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1. CONTEXTO 

 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. 

 

Obxectivos Mínimos. 
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Establecemos como contidos mímimos, os estándares de aprendizaxe que fixamos cun 

grao mínimo de consecución igual ou superior ao 80%. 

 

 

 

 

2. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN 

  UNIDADES DIDÁCTICAS Probas 
escritas 

Temporalización 
   Tema  Bloque Contidos Mes Sesións 

1
ª 

A
v
a
lia

c
ió

n
 

B
1
 –

 A
R

IT
M

É
T

IC
A

 E
 Á

L
X

E
B

R
A

 

1 

B1.1 
Distintos tipos de números. A recta real. Radicais. Logaritmos. 
Notación científica. 

x Set 13 

B1.2 
Intervalos e semirectas. Operacións combinadas de números reais. 
Uso da calculadora. 

2 

B1.3 Factorización de polinomios. Fraccións alxébricas. Simplificación. 

x Oct/Nov 16 

B1.4 
Ecuacións de segundo grao, bicadradas, con fraccións alxébricas, 
con radicais, exponenciais e logarítmicas. 

B1.5 
Sistemas de ecuacións de calquera tipo que poidan desembocar en 
ecuacións nomeadas. Método de Gauss para sistemas lineais 3x3. 

B1.6 
Resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións cunha 
incógnita e sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

B
2
-

T
R

IG
N

O
M

E
T

R
ÍA

 

3 

B2.1 
Razóns trigonométricas dun ángulo agudo. Relacións entre elas. 
Aplicación nos triángulos rectángulos. 

x 

Nov./Dec 16 

B2.2 
Circunferencia goniométrica. Redución ó primeiro cuadrante. 
Teorema do Seno e do Coseno. Resolución de calquera triángulo. 

4 
B2.3 Fórmulas e ecuacións trigonométricas. 

Dec/Xan 10 
B2.4 O radián. Funcións trigonométricas. 

2
ª 

A
v
a
lia

c
ió

n
 

B
3
-X

E
O

M
E

T
R

ÍA
 

5 B3.1 Vectores. Combinación lineal. Concepto de base. Produto escalar. 

x Feb/Mar 

8 

6 B3.2 
Sistema de referencia no plano. Ecuacións da recta. Problemas 
métricos. Posición relativa de rectas. 

12 

7 B3.3 
Ecuación dunha circunferencia a partir do centro e do radio. Posición 
relativa respecto a unha recta. Potencia dun punto respecto a unha 
circunferencia. 

3 

B
4
 -

 A
N

Á
L
IS

E
 

8 

B4.1 Dominio dunha función. Dominios das funcións elementais. 

x 

Mar/Abr 12 

B4.2 Gráficas das distintas funcións elementais. 

B4.3 
Representación de funcións definidas “a anacos” a partires de 
funcións elementais. 

B4.4 Transformacións de funcións. Representación gráfica. 

B4.5 Composición de funcións. Obtención da inversa. A súa gráfica. 

9 

B4.6 Sucesión. Termo xeral e forma recorrente. 

Abr/Mai 18 

B4.7 
Progresión aritmética e xeométrica. Termo xeral e suma de termos. 
Sucesión de potencias. 

B4.8 Límite dunha sucesión. O caso do número “e”. 

3
ª 

A
v
a
lia

c
ió

n
 

B4.9 Límite dunha función nun punto e no infinito. Representación gráfica. 

x 

B4.10 
Cálculo de límites de funcións polinómicas (tamén inversas), 
racionais e outras definidas “a anacos” a partires destas. 

B4.11 
Concepto de continuidade dunha función. Estudo para as funcións 
tratadas. 

B4.12 Ramas infinitas e asíntotas. A súa representación gráfica. 

10 

B4.13 Taxa de variación media. Derivada dunha función nun punto. 

x Mai/Xuñ 16 B4.14 Función derivada doutras. Regras de derivación. 

B4.15 
Recta tanxente nun punto. Uso da derivada para a análise da gráfica 
dunha función. 
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B4.16 
Representación de funcións polinómicas e racionais co uso de todas 
as ferramentas obtidas. 

B
5
-

E
S

T
A

T
ÍS

T
I

C
A

 

11 

B5.1 
Representación de distribucións bidimensionais e visualización do 
grado de relación entre as variables. 

10 B5.2 Correlación. Recta de regresión. O seu cálculo. 

B5.3 Táboas de dobre entrada. Tratamento coa calculadora. 
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   3. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA 

       

       

        

 Identificadores Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

        

  Identif 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet 
Clave 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo          
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B1.1 

MB1.1.1 CMCCT 
Coñecer os conceptos básicos de campo numérico (recta real, 
potencias, raíces, logaritmos). 

Dados varios números, clasifícaos nos distintos campos 
numéricos. 

80% 15% 80%    5%  15% x    
    

MB1.1.2 CMCCT Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial. 80% 15% 80%    5%  15% x        

MB1.1.3 CMCCT 
Coñece a definición de logaritmo e interprétaa en casos 
concretos. 

60% 15% 80%    5%  15% x    
    

B1.2 

MB1.2.1 CMCCT 
Dominar as técnicas básicas do cálculo no campo dos números 
reais. 

Expresa con un intervalo un conxunto numérico no que intervén 
una desigualdade con valor absoluto. 

80% 10% 80%    5%  15% x x   
    

MB1.2.2 CMCCT Opera correctamente con radicais. 50% 15% 80%    5%  15% x        

MB1.2.3 CMCCT 
Opera con números “moi grandes” ou “moi pequenos” valéndose 
da notación científica e acoutando o erro cometido. 

50% 10% 80%    5%  15% x    
    

MB1.2.4 CMCCT Aplica as propiedades dos logaritmos en contextos variados. 50% 10% 80%    5%  15% x        

MB1.2.5 CMCCT 
Utiliza a calculadora para obter potencias, raíces, resultados de 
operacións con números en notación científica e logaritmos. 

80% 10% 80%    5%  15% x   x 
    

B1.3 
MB1.3.1 CMCCT Dominar o manexo das fraccións alxébricas e das súas 

operacións. 
Simplifica fraccións alxébricas. 80% 10% 80%    5%  15% x x       

MB1.3.2 CMCCT Opera con fraccións alxébricas. 80% 10% 80%    5%  15% x x       

B1.4 

MB1.4.1 CMCCT 
Resolver con destreza ecuacións de distintos tipos e aplicalos á 
resolución de problemas. 

Resolve ecuacións con radicais e coa incógnita no denominador, 
e válese da factorización como recurso para resolver ecuacións. 

50% 10% 80%    5%  15% x x   
    

MB1.4.2 CMCCT Resolve ecuacións exponenciais e logarítmicas. 50% 5% 80%    5%  15% x x       

MB1.4.3 CMCCT Plantexa e resolve problemas mediante ecuacións. 80% 10% 80%    5%  15% x x       

B1.5 

MB1.5.1 CMCCT 
Resolver con destreza sistemas de ecuacións e aplicalos á 
resolución de problemas. 

Resolve sistemas con ecuacións de primeiro e segundo grados e 
interprétaos gráficamente. 

80% 10% 80%    5%  15% x x x  
    

MB1.5.2 CMCCT 
Resolve sistemas de ecuacións con radicais e fraccións 
alxébricas (sinxelas). 

50% 10% 80%    5%  15% x x   
    

MB1.5.3 CMCCT 
Resolve sistemas de ecuacións con expresións exponenciais e 
logarítmicas. 

50% 5% 80%    5%  15% x x   
    

MB1.5.4 CMCCT 
Resolve sistemas lineais de tres ecuacións con tres incógnitas 
mediante o método de Gauss. 

80% 10% 80%    5%  15% x x   
    

MB1.5.5 CMCCT Plantexa e resolve problemas mediante sistemas de ecuacións. 80% 10% 80%    5%  15% x x       

B1.6 
MB1.6.1 CMCCT 

Interpretar e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións. Resolve e interpreta gráficamente inecuacións e sistemas de 
inecuacións cunha incógnita. 

50% 5% 80%    5%  15% x x x  
    

MB1.6.2 CMCCT Resolve sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 50% 5% 80%    5%  15% x x       

B2.1 

MB2.1.1 CMCCT Coñecer o significado das razóns trigonométricas de ángulos 
agudos, aplicalas á resolución de triángulos rectángulos e 
relacionalas coas razóns trigonométricas de ángulos calquera. 

Resolve triángulos rectángulos. 80% 20% 80%    5%  15% x x x      

MB2.1.2 CMCCT Calcula unha razón trigonométrica a partir doutra. 80% 10% 80%    5%  15% x        

MB2.1.3 CMCCT 
Válese de dous triángulos rectángulos para resolver un 
oblicuángulo (estratexia da altura). 

50% 10% 80%    5%  15% x    
    

MB2.1.4 CMCCT 
Obtén as razóns trigonométricas dun ángulo calquera 
relacionándoo cun do primeiro cuadrante. 

80% 10% 80%    5%  15% x    
    

B2.2 

MB2.2.1 CMCCT 
Coñecer o teorema dos senos e o do coseno e aplicalos á 
resolución de triángulos calquera. 

Resolve un triángulo oblicuángulo do que se coñecen elementos 
que o definen (dous lados e un ángulo, dous ángulos e un lado, 
tres lados...). 

60% 20% 80%    5%  15% x x x  
    

MB2.2.2 CMCCT Resolve un triángulo oblicuángulo definido mediante un debuxo. 60% 10% 80%    5%  15% x  x      

MB2.2.3 CMCCT 
A partir dun enunciado, debuxa o triángulo que describe a 
situación e resólveo. 

70% 10% 80%    5%  15% x  x  
    

MB2.2.4 CMCCT 
Ao resolver un triángulo, recoñece se non existe solución, se a 
solución é única, ou se pode haber dúas solucións. 

50% 10% 80%    5%  15% x    
    

B2.3 

MB2.3.1 CMCCT 
Coñecer as fórmulas trigonométricas fundamentais (suma e resta 
de ángulos, ángulo dobre, ángulo metade e suma e diferenza de 
senos e cosenos) e aplicalas a cálculos diversos. 

Utiliza as fórmulas trigonométricas (suma, resta, ángulo dobre...) 
para obter as razóns trigonométricas dalgúns ángulos a partir 
doutros. 

60% 30% 80%    5%  15% x x   
    

MB2.3.2 CMCCT 

Demostra identidades e resolve ecuacións trigonométricas. 

 

50% 20% 80%    5%  15% x x   
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    3. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA 
       

       

        

 Identificadores Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

        

  Identif 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet 
Clave 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo          
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B2.4 

MB2.4.1 CMCCT Coñecer a definición de radián e utilizalo para describir as 
funcións trigonométricas. 

Transforma en radiáns un ángulo dado en graos, e viceversa. 80% 10% 80%    5%  15% x  x      

MB2.4.2 CMCCT 
Recoñece as funcións trigonométricas dadas mediante as súas 
gráficas. 

80% 20% 80%    5%  15% x    
    

MB2.4.3 CMCCT 

Representa calquera das funcións trigonométricas (seno, coseno 
ou tanxente) sobre uns eixes coordenados, en cuxo eixe de 
abscisas se sinalaron as medidas, en radiáns, dos ángulos máis 
relevantes.    

50% 20% 80%    5%  15% x  x  

    

B3.1 

MB3.1.1 CMCCT 
Coñecer os vectores e as súas operacións e utilizalos para a 
resolución de problemas xeométricos. 

Efectúa combinacións lineais de vectores graficamente e 
mediante as súas coordenadas. 

80% 10% 80%    5%  15% x x x  
    

MB3.1.2 CMCCT 
Expresa un vector como combinación lineal doutros dous, 
graficamente e mediante as súas coordenadas. 

80% 10% 80%    5%  15% x x x  
    

MB3.1.3 CMCCT 
Coñece e aplica o significado do produto escalar de dous 
vectores, as súas propiedades e a súa expresión analítica nunha 
base ortonormal. 

60% 10% 80%    5%  15% x    
    

MB3.1.4 CMCCT 
Calcula módulos e ángulos de vectores dadas as súas 
coordenadas nunha base ortonormal e aplícao en situacións 
diversas. 

50% 40% 80%    5%  15% x x   
    

MB3.1.5 CMCCT 
Aplica o produto escalar para identificar vectores 
perpendiculares, dadas as súas coordenadas nunha base 
ortonormal. 

80% 30% 80%    5%  15% x x   
    

B3.2 

MB3.2.1 CMCCT 
Coñecer e dominar as técnicas da xeometría analítica plana. Acha o punto medio dun segmento e o simétrico dun punto 

respecto doutro. 
80% 10% 80%    5%  15% x x x  

    

MB3.2.2 CMCCT 

Utiliza os vectores e as súas relacións para obter un punto a 
partir doutros (baricentro dun triángulo, cuarto vértice dun 
paralelogramo, punto que divide un segmento nunha proporción 
dada...). 

50% 10% 80%    5%  15% x  x  

    

MB3.2.3 CMCCT 
Obtén distintos tipos de ecuacións dunha recta a partir dalgúns 
dos seus elementos (dous puntos, punto e pendente, punto e 
vector dirección...) ou doutras ecuacións. 

80% 15% 80%    5%  15% x x x  
    

MB3.2.4 CMCCT 
Estuda a posición relativa de dúas rectas e, de ser o caso, acha 
o seu punto de corte (dadas con diferentes tipos de ecuacións). 

50% 15% 80%    5%  15% x x x  
    

MB3.2.5 CMCCT 
Dadas dúas rectas (expresadas con diferentes tipos de 
ecuacións) establece relacións de paralelismo ou 
perpendicularidade e calcula o ángulo que forman. 

50% 15% 80%    5%  15% x x   
    

MB3.2.6 CMCCT 
Calcula o ángulo entre dúas rectas (dadas con diferentes tipos 
de ecuacións). 

60% 5% 80%    5%  15% x x   
    

MB3.2.7 CMCCT Calcula a distancia entre dous puntos ou dun punto a unha recta. 80% 15% 80%    5%  15% x x       

MB3.2.8 CMCCT Resolve exercicios relacionados cun feixe de rectas. 30% 5% 80%    5%  15% x x       

MB3.2.9 CMCCT 
Resolve problemas xeométricos utilizando ferramentas 
analíticas. 

50% 10% 80%    5%  15% x x   
    

B3.3 

MB3.3.1 CMCCT 
Resolver problemas para os que se requira dominar a fondo a 
ecuación da circunferencia. 

Escribe a ecuación dunha circunferencia determinada por algúns 
dos seus elementos ou obtén os elementos (centro e radio) 
dunha circunferencia dada pola súa ecuación. 

80% 60% 80%    5%  15% x  x  
    

MB3.3.2 CMCCT Acha a posición relativa dunha recta e unha circunferencia. 60% 30% 80%    5%  15% x x       

MB3.3.3 CMCCT 
Resolve exercicios nos que teña que utilizar o concepto de 
potencia dun punto respecto a unha circunferencia. 

20% 10% 80%    5%  15% x x   
    

B4.1 

MB4.1.1 CMCCT 
Coñecer o concepto de dominio de definición dunha función e 
obtelo a partir da súa expresión analítica. 

Obtén e recoñece o dominio de definición dunha función dada 
pola súa expresión analítica. 

80% 10% 80%    5%  15% x    
    

MB4.1.2 CMCCT 
Determina o dominio dunha función tendo en conta o contexto 
real do enunciado. 

80% 5% 80%    5%  15% x    
    

B4.2 

MB4.2.1 CMCCT 
Coñecer as familias de funcións elementais e asociar as súas 
expresións analíticas coas formas das súas gráficas. 

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

80% 5% 80%    5%  15% x  x  
    

MB4.2.2 CMCCT 
Asocia a gráfica dunha función radical ou de proporcionalidade 
inversa á súa expresión analítica. 

50% 5% 80%    5%  15% x  x  
    

MB4.2.3 CMCCT 
Asocia a gráfica dunha función exponencial ou logarítmica á súa 

expresión analítica.  
50% 5% 80%    5%  15% x  x  
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    3. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA 
       

       

        

 Identificadores Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

        

  Identif 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet 
Clave 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo          
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B4.3 

MB4.3.1 CMCCT 
Dominar o manexo de funcións elementais, así como das 
funcións definidas “a anacos”. 

Obtén a expresión dunha función lineal a partir da súa gráfica ou 
dalgúns elementos. 

80% 5% 80%    5%  15% x    
    

MB4.3.2 CMCCT 
A partir dunha función cuadrática dada, recoñece a súa forma e 
a súa posición e represéntaa. 

80% 5% 80%    5%  15% x  x  
    

MB4.3.3 CMCCT 
Representa unha función exponencial e unha función logarítmica 
dadas pola súa expresión analítica. 

50% 5% 80%    5%  15% x    
    

MB4.3.4 CMCCT 
Obtén a expresión analítica dunha función cuadrática ou 
exponencial a partir da súa gráfica ou dalgúns dos seus 
elementos. 

50% 5% 80%    5%  15% x x   
    

MB4.3.5 CMCCT 
Representa funcións definidas “a anacos” (só lineais e 

cuadráticas).  
80% 10% 80%    5%  15% x  x  

    

MB4.3.6 CMCCT 
Obtén a expresión analítica dunha función dada por un 
enunciado (lineais, cuadráticas e exponenciais). 

80% 10% 80%    5%  15% x x   
    

B4.4 

MB4.4.1 CMCCT 
Recoñecer as transformacións que se producen nas gráficas 
como consecuencia dalgunhas modificacións nas súas 
expresións analíticas. 

Representa yf(x) ± k, yf(x ± a) e y – f(x) a partir de la gráfica 

de yf(x). 
50% 5% 80%    5%  15% x  x  

    

MB4.4.2 CMCCT Representa y |f(x)| a partir da gráfica de yf(x). 50% 5% 80%    5%  15% x  x      

MB4.4.3 CMCCT 
Obtén a expresión de y  |axb| identificando as ecuacións das 
rectas que a forman. 

50% 5% 80%    5%  15% x x   
    

B4.5 

MB4.5.1 CMCCT 

Coñecer a composición de funcións e as relacións analíticas e 
gráficas que existen entre unha función e a súa inversa ou 
recíproca. 

Compón dúas ou máis funcións e recoñece unha función como 

composta doutras dúas, en casos sinxelos. 30% 5% 80%    5%  15% x    

    

MB4.5.2 CMCCT 

Dada a gráfica dunha función, representa a da súa inversa e 

obtén valores dunha a partir dos da outra e obtén a expresión 

analítica da inversa dunha función en casos sinxelos. 
30% 10% 80%    5%  15% x x x  

    

B4.6 
MB4.6.1 CMCCT 

Descubrir e describir o criterio polo que foi formada certa 
sucesión. 

Obtén termos xerais de progresións e doutros tipos de 

sucesións. 80% 5% 80%    5%  15% x    

    

MB4.6.2 CMCCT Dá o criterio de formación dunha sucesión recorrente. 30% 5% 80%    5%  15% x        

B4.7 MB4.7.1 CMCCT Calcular a suma dos termos dalgúns tipos de sucesións. Calcula o valor da suma de termos de progresións. 70% 5% 80%    5%  15% x        

B4.8 MB4.8.1 CMCCT 
Estudar o comportamento dunha sucesión para termos 
avanzados e decidir o seu límite 

Descobre o límite dunha sucesión ou xustifica que carece del. 
80% 10% 80%    5%  15% x    

    

B4.9 

MB4.9.1 CMCCT 
Coñecer o significado analítico e gráfico dos distintos tipos de 
límites e identificalos sobre unha gráfica. 

Dada a gráfica dunha función recoñece o valor dos límites cando 

x, x –, xa–, xa+ , xa. 
80% 5% 80%    5%  15% x    

    

MB4.9.2 CMCCT 

Interpreta graficamente expresións do tipo lím
x®a

f (x) = b   ( e 

 son , – ou un número), así como os límites laterais. 
80% 5% 80%    5%  15% x x   

    

B4.10 

MB4.10.1 CMCCT Adquirir certo dominio do cálculo de límites sabendo interpretar o 
significado gráfico dos resultados obtidos. 

Calcula o límite nun punto dunha función continua. 80% 5% 80%    5%  15% x        

MB4.10.2 CMCCT 
Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se 
anula o denominador e non o numerador e distingue o 
comportamento pola esquerda e pola dereita. 

50% 10% 80%    5%  15% x    
    

MB4.10.3 CMCCT 

Calcula o límite nun punto dunha función racional na que se 

anulan numerador e denominador.  50% 10% 80%    5%  15% x    

    

MB4.10.4 CMCCT 
Calcula os límites cando x ou x – de funcións 
polinómicas e racionais. 

80% 5% 80%    5%  15% x    
    

MB4.10.5 CMCCT 
Calcula o límite de funcións definidas “a anacos”, nun punto 

calquera ou cando x ou x –. 
50% 10% 80%    5%  15% x    

    

B4.11 

MB4.11.1 CMCCT 
Coñecer o concepto de función continua e identificar a 
continuidade ou a descontinuidade dunha función nun punto. 

Dada a gráfica dunha función recoñece se en certo punto é 
continua ou descontinua e neste último caso identifica a causa 
da descontinuidade. 

80% 5% 80%    5%  15% x x   
    

MB4.11.2 CMCCT 
Estuda a continuidade dunha función dada “a anacos” e de 
funcións racionais dadas pola súa expresión analítica. 

50% 10% 80%    5%  15% x x   
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    3. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE / PROXECTO / TEMA 
       

       

        

 Identificadores Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables Criterios de cualificación e instrumentos de avaliación Elementos transversais 

        

  Identif 
criterios 

Identif. 
estándar 

Compet 
Clave 

Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe (1) 
Grao 

mínimo          
consec. 

Peso 
cualific. 

Instrumentos Elementos transversais 

Proba 
escrita 

Proba 
oral 

Trab. 
ind. 

Trab. 
grupo 

Cad. 
clase 

Rúb. 
(2) 

Obs. 
aula 

CL EOE CA TIC EMP EC PV EV 

B4.12 

MB4.12.1 CMCCT 
Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas e 
ramas que se cinguen a asíntotas verticais horizontais e oblicuas) 
e dominar a súa obtención en funcións polinómicas e racionais. 

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

50% 3% 80%    5%  15% x  x  
    

MB4.12.2 CMCCT 
Estuda e representa o comportamento dunha función racional 

cando x e x–. 
50% 5% 80%    5%  15% x x x  

    

MB4.12.3 CMCCT 
Estuda e representa as ramas infinitas en funcións 
trigonométricas, exponenciais e logarítmicas sinxelas. 

30% 2% 80%    5%  15% x x x  
    

B4.13 

MB4.13.1 CMCCT 
Coñecer a definición de derivada dunha función nun punto, 
interpretala graficamente e aplicala para o cálculo de casos 
concretos. 

Acha a taxa de variación media dunha función nun intervalo e 
interprétaa. 

80% 5% 80%    5%  15% x x   
    

MB4.13.2 CMCCT Calcula a derivada dunha función nun punto a partir da definición 60% 5% 80%    5%  15% x x       

MB4.13.3 CMCCT 
Aplicando a definición de derivada acha a función derivada 
doutra. 

60% 5% 80%    5%  15% x    
    

B4.14 
MB4.14.1 CMCCT 

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

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

80% 10% 80%    5%  15% x    
    

MB4.14.2 CMCCT Acha a derivada dunha función composta. 50% 10% 80%    5%  15% x        

B4.15 

MB4.15.1 CMCCT Utiliza a derivación para achar a recta tanxente a unha curva nun 
punto, os máximos e os mínimos dunha función, os intervalos de 
crecemento. 

Acha a ecuación da recta tanxente a unha curva. 80% 5% 80%    5%  15% x        

MB4.15.2 CMCCT 
Localiza os puntos singulares dunha función polinómica ou 
racional e represéntaos. 

60% 15% 80%    5%  15% x x x  
    

MB4.15.3 CMCCT Determina os tramos onde unha función crece ou decrece. 60% 15% 80%    5%  15% x x       

B4.16 

MB4.16.1 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 e 
racionais. 

Representa unha función da que se coñecen os datos máis 
relevantes (ramas infinitas e puntos singulares), e describe 
dunha representación estes datos. 

60% 10% 80%    5%  15% x  x  
    

MB4.16.2 CMCCT Representa unha función polinómica de grao superior a dous. 50% 5% 80%    5%  15% x  x      

MB4.16.3 CMCCT 
Representa unha función racional con denominador de primeiro 
grao e unha rama asintótica ou parabólica. 

50% 10% 80%    5%  15% x  x  
    

MB4.16.4 CMCCT 
Representa unha función racional con denominador de segundo 
grao e unha asíntota oblicua ou rama parabólica. 

50% 5% 80%    5%  15% x  x  
    

B5.1 

MB5.1.1 CMCCT 
Coñecer as distribucións bidimensionais representalas e 
analizalas mediante o seu coeficiente de correlación. Saber 
valerse da calculadora para almacenar datos e calcular estes 
parámetros. 

Representa mediante unha nube de puntos unha distribución 
bidimensional e avalía o grao e o signo da correlación que hai 
entre as variables. Interpreta nubes de puntos. 

80% 10% 80%    5%  15% x  x  
    

MB5.1.2 CMCCT 
Coñece (con ou sen calculadora), calcula e interpreta a 
covarianza e o coeficiente de correlación dunha distribución 
bidimensional. 

50% 20% 80%    5%  15% x   x 
    

B5.2 

MB5.2.1 CMCCT 
Coñecer e obter as ecuacións (con e sen calculadora) das rectas 
de regresión dunha distribución bidimensional e utilizalas para 
realizar estimacións. 

Obtén (con ou sen calculadora) a ecuación, a recta de regresión 
de Y sobre X e válese dela para realizar estimacións, tendo en 
conta a fiabilidade dos resultados. 

80% 35% 80%    5%  15% x   x 
    

MB5.2.2 CMCCT 
Coñece a existencia de dúas rectas de regresión, obtenas e 
representa, e relaciona o ángulo entrambas as dúas co valor da 
correlación. 

50% 5% 80%    5%  15% x    
    

B5.3 MB5.3.1 CMCCT 
Resolver problemas nos que os datos veñen dados en táboas de 
dobre entrada. 

Resolve problemas nos que os datos veñen dados en táboas de 
dobre entrada. 

50% 30% 80%    5%  15% x    
    

 
LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS 
CCL   Comunicación lingüística.                                                                                                  CL  Comprensión lectora. 
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.       EOE  Expresión oral e escrita.  
CD   Competencia dixital.              CA  Comunicación audiovisual.   
CAA   Competencia aprender a aprender.            TIC  Tecnoloxías da información e da comunicación. 
CSC   Competencias sociais e cívicas.            EMP  Emprendemento. 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.           EC  Educación cívica.  
CCEC   Conciencia e expresións culturais.            PV  Prevención da violencia. 
                  EV Educación e seguridade viaria. 

(1) A partir de cada estándar, pódense determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. O instrumento máis idóneo é a rúbrica. 

(2) As rúbricas utilízanse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos...   
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4. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 

CC 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... 
 

- Define e emprega correctamente conceptos relacionados cos 
coñecementos adquiridos utilizándoos de xeito adecuado para 
expresarse, tanto de forma oral como escrita. 
- Traduce de xeito adecuado da linguaxe verbal á alxébrica e valora de 
forma positiva este rexistro como elemento de comunicación universal. 
- Realiza debuxos que representan os enunciados dos problemas 
propostos para expresar os datos que ten, os que lle piden e os 
intermedios que necesitaría coñecer. 
- Realiza a lectura comprensiva dos textos científicos expostos e mostra 
interese por ler textos complementarios recomendados polo profesor. 
- Exprésase de forma correcta cando intervén na aula utilizando 
expresións coherentes e adecuadas para cada ocasión. 
- Mantén unha escoita activa nas explicacións e nas correccións da clase, 
preguntado dúbidas pertinentes de forma clara. 

C
M

C
C

T
 

-  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. 
 

- Recoñece a necesidade de traballar con diferentes tipos de números e 
coas súas abreviaturas e utiliza expresións que os conteñen. 
- Entende a conveniencia dunha linguaxe universal matemática así como 
a necesidade de operar de xeito unificado con cada tipo de números. 
- Utiliza a notación adecuada cando realiza as actividades. 
- Asocia o número de solucións obtidas ao resolver un sistema de 
ecuacións coa súa respectiva representación gráfica. 
- Extrae información dunha gráfica e interprétaa correctamente para a 
posterior solución dun problema. 
- Identifica e representa doadamente as gráficas das funcións 
trigonométricas elementais: seno, coseno e tanxente.  
- Comprende e sabe interpretar graficamente o produto dun número por 
un vector, do vector suma e o vector diferenza, así como un vector dado 
polas súas coordenadas en certa base. 
- Coñece e sabe calcular de forma adecuada diferentes elementos 
traballados: punto medio dun segmento, punto simétrico, baricentro... 
- Recoñece a importancia que ten a aplicación dos vectores a problemas 
métricos e xeométricos. 
- Asocia ás diferentes funcións traballadas as súas representacións 
gráficas e viceversa. 
- Coñece e utiliza de forma correcta os elementos matemáticos básicos: 
dominio, continuidade, descontinuidade, límite, ramas, asíntotas... 
- Comprende e interpreta, en funcións polinómicas e racionais 
representadas, as súas ramas infinitas. 
- Interpreta correctamente unha nube de puntos e asocia a esta o valor do 
coeficiente de correlación aproximado.  

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.  

- Manexa a súa calculadora e/ou programas de cáclulo de forma 
adecuada para levar a cabo o traballo. 
- Busca información para reforzar e/ou ampliar contidos da unidade en 
diferentes fontes, nomeándoas en todo momento.  
- Utiliza diferente medios audiovisuais para transmitir información sobre os 
contidos (gráficos diversos, programas informáticos...). 
- Representa funcións en diferentes canles de comunicación audiovisual 
(lapis e papel, imaxes fixas, vídeos, Geogebra...). 
- Avalía as fontes consultadas segundo a súa fiabilidade e reflexiona 
sobre a conveniencia de utilizar a información extraída destas.  
- Aprende a utilizar a calculadora en modo LR para o tratamento de 
distribucións bidimensionais. 
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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. 

- Resume as ideas principais dun tema e os coñecementos adquiridos. 
- Aplica os coñecementos sobre trigonometría para inventar problemas 
intermedios que lle permiten resolver os problemas propostos. 
- Coñece as propiedades dos ángulos e aplícaas de forma efectiva para 
realizar demostracións, e se o resultado final non é o correcto, revisa os 
pasos intermedios para localizar, por el mesmo, o erro e o corrixe.  
- É consciente sobre como aprende e utiliza o seu coñecemento para 
mellorar na súa práctica académica. 
- Aplica destrezas de pensamento para mellorar a súa creatividade e o 
seu espírito crítico fronte aos contidos. 
- Realiza un mapa mental sobre os seus coñecementos sobre rectas 
(pendente, ordenada na orixe, punto pendente...) para que non entren en 
contradición cos contidos que vai traballar respecto a vectores.  
- Coñece como se pasa dunha forma da recta a outra e aplica o 
procedemento seguindo os pasos adecuados, aínda que, se o resultado 
final non é o correcto, revisa os intermedios para localizar o erro. 
- Aplica destrezas de pensamento creativo para construír funcións 
transformadas ou compostas.  
- É consciente de como é o seu proceso de aprendizaxe e de que é o que 
necesita para aprender, planificando con anterioridade que recursos 
necesita para que dito proceso sexa efectivo. 
- Reflexiona sobre como aprendeu os contidos correspondentes ás 
magnitudes de lonxitude, capacidade e peso para seguir, da mesma 
forma, a súa aprendizaxe respecto ás medidas de superficie. 
- Pensa sobre como, ao longo do curso, foron os seus estilos de 
aprendizaxe e realiza unha reflexión sobre iso, para ser consciente de 
como aprende mellor e que necesita reforzar para próximos cursos. 

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. 

- Respecta as opinións expresadas polos compañeiros nas actividades 
cooperativas. 
- Valora a importancia do desenvolvemento da ciencia ao longo do tempo. 
- Dialoga cos compañeiros e compañeiras cando se presenta unha 
situación de conflito na aula. 
- Coñece cales son os seus deberes na aula e aplícaos, favorecendo a 
convivencia. 
- Axuda aos compañeiros e compañeiras que presentan algunha 
dificultade na consecución dos obxectivos dun tema de forma espontánea. 
- Comunícase cos compañeiros e compañeiras de forma activa cando se 
desenvolven situacións de traballo común na aula. 
- 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. 

- Planifica o seu traballo, mostra iniciativa e interese por coñecer e 
traballar a rigorosidade matemática. 
- Supera con dedicación e esforzo os resultados adversos que poida obter 
e volve traballar sobre o problema en cuestión ata que o resolve. 
- Relaciona con facilidade exemplos prácticos sobre os problemas que se 
lle propoñen, facilitando a comprensión dos enunciados a resolver.  
- Coordina adecuadamente o tempo e as tarefas de cada compoñente 
cando se realizan, de forma conxunta, actividades de grupo. 
- Utiliza os seus coñecementos previos na materia e as súas fortalezas a 
hora de enfrontarse a calquera tarefa dificultosa. 
- Atopa no seu contorno máis próximo situacións que se poden reflectir 
sobre os conceptos traballados. 
- Inventa, de forma espontánea, modificacións nos conceptos cos que 
traballa para o seu estudo. 
- Traballa de forma constante e non se rende ante calquera dificultade que 
poida xurdir. 
- Asume cales son as súas responsabilidades cando realiza un traballo en 
grupo e plasma nel cales foron estas, así como o grao de consecución 
destas. 
- 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. 
 

- Recoñece a importancia das distintas manifestacións nas que se 
mostraron os contidos matemáticos ao longo da historia. 
- Recoñece a importancia que tiveron matemáticos de diversos séculos no 
desenvolvemento da matemática actual. 
- Recoñece a importancia do coñecemento ao longo da historia e como 
estes favoreceron na evolución do pensamento científico. 
- Representa funcións trigonométricas de forma adecuada, sen obviar 
detalles que poidan levar a confusión, así como modificacións delas 
mesmas para comprobar que é o que sucede (–sen α, 2 cos α, etc.). 
- Resolve operacións e problemas con vectores realizando a súa 
representación gráfica, na que coida todos os detalles. 
- Recoñece a importancia da interacción con outros para favorecer os 
diferentes puntos de vista e enriquecer a súa visión. 
- Representa diferentes funcións de forma adecuada e prestando especial 
atención aos detalles. 
- Representa funcións polinómicas e racionais e as súas asíntotas 
coidando todos os detalles para que non haxa lugar a confusión. 
- Recoñece a importancia da evolución da estatística unidimensional á 
bidimensional xa que esta última favorece o estudo e interpretación de 
problemas sociolóxicos científicos ou da vida cotiá. 
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5. 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. 

 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. 

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. 

 Vídeos titoriais. 
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 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.  

 

6. AVALIACIÓN 

6.1   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 10, 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. 

- Cando nun grupo, 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. 

Recuperacións: 

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

 

6.2   Avaliación final [Só para ESO e bacharelato] 

 
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. 

 
 
 
 

 

               6.3   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 
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          6.4   Recuperación e avaliación de pendentes [Só para ESO e bacharelato]

 
    Non hai alumnado con materia pendente do curso pasado. 

 
. 

 
 
 
 



 

Páxina 16 de 19 

7. AVALIACIÓN DO PROCESO DE ENSINO E DA PRÁCTICA 

DOCENTE 

7.1   Indicadores de logro do proceso de ensino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2   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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8. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

8.1   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. 

8.2   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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9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

9.1   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 

• 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. 

 

10. 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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