
función da dificultade da tarefa.  
-  Atopar posibilidades no contorno que 
outros non aprecian. 
-  Asumir riscos no desenvolvemento das 
tarefas ou os proxectos.  
-  Actuar con responsabilidade social e 
sentido ético no traballo. 

Asume a resolución dun problema como un reto persoal e transmite a súa motivación aos 
seus compañeiros e compañeiras por conseguir a solución. 
Móstrase perseverante na realización dos exercicios da álxebra de matrices. 
Intenta resolver as dificultades ou dúbidas que xorden na realización dos exercicios de xeito 
autónomo. 
Identifica as achegas para a súa aprendizaxe que propoñen os problemas guiados do tema. 
Integra coñecementos previos na resolución de exercicios. 
Identifica con antelación as necesidades de recursos e apoios que vai necesitar para realizar 
os exercicios propostos. 
Persiste no cálculo de integrais superando bloqueos e dificultades e non abandona o 
exercicio sen intentar outros camiños para a resolución. 
Afronta os problemas de probabilidade como un reto asumindo riscos á hora de iniciar os 
procesos de resolución, utilizando estratexias diverxentes ou ideas propias. 
Emprega coñecementos e recursos adaptados ao seu nivel de coñecementos para resolver 
os exercicios e problemas propostos. 
Adopta formas de saúdo e de xogo que eviten o contacto físico co resto das persoas durante 
as clases, non comparte materiais co resto dos compañeiros e mantén posta a máscara. 

C
C

E
C

 

-  Mostrar respecto cara ao patrimonio 
cultural mundial nas súas distintas 
vertentes (artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e cara ás persoas que 
contribuíron ao seu desenvolvemento. 
-  Apreciar a beleza das expresións 
artísticas e as manifestacións de 
creatividade e gusto pola estética no 
ámbito cotián. 
-  Valorar a interculturalidade como unha 
fonte de riqueza persoal e cultural.  
-  Expresar sentimentos e emocións desde 
códigos artísticos.  
-  Elaborar traballos e presentacións con 
sentido estético. 
 

Identifica e aprecia as contribucións históricas das distintas civilizacións ao 
desenvolvemento da álxebra. 
Coida a presentación estética e a orde na realización de exercicios. 
Identifica as achegas históricas do uso de determinantes na resolución de sistemas lineais. 
Identifica aplicacións reais e achegas á vida cotiá da programación lineal. 
Coida a presentación dos exercicios en canto a limpeza e claridade, o que facilita a 
comprensión dos contidos traballados neles. 
Axuda aos seus compañeiros e compañeiras a resolver as súas dificultades no cálculo de 
derivadas, ben na aplicación de fórmulas, ben na simplificación alxébrica de resultados. 
Aprecia a evolución das matemáticas de representación de funcións e o impacto que iso tivo 
no desenvolvemento doutras disciplinas. 
Coida a orde e a estética na realización dos exercicios (sitúa os símbolos de integración á 
altura adecuada, escribe con claridade...). 
Percibe a importancia da estatística no contexto actual e as achegas á ciencia na súa 
evolución histórica. 
Coida a realización de gráficos ou táboas con sentido de orde e estética. 
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 Integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe: a integración das ferramentas 

tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións informáticas, de representación 

gráfica de funcións, de xeometría dinámica ou de estatística, resulta adecuada para o 

desenvolvemento de determinados procedementos. Tamén son de utilidade na interpretación e 

análise de situacións diversas relacionadas cos números, o álxebra lineal, a análise funcional ou 

a estatística. Este ano os alumnos deberán utilizar a aula virtual a maiores das ferramentas TIC 

que utilizan outros anos. 

 Motivación: a nosa metodoloxía favorece as actitudes positivas cara ás matemáticas en canto á 

valoración, ao aprecio e ao interese por esta materia e pola súa aprendizaxe, xerando no 

alumnado a curiosidade e a necesidade por adquirir os coñecementos, as destrezas e os valores 

e actitudes competenciais para usalos en distintos contextos dentro e fose da aula. 

 Aprendizaxe activa e colaborativa: a adquisición e aplicación de coñecementos en situacións e 

contextos reais é unha maneira óptima de fomentar a participación e implicación do alumnado na 

súa propia aprendizaxe. Unha metodoloxía activa ha de apoiarse en estruturas de aprendizaxe 

cooperativa, de forma que, a través da resolución conxunta das tarefas, os membros do grupo 

coñezan as estratexias utilizadas polos seus compañeiros e poidan aplicalas a situacións 

similares. Este ano, 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. 

 Adopción das medidas hixiénicas e sociais adecuadas para evitar na medida do posible a 

infección por covid dos alumnos e profesores. 

 

Materiais didácticos 

 

Co obxectivo de poñer en práctica os principios metodolóxicos nos que cremos, seleccionamos un conxunto 

de materiais didácticos que responden a nosa formulación. Estes materiais son os que compoñen o 

proxecto SAVIA da editorial SM para Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º Bacharelato. 

Tamén serán utilizados boletíns de reforzo e ou ampliación con exercicios e problemas a maiores dos 

propostos no libro de texto e actividades para realizar en grupo subidas á aula virtual. 

A unidade arrinca cun texto introdutorio que presenta curiosidades ou situacións da vida cotiá que teñen 

relación co contido que se vai a traballar.  

Nestas páxinas explícanse os contidos esenciais e propóñense actividades graduadas en tres niveles de 

dificultade. O desenvolvemento da unidade está acompañado de recordatorios, observacións para destacar 

aspectos importantes e exercicios resoltos.  

Dende login.educamos.sm se accede a recursos TIC (animacións e interactividades GeoGebra e vídeos 

titoriais) que axudan ao alumno para comprender procedementos ou demostracións. 

Ademais dos que se inclúen nas páxinas de desenvolvemento, cada unidade ten unha sección específica 

con problemas resoltos centrados nos contidos fundamentais da unidade. De cada un deles ofrécese 

desenvolvida a estratexia de resolución completa, explicada paso a paso, para que o alumno adquira o 

procedemento.  
O alumno dispón dun libro impreso e a súa versión electrónica. Para acceder, utilízase o código que se 

atopa no propio libro. Pódese traballar con e sen conexión a Internet. 

Na versión electrónica do libro DUAL están dispoñibles os recursos dixitais que incorpora o proxecto: 

animacións e interactividades GeoGebra, vídeo titoriais e cuestionarios interactivos de avaliación de 

unidade. 

Os recursos están concibidos para facilitar a dinámica de aula, para atender á diversidade, para traballar as 

competencias, para completar, ampliar ou profundar nos contidos do curso e  para avaliar. Ademais, están 

dispoñibles en diferentes formatos. Son os seguintes:  

 Animacións e interactividades GeoGebra. 

 Vídeo tutoriais. 

 Test interactivos con traza para realizar seguimento do alumno.  

Trátase das probas de final  de unidade do Libro do alumno, dixitalizadas. Permiten a corrección e 

avaliación automática por parte da plataforma. O profesor ten a opción de comentar a resposta do alumno e 

modificar a cualificación asignada polo sistema. 

 Actividades de reforzo por unidade: documentos imprimibles. 

 Actividades de ampliación por unidade: documentos imprimibles.  
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7 AVALIACIÓN 

7.1 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 10% 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 

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. 
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7.2   Avaliación final [Só para ESO e bacharelato] 

7.3 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 
 

 

7.4 Recuperación e avaliación de pendentes [Só para ESO e bacharelato] 
 
Non hai alumnos con materia pendente do pasado curso. 

 

 

 
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 AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

8.1 Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
 
 

8.2 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.         

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…         

 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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9 AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

9.1 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. 

 

9.2 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]         
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: 
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10 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10.1 Medidas ordinarias e extraordinarias  

Medidas ordinarias 

 
Organizativas 

 
Curriculares 

• Adecuación para algún alumno/a ou grupo da 

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

etc. 
b) Espazos diferenciados. 
c) 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 

• 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. 

11 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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