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1 - OBXECTIVOS DO CURSO 
 

1. Utilizar a linguaxe matemática para comunicar mensaxes da vida cotiá.  

2. Utilizar as formas do pensamento lóxico para formular interrogantes e explicacións xerais 

comprobando a súa congruencia.  

3. Cuantificar aspectos da realidade utilizando os contidos matemáticos.  

4. Utilizar estratexias persoais de resolución de problemas revisando os camiños seguidos.  

5. Interpretar informacións estatísticas.  

6. Recoñecer a diversidade existente na realidade e explicalo desde distintos enfoques.  

7. Identificar formas e relacións especiais na realidade.  

8. Identificar os elementos matemáticos presentes nos medios de comunicación e analizalos 

criticamente. 

 

2 - CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 
 

− Aplicar métodos científicos rigorosos para a mellora da comprensión da realidade 

circundante en distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, 

xeográfico). 

− Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano na contorna natural e as 

repercusións para a vida futura. 

− Comprometerse co uso responsable dos recursos naturais para promover un 

desenvolvemento sostible. 

− Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

− Coñecer e utilizar os elementos matemáticos básicos: operacións, magnitudes, porcentaxes, 

proporcións, formas xeométricas, criterios de medición e codificación numérica, etc. 

− Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

− Expresarse con propiedade na linguaxe matemática. 

− Organizar a información utilizando procedementos matemáticos. 

− Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

 

Competencia en comunicación lingüística 
 

− Compoñer con creatividade distintos tipos de textos con sentido literario. 

− Entender o contexto sociocultural da lingua, así como a súa historia, para un mellor uso da 

mesma. 

− Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou en 

materias diversas 

− 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 

− Manexar elementos de comunicación non verbal, ou en diferentes rexistros, nas diversas 

situacións comunicativas. 

− Utilizar os coñecementos sobre a lingua para procurar información e ler textos en calquera 

situación. 

 

Competencia dixital 
 

− Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

− Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida cotiá. 

− Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 
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− Utilizar os distintos canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións 

diversas. 

 

 Conciencia e expresións culturais 
 

− Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural. 

− Expresar sentimentos e emocións mediante códigos artísticos. 

− Apreciar a beleza das expresións artísticas e as manifestacións de creatividade e gusto pola 

estética no ámbito cotián 

− Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

 

Competenciais sociais e cívicas 
 

− Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

− Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

− Involucrarse ou promover accións cun fin social. 

− Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

− Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 
 

− Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas . 

− Contaxiar entusiasmo pola tarefa e ter confianza nas posibilidades de alcanzar obxectivos. 

− Configurar unha visión de futuro realista e ambiciosa. 

− Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema. 

− Actuar con responsabilidade social e sentido ético do traballo. 

− Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou dos proxectos. 

− Atopar  posibilidades onde outros non aprecian 

− Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 

Aprender a aprender 
 

− Xestionar os recursos e as motivacións persoais en favor da aprendizaxe. 

− Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente,… 

− Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

− Planificar os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguidos en función dos 

resultados intermedios. 

− Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

− Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe 

 

3 - CONTIDOS 
 
Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 
 

1. Planificación e expresión verbal do proceso de resolución de problemas.  

2. Uso da linguaxe apropiada (gráfica, numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, 

resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc.  

3. Revisión das operacións utilizadas, asignación de unidades aos resultados, comprobación e 

interpretación das solucións no contexto da situación, procura doutras formas de resolución, 

etc.  

4. Formulación de proxectos e investigacións matemáticas escolares, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 

Elaboración e presentación dos informes correspondentes.  
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5. Práctica dos procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e en 

contextos matemáticos, de xeito individual e en equipo.  

6. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico.  

7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de aprendizaxe para:  

− Recollida ordenada e organización de datos.  

− Elaboración e creación de representacións gráficas de datos numéricos, funcionais ou 

estatísticos.  

− Facilitación da comprensión de conceptos e propiedades xeométricas ou funcionais e 

a realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

− Deseño de simulacións e elaboración de predicións sobre situacións matemáticas 

diversas.  

− Elaboración de informes e documentos sobre os procesos levados a cabo e os 

resultados e as conclusións obtidos.  

− Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das 

ideas matemáticas.  

 

Bloque 2. Números e álxebra  
 

1. Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números 

irracionais.  

2. Diferenciación de números racionais e irracionais. Expresión decimal e representación na 

recta real. 

3. Xerarquía das operacións. 

4. Interpretación e utilización dos números reais e as operacións en diferentes contextos, 

elixindo a notación e precisión máis axeitadas en cada caso. 

5. Utilización da calculadora e ferramentas informáticas para realizar operacións con calquera 

tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 

6. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresión. 

7. Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá. 

8. Polinomios: raíces e factorización. Utilización de identidades notables. 

9. Resolución de ecuacións e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

10. Resolución de problemas cotiáns mediante ecuacións e sistemas 

 

Bloque 3. Xeometría  
 

1. Figuras semellantes. 

2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicacións da semellanza para a obtención indirecta de 

medidas. 

3. Razón entre lonxitudes, áreas, volumes de figuras e corpos semellantes. 

4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, 

áreas e volumes de diferentes corpos. 

5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que facilite a comprensión de 

conceptos e propiedades xeométricas 

 

Bloque 4. Funcións 
 

1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou 

unha expresión analítica. 

2. Estudo de modelos funcionais: lineal, cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. 

Descrición das súas características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación en 

contextos reais. 

3. Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 



Páxina 6 de 27 

4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a 

interpretación de gráficas. 

5. Taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 

6. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a construción e a 

interpretación de gráficas. 

 

Bloque 5. Estatística e probabilidade 
 

1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación e fontes 

públicas oficiais (IGE, INE, etc.).  

2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización e dispersión. 

3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de medidas de posición e 

dispersión. 

4. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. Introdución á correlación. 

5. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. 

6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Laplace. 

7. Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e independentes. Diagrama en 

árbore. 

8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos estatísticos. 

 

4 - UNIDADES DIDÁCTICAS, SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN  
 
Os contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe, que logo veremos, serán 

distribuídos en unidades didácticas. A continuación, indícase cales son esas unidades, así como a 

súa secuenciación e temporalización aproximada, advertindo que, tanto a secuenciación como a 

temporalización, poderán ser alteradas se a profesora, logo de avaliar as características do alumnado 

e o seu coñecemento previo da materia, o considera oportuno. 

 

AVALIACIÓN BLOQUE UNIDADE DIDÁCTICA SESIÓNS 

PRIMEIRA 
Bloque 2.  

Números e álxebra 

Números reais 16 sesións 

Proporcionalidade. Porcentaxes. 

Interese 
16 sesións 

Polinomios 16 sesións 

SEGUNDA 

Bloque 2. Números e álxebra Ecuacións e sistemas 16 sesións 

Bloque 3.  

Xeometría 

Semellanza 12 sesións 

Problemas métricos 16 sesións 

TERCEIRA 

Bloque 4.  

Funcións 

Funcións 6 sesións 

Funcións elementais 16 sesións 

Bloque 5.  

Estatística e probabilidade 

Estatística unidimensional 6 sesións 

Estatística bidimensional 4 sesións 

Probabilidade 12 sesións 

 

 

5 - ELEMENTOS CURRICULARES 
 
Na táboa que figura a continuación, respectando o establecido no decreto 86/2015 do 25 de Xuño, 

polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato da 

Comunidade Autónoma de Galicia, recóllense os contidos, criterios de avaliación, estándares de 

aprendizaxe e o seu grao mínimo de consecución, para o currículo da materia de Matemáticas de 

4ESO Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, e a súa relación co desenvolvemento das competencias 

clave e o logro dos obxectivos xerais 
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6 - AVALIACIÓN 

 

6.1 - Avaliación inicial 
 
Dende o principio do curso farase unha observación do grupo mediante preguntas, cuestións, 

exercicios e actuacións que se consideren oportunas. Despois dun tempo prudente farase unha 

avaliación inicial que será valorada numericamente pero non será tida en conta para a nota da 

primeira avaliación. 

 

6.2 - 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. 

− A cualificación de calquera proba escrita darase cun número entre 0 e 10, que poderá levar 

decimais.  

 

Realizaranse tres avaliación parciais. Durante cada trimestre o profesor ou profesora realizará como 

mínimo dúas probas escritas que se basearán nos criterios de avaliación das unidades avaliadas, 

tendo como finalidade a consecución dos obxectivos mínimos relativos a elas. 

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 non comparecencia 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. 

 

6.3 - 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 80% na cualificación da avaliación parcial (nota conceptual). 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 20% 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. 

 

Cando durante a avaliación, se fixeran exames distinguindo entre parciais e globais, a nota 

correspondente ás probas se obterá ponderando cun 40% as notas dos exames parciais e cun 60% o 

exame global da avaliación; salvo que a media ponderada sexa inferior a 5 e o exame global estea 

aprobado, sendo neste caso a nota da avaliación un 5. 
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6.4 - Recuperacións: 
 
Se así o decide o profesor/a cos seus grupos, poderá facer exames ou probas de recuperación das 

avaliacións suspensas ao longo do curso. O profesor/a pode decidir que a nota da proba ou exame 

de recuperación ponderará un 80 ou 90% da nota e o 20% ou 10% restante será a nota de clase 

obtida polo alumno durante a avaliación parcial. Neste caso o profesor/a avisará ao alumnado con 

tempo desta ponderación. 

Se se aproba a recuperación (exame máis nota de clase en caso de que haxa ponderación) a 

avaliación quedará aprobada. 

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. 

 

6.5 - Avaliación final: 
 
Nota final de curso (xuño): Se un alumno ten superadas todas as avalicións 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. 

 

6.6 - Avaliación extraordinaria: 
 
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 

 

6.7 - Recuperación das materias pendentes: 
 
Para o seguimento das materias de matemáticas de ESO pendentes do curso anterior arbitramos o 

seguinte procedemento: 

1. Da orientación e seguimento do alumnado encargarase o profesor/a da materia do curso 

no que estea matriculado o alumno/a e o xefe do departamento de matemáticas. 

2. Haberá dous exames parciais máis un exame final se fose necesario. 

3. Subirase á aula virtual do centro unha listaxe de exercicios e problemas que sumarán ata un 

máximo dun punto á nota do exame parcial. Ademais servirá para orientar ao alumnado do 

que debe preparar. Subirase á aula virtual cun mínimo dun mes de antelación á data do 

exame e indicarase tamén os contidos que entran en cada parcial. Esta colección de 

exercicios entregarase ao profesor/a ao máis tardar o día lectivo anterior á data do exame. 

 

Para recuperar a materia pendente teremos en conta o seguinte: 

Primeiro exame: Farase no mes de xaneiro de 2021. Entrará a materia indicada polo seu profesor/a 

impartida no primeiro parcial do curso pasado.A nota do primeiro parcial será a suma da nota obtida 

no exame e da obtida na colección de exercicios. 

Segundo exame: Farase no mes de abril de 2021 (despois de Semana Santa). Nel entrará a materia 

impartida no segundo parcial do curso pasado ata a data do confinamento.A nota do segundo parcial 

será a suma da nota obtida no exame e da obtida na colección de exercicios. 

No caso de ter unha nota maior ou igual ca 4,5 nos dous parciais quedará aprobada a materia (coa 

media das notas dos dous parciais). Se ten unha nota inferior a 4,5 nun ou nos dous parciais terá que 

facer o exame final, co parcial ou parciais suspensos. 
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Exame final: Farase no mes de maio de 2021. Ao exame final deberá presentarse o alumnado que 

teña unha nota inferior a 4,5 nalgún dos dous parciais.  

 

 

A nota final obterase da seguinte forma: 

− Se o alumno/a ten os dous parciais aprobados a nota final será a media dos dous parciais. 

− Se o alumno/a ten un parcial suspenso a nota final será a media da nota do exame final máis 

a nota da colección de exercicios do parcial suspenso coa nota do parcial aprobado. 

− Se o alumno ten os dous parciais suspensos a nota final será a nota do exame final máis a 

nota media da colección de exercicios entregados en cada parcial. 

− Para aprobar a materia pendente na avaliación ordinaria é necesario que a nota obtida da 

forma anterior non sexa inferior a 4,5. 

 

O día e hora dos exames serán publicados na aula virtual do departamento e nos taboleiros de 

anuncio do centro. 

 

Non hai alumnado con materia pendente do curso pasado. 

 

7 - METODOLOXÍA 
 
A materia de Matemáticas na Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá ao desenvolvemento e 

adquisición das competencias e dos obxectivos xerais de etapa, tendo en conta o que o alumno é 

capaz de facer, os seus coñecementos previos e a funcionalidade dos coñecementos adquiridos; é 

dicir, que poidan ser utilizados en novas situacións. Polo tanto, é moi importante contextualizar as 

aprendizaxes á resolución de problemas da vida real nos que se poden utilizar números, gráficos, 

táboas, etc., así como realizar operacións, e expresar a información de forma precisa e clara.  

Nesta etapa, a resolución de problemas ocupa un lugar preferente no currículo como eixo do ensino 

e aprendizaxe das matemáticas. As estratexias de resolución e as destrezas de razoamento son 

contidos transversais a todos os bloques de contidos. Ademais, permiten traballar e integrar 

coñecementos de varios bloques ou de distintas materias. Desde todos os bloques haberá que 

abordar a planificación do proceso, as estratexias e técnicas da resolución de problemas ou a 

confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes adecuadas para enfrontarse a 

situacións novas. Os problemas deberán partir do nivel de coñecementos dos alumnos e as alumnas 

e irase graduando a súa dificultade ao longo da etapa. 

A metodoloxía que imos poñer en xogo ao longo deste curso aséntase nos seguintes principios: 

− Motivación: ao alumno hai que atraelo mediante contextos próximos, presentarlle 

situacións que entenda e lle resulten significativas. 

− Foco na aplicación e utilidade que as matemáticas teñen na vida cotiá dos alumnos, sen 

prescindir do rigor que require a materia. 

− Relevancia das competencias en matemáticas e da competencia matemática. 

− 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 ten que 

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. 

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

coñecementos adquiridos e permite ao profesor detectar calquera lagoa de aprendizaxe. 

− Integración das TIC no proceso de ensino-aprendizaxe. Este ano os alumnos deberán 

utilizar a aula virtual a maiores das ferramentas TIC que utilizan outros anos. 
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− Atención á diversidade de capacidades e intereses: isto implica unha metodoloxía de 

ensino na que a clave é garantir o avance seguro, o logro paso a paso. Evitando lagoas 

conceptuais, competencias insuficientemente traballadas e, en definitiva, frustracións por 

non alcanzar cada alumno, dentro dos principios de atención individualizada e educación 

inclusiva, todo aquilo de que é capaz. O que implica atender non só a quen máis axuda 

necesita senón tamén aos alumnos con maior capacidade e interese por ampliar 

coñecementos. 

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

infección por covid dos alumnos e profesores. 

 

Sería interesante, dentro das posibilidades deste curso debido á situación de pandemia na que ns 

atopamos, traballar con técnicas de aprendizaxe cooperativa en pequenos grupos e con materiais 

que permitan distintos graos de profundización e actividades abertas, pero cando se faga terá que ser 

de forma virtual debido á necesidade de manter a distancia física e non poder compartir material 

escolar. Os métodos teñen que ser diversos, tendendo sempre a propostas metodolóxicas que 

impliquen activamente ao alumnado. En ocasións, a utilización de distintos medios tecnolóxicos 

pode facilitar a aprendizaxe de forma autónoma e permitirá traballar a niveis diferentes segundo as 

capacidades dos alumnos e as alumnas, mellorando deste xeito a atención á diversidade. 

 

8 - 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 provisións 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  

 

9 - MATERIAIS DIDÁCTICOS 
 
Co obxectivo de poñer en práctica os principios metodolóxicos, seleccionamos un conxunto de 

materiais didácticos que responden a nosa formulación. Estes materiais son aportados pola editorial 

Anaya para Matemáticas Aplicadas 4º ESO. 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 introdución da unidade realízase a través de aplicacións das matemáticas en contextos cotiáns. 

Ademais, inclúese unha selección de Ideas previas e a sección Repasa o que sabes, con actividades 

para axudar aos alumnos para abordar con garantías o contido da unidade, á vez que se realiza unha 

exploración inicial dos seus coñecementos previos. Como apartado final, a sección Matemáticas no 

día a día introduce un contido que se desenvolve na Web, e que o alumno pode terminar de ler 

online. O código QR que aparece xunto a esta sección permite un acceso inmediato. 

Os contidos introdúcense a través de situacións cotiás, e en moitos casos refórzanse mediante 

exercicios resoltos. Pola súa banda, as ideas principais aparecen sempre resaltadas en recadros. 

Xunto cos contidos, pódese atopar: 

− Os recursos TIC necesarios para comprender procedementos, paso a paso. Pódese acceder 

a eles utilizando os códigos QR ou ligazóns correspondentes. 

− Actividades de aplicación directa das fórmulas e algoritmos, intercalando exercicios 

resoltos. 

− Problemas que requiren a utilización dos contidos do epígrafe, dentro dun contexto sinxelo.  

− Todas as actividades propostas están clasificadas por grao de dificultade: Fácil, Medio, 

Difícil. 

− Cada epígrafe termina cun Desafío ou unha Investigación cuxo obxectivo é estimular ao 

alumno para descubrir propiedades relacionadas cos contidos que acaba de estudar. 
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A sección Que tes que saber? resume os procedementos fundamentais para resolver as actividades e 

os problemas expostos na unidade. Por medio de exercicios resoltos, o alumno pode comprobar o 

aprendido e consolidalo. 

Para traballar a comprensión lectora desde as matemáticas, así como a resolución de problemas, 

nesta sección analízanse noticias e artigos. Preséntase o primeiro deles  resolto e, a continuación, o 

alumno pode practicar cos propostos. 

Na sección Matemáticas vivas trabállase a competencia matemática, partindo de situacións cotiás. 

O alumno dispón dun libro impreso e a súa versión electrónica, que inclúe recursos para que os 

traballe, segundo a planificación docente, xunto coa unidade. Pódese traballar con e sen conexión a 

Internet. 

 

Os recursos que ten o libro 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:  

− Contexto histórico / curiosidades para introducir a unidade: formato dixital (html). 

− GeoGebra: formato dixital (html). 

− Vídeos titoriais: formato dixital (mp4). 

− Actividades interactivas (todas as dos epígrafes de contido e as finais do libro do alumno) 

con  traza para facilitar o seguimento.  

− Adaptación curricular: cada unidade conta cunha versión adaptada. Dispoñible como 

documento imprimible. 

− Actividades de reforzo por unidade: documentos imprimibles e editables. 

− Actividades de ampliación por unidade: documentos imprimibles e editables. 

 

10. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA DOCENTE 

10.1   Indicadores de logro do proceso de ensino 

 

 

 

 

 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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10.2   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…         

 

11. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

11.1   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. 
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11.2   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.         
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Observacións: 

 

 

12. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

12.1   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. 
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13 – 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. 
 

 

 

 

 

 


