
ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DO CURSO 2019-20 

IES Terra de Soneira – Departamento de Matemáticas

 Educación Secundaria Obrigatoria – Matemáticas 



ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instruccións  do 27 de
Abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no  
IES Terra de Soneira facemos unha adaptación curricular do terceiro trimestre na materia de 
Matemáticas para os cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.

1. Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

Matemáticas Primeiro de ESO

Bloque 2. Números e álxebra ADAPTACIÓN

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica 
(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 
resolver problemas en situacións cotiás.

SI

Bloque 3. Xeometría

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos polígonos
regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais, apotema, simetrías,
etc.).

SI

MAB3.1.2. Define os elementos característicos dos triángulos, trazando estes
e coñecendo a propiedade común a cada un deles, e clasifícaos atendendo
tanto aos seus lados como aos seus ángulos.

SI

MAB3.1.3.  Clasifica  os  cuadriláteros  e  os  paralelogramos  atendendo  ao
paralelismo entre  os  seus  lados  opostos  e  coñecendo as  súas  propiedades
referentes a ángulos, lados e diagonais.

SI

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan os puntos
da circunferencia e o círculo.

SI

MAB3.2.1.  Resolve  problemas  relacionados  con  distancias,  perímetros,
superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da vida real, utilizando
as ferramentas tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis apropiadas.

SI

MAB3.2.2.  Calcula  a  lonxitude  da  circunferencia,  a  área  do  círculo,  a
lonxitude  dun  arco  e  a  área  dun  sector  circular,  e  aplícaas  para  resolver
problemas xeométricos.

SI

MAB3.3.1.  Analiza  e  identifica  as  características  de  corpos  xeométricos,
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

NON

MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos xeométricos, a partir de
cortes  con  planos,  mentalmente  e  utilizando  os  medios  tecnolóxicos
axeitados.

NON

MAB3.3.3.  Identifica  os  corpos  xeométricos  a  partir  dos  seus
desenvolvementos planos e reciprocamente.

NON

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de áreas e
volumes  de  corpos  xeométricos,  utilizando  as  linguaxes  xeométrica  e
alxébrica adecuadas.

NON

Bloque 4. Funcións
MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea
puntos do plano escribindo as súas coordenadas.

SI

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e
elixe a máis adecuada en función do contexto.

SI

MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función. SI



MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou
dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente.

NON

MAB4.4.2.  Obtén a  ecuación dunha recta  a  partir  da gráfica ou táboa de
valores.

NON

MAB4.4.3.  Escribe  a  ecuación  correspondente  á  relación  lineal  existente
entre dúas magnitudes e represéntaa.

NON

MAB4.4.4.  Estuda  situacións  reais  sinxelas  e,  apoiándose  en  recursos
tecnolóxicos, identifica o modelo matemático funcional (lineal ou afín) máis
axeitado  para  explicalas,  e  realiza  predicións  e  simulacións  sobre  o  seu
comportamento.

NON

Bloque 5. Estatística e probabilidade
MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde
o punto de vista da estatística, entende que as mostras se empregan para obter
información  da  poboación  cando  son  representativas,  e  aplícaos  a  casos
concretos.

NON

MAB5.1.2.  Recoñece  e  propón  exemplos  de  distintos  tipos  de  variables
estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.

NON

MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas
ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas,
relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente.

NON

MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a
moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos
elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas.

NON

MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

NON

MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar
datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central.

NON

MAB5.2.2.  Utiliza as  tecnoloxías  da información e  da comunicación para
comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística
analizada.

NON

MAB5.3.1.  Identifica  os  experimentos  aleatorios  e  distíngueos  dos
deterministas.

NON

MAB5.3.2.  Calcula  a  frecuencia  relativa  dun  suceso  mediante  a
experimentación.

NON

MAB5.3.3.  Realiza  predicións  sobre  un  fenómeno  aleatorio  a  partir  do
cálculo  exacto  da  súa  probabilidade  ou  a  aproximación  desta  mediante  a
experimentación.

NON

MAB5.4.1.  Describe experimentos  aleatorios  sinxelos  e enumera todos os
resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore
sinxelos.

NON

MAB5.4.2.  Distingue  entre  sucesos  elementais  equiprobables  e  non
equiprobables.

NON

MAB5.4.3.  Calcula  a  probabilidade  de  sucesos  asociados  a  experimentos
sinxelos  mediante a  regra de Laplace,  e  exprésaa  en forma de fracción e
como porcentaxe.

NON

Entendemos como ferramenta fundamental para o cálculo de áreas e perímetros o Teorema de 
Pitágoras e as súas aplicacións nas áreas e perímetros.



Matemáticas Segundo de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRUPO AGRUP.

BLOQUE 2. NÚMEROS E ÁLXEBRA

▪ MAB2.5.1.  Identifica  e  discrimina  relacións  de
proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou
cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas
en situacións cotiás.

SI SI

▪ MAB2.5.2.  Analiza  situacións  sinxelas  e  recoñece  que
interveñen magnitudes que non son directa nin inversamente
proporcionais.

SI SI

BLOQUE 3. XEOMETRÍA

▪ MAB3.1.1. Comprende os significados aritmético e 
xeométrico do teorema de Pitágoras e utilízaos para a 
procura de ternas pitagóricas ou a comprobación do teorema,
construíndo outros polígonos sobre os lados do triángulo 
rectángulo.

SI SI

▪ MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular 
lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas 
de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou en 
contextos reais

SI SI

▪ MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e calcula a razón 
de semellanza e a razón de superficies e volumes de figuras 
semellantes.

SI NON

▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver problemas da vida 
cotiá sobre planos, mapas e outros contextos de semellanza.

SI NON

▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos 
xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

NO NON

▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas dos corpos 
xeométricos, a partir de cortes con planos, mentalmente e 
utilizando os medios tecnolóxicos axeitados.

NON NON

▪ MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus
desenvolvementos planos e reciprocamente.

NON NON

▪ MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o 
cálculo de áreas e volumes de corpos xeométricos, utilizando
as linguaxes xeométrica e alxébrica axeitadas.

NON NON

BLOQUE 4. FUNCIÓNS

▪ MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha 
función a outras, e elixe a máis adecuada en función do 
contexto.

SI NON

▪ MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha
función.

SI NON



▪ MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo 
as súas propiedades máis características.

SI NON

▪ MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a 
partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a 
pendente da recta correspondente.

SI NON

▪ MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica 
ou táboa de valores.

SI NON

▪ MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación 
lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa.

SI NON

▪ MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, apoiándose en 
recursos tecnolóxicos, identifica o modelo matemático 
funcional (lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, e 
realiza predicións e simulacións sobre o seu comportamento.

SI NON

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

▪ MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación 
de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, 
calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, 
relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente.

NON NON

▪ MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana 
(intervalo mediano), a moda (intervalo modal), o rango 
e os cuartís, elixe o máis axeitado, e emprégaos para 
interpretar un conxunto de datos e para resolver 
problemas.

NON NON

▪ MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos 
recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos
da vida cotiá.

NON NON

▪ MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas 
tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos 
estatísticos e calcular as medidas de tendencia central,
o rango e os cuartís.

NON NON

▪ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da 
comunicación para comunicar información resumida e 
relevante sobre unha variable estatística analizada.

NON NON

▪ MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas.

NON NON

▪ MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso 
mediante a experimentación.

NON NON

▪ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un fenómeno 
aleatorio a partir do cálculo exacto da súa 
probabilidade ou a aproximación desta mediante a 
experimentación.

NON NON

▪ MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e
enumera todos os resultados posibles, apoiándose en 

NON NON



táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

▪ MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais 
equiprobables e non equiprobables.

NON NON

▪ MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos 
asociados a experimentos sinxelos mediante a regra 
de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como 
porcentaxe.

NON NON

Matemáticas Académicas Terceiro de ESO

ESTANDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

▪ B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos poliedros e 
corpos de revolución.

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas.

SI

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas.

▪ B3.8. A esfera. Interseccións de planos e esferas.

▪ B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas e fusos horarios. 
Latitude e lonxitude dun punto.

NON

▪ B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que representan 
fenómenos do ámbito cotián e doutras materias. 

▪ B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das características 
locais e globais da gráfica correspondente.

▪ B4.3. Análise e comparación de situacións de dependencia funcional 
dadas mediante táboas e enunciados. 

B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e programas de computador 
para a construción e a interpretación de gráficas.

SI

▪ B4.5. Utilización de modelos lineais para estudar situacións 
provenientes de diferentes ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, 
mediante a confección da táboa, a representación gráfica e a obtención 
da expresión alxébrica. 

▪ B4.6. Expresións da ecuación da recta.

NON

▪ B4.7. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. Utilización para 
representar situacións da vida cotiá.

NON

▪ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. Poboación e mostra. 
Variables estatísticas: cualitativas, discretas e continuas.

▪ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística. 

SI



ESTANDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

▪ B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de simetría nos poliedros e 
corpos de revolución.

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, entre elas as 
tecnolóxicas, para estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas.

SI

Representatividade dunha mostra.

▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. Agrupación de 
datos en intervalos.

▪ B5.4. Gráficas estatísticas.

▪ B5.5. Parámetros de posición: cálculo, interpretación e propiedades.

▪ B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, interpretación e propiedades.

▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.

▪ B5.8. Interpretación conxunta da media e a desviación típica.

SI

▪ B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo estatístico. Análise e
descrición de traballos relacionados coa estatística, con interpretación 
da información e detección de erros e manipulacións.

▪ B5.10. Utilización de calculadora e outros medios tecnolóxicos 
axeitados para a análise, a elaboración e a presentación de informes e 
documentos sobre informacións estatísticas nos medios de 
comunicación.

SI

▪ B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e espazo mostral.

▪ B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace. 
Diagramas de árbore sinxelos. Permutacións; factorial dun número.

▪ B5.13. Utilización da probabilidade para tomar decisións 
fundamentadas en diferentes contextos.

NON

Matemáticas Aplicadas Terceiro de ESO

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO
Estándares de aprendizaxe ADAPTACIÓN

Bloque 3. Xeometría
MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun 
segmento e da bisectriz dun ángulo.

NON

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para 
resolver problemas xeométricos sinxelos.

NON

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas 
que se cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve 
problemas xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos.

SI

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de 
circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en 
problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

SI



MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos 
de revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 
técnicas adecuadas.

SI

MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros 
dados e establece relacións de proporcionalidade entre os elementos 
homólogos de dous polígonos semellantes.

NON

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de 
semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de 
lonxitudes.

SI

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en 
situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.).

SI

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos 
movementos no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou 
obras de arte.

NON

MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa 
necesario.

NON

MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os 
meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo 
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude.

NON

Bloque 4. Funcións
MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada 
graficamente, e asocia enunciados de problemas contextualizados a 
gráficas.

SI

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha 
gráfica, e interprétaos dentro do seu contexto.

SI

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado, e describe o fenómeno exposto.

SI

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a 
funcións dadas graficamente.

SI

MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a 
partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous 
puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaas 
graficamente.

SI

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un
enunciado e represéntaa.

SI

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao
2 e describe as súas características.

NON

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan 
ser modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

NON

Bloque 5. Estatística e probabilidade
MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en 
problemas contextualizados. 

SI

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do 
procedemento de selección, en casos sinxelos.

NON

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos.

SI

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de 
frecuencias e obtén información da táboa elaborada.

SI

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser SI



necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e
da vida cotiá.
MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo 
estatístico, de xeito individual ou en grupo.

NON

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

NON

MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión dunha variable 
estatística (con calculadora e con folla de cálculo) para comparar a 
representatividade da media e describir os datos.

NON

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística nos medios de comunicación e 
noutros ámbitos da vida cotiá.

NON

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para 
organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de 
tendencia central e dispersión.

NON

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable estatística que 
analizase.

NON

Matemáticas Académicas Cuarto de ESO

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRUPO 

BLOQUE 3: XEOMETRÍA

▪ MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas
de puntos e vectores.

SI

▪ MACB3.3.2.  Calcula  a  distancia  entre  dous  puntos  e  o  módulo  dun
vector.

SI

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes 
formas de calculala.

SI

▪ MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en 
función dos datos coñecidos

SI

▪ MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e 
utilízaas no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade.

SI

▪ MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos interactivos para crear figuras
xeométricas e observar as súas propiedades e as súas características.

NON



BLOQUE 4: FUNCIÓNS

▪ MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden 
ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas 
súas correspondentes expresións alxébricas.

SI

▪ MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación 
entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, 
proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando 
medios tecnolóxicos, de ser preciso.

NON

▪ MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros característicos de 
funcións elementais.

SI

▪ MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a 
partir do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.

SI

▪ MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función 
mediante a taxa de variación media calculada a partir da expresión 
alxébrica, unha táboa de valores ou da propia gráfica.

SI

▪ MACB4.1.6. Interpreta situacións reais que responden a funcións 
sinxelas: lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a 
anacos e exponenciais e logarítmicas.

NON

▪ MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre 
diversas situacións reais.

NON

▪ MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando 
eixes e unidades axeitadas.

NON

▪ MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen
dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable 
que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios 
tecnolóxicos.

NON

▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas 
correspondentes.

NON

BLOQUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

▪ MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de 
variación, permutación e combinación. NON

▪ MACB5.1.2. Identifica e describe situacións e fenómenos de carácter 
aleatorio, utilizando a terminoloxía axeitada para describir sucesos. NON

▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución 
de situacións e problemas da vida cotiá.

NON

▪ MACB5.1.4. Formula e comproba conxecturas sobre os resultados de 
experimentos aleatorios e simulacións.

NON

▪ MACB5.1.6. Interpreta un estudo estatístico a partir de situacións 
concretas próximas.

NON



▪ MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto 
sinxelas e técnicas combinatorias.

NON

▪ MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos 
utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de 
continxencia.

NON

▪ MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade 
condicionada. NON

▪ MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, 
comprendendo as súas regras e calculando as probabilidades adecuadas. NON

▪ MACB5.2.4. Analiza matematicamente algún xogo de azar sinxelo, 
comprendendo as súas regras e calculando as probabilidades adecuadas. NON

▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, cuantificar 
e analizar situacións relacionadas co azar. NON

▪ MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos 
estatísticos. NON

▪ MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións. NON

▪ MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha 
distribución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 
calculadora ou computador).

NON

▪ MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a 
representatividade de mostras pequenas. NON

▪ MACB5.4.5. Representa diagramas de dispersión e interpreta a relación 
entre as variables. NON

Matemáticas Aplicadas Cuarto de ESO

ESTANDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

▪ B3.1. Figuras semellantes. 

▪ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a 
obtención indirecta de medidas.

▪ B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 
semellantes.

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida 
e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos.

SI

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida 
e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos.

▪ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría dinámica que 
facilite a comprensión de conceptos e propiedades xeométricas.

SI



ESTANDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

▪ B3.1. Figuras semellantes. 

▪ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a 
obtención indirecta de medidas.

▪ B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 
semellantes.

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida 
e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos.

SI

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 
unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica.

▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: linear, cuadrático, 
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 
características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación 
en contextos reais.

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da variación dunha 
función nun intervalo.

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a 
construción e a interpretación de gráficas.

NON

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, 
unha táboa, unha gráfica ou unha expresión analítica.

SI

▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: linear, cuadrático, 
proporcionalidade inversa e exponencial. Descrición das súas 
características, usando a linguaxe matemática apropiada. Aplicación 
en contextos reais.

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da variación dunha 
función nun intervalo.

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e software específico para a 
construción e a interpretación de gráficas.

NON

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización 
e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de 
medidas de posición e dispersión.

▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introdución á correlación.

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio. 

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra de Laplace. 

▪ B5.7. Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e 
independentes. Diagrama en árbore.

SI



ESTANDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

▪ B3.1. Figuras semellantes. 

▪ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación da semellanza para a 
obtención indirecta de medidas.

▪ B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 
semellantes.

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no mundo físico: medida 
e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de diferentes corpos.

SI

▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos 
estatísticos.

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de 
comunicación e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas de centralización 
e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso conxunto de 
medidas de posición e dispersión.

▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de dispersión. 
Introdución á correlación.

▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o tratamento de datos 
estatísticos.

SI

▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso aleatorio. 

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace. 

▪ B5.7.Probabilidade simple e composta. Sucesos dependentes e 
independentes. Diagrama en árbore.

2. Avaliación e Cualificación
 
Os traballos terán data final de entrega entre quince e trinta días naturais despois contando dende a 
data de envío no correo do alumno. 
Para entregar os traballos poden escollerse únicamente un dos seguintes formatos, con preferencia 
da orde enunciada embaixo:
a) Arquivo de formato pdf que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado polo alumno onde se
inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos, copialas nun arquivo de formato .odt 
ou .doc e despois convertir o arquivo nun arquivo de formato pdf.
b) Un arquivo de formato .odt, .doc ou .docx que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado 
polo alumno onde se inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos e copialas no arquivo.
c) Facer as fotos do traballo manuscrito coa numeración de orde escrita nas follas e entregar as fotos
nun único formato a elixir entre  .jpeg, .jpeg2, .bmp, .tiff ou .eps.
d) Arquivo de formato .tex elaborado con algún software como TexStudio ou Lyx.
No caso de non ter software disponible para facer os traballos pode consultar no departamento de 
Matemáticas ou na dirección do centro cómo obter ferramentas gratuítas como LibreOffice, Gimp, 
Visores de PDF ou calquera outra ferramenta informática para facer os traballos.



Para entregar os traballos esixidos, serán enviados ó correo do profesor de Matemáticas dende 
donde recibiu os envíos. No caso de que non tivera esta dirección de correo pode obterse na páxina 
web do IES Terra de Soneira ou na Dirección do centro. 

Para avaliar o desenvolvemento da materia empregaremos a nota dos exames feitos na aula ata o 12 
de Marzo de 2020, as notas das avaliacións obtidas na primeira e segunda avaliación e os traballos 
entregados durante o terceiro trimestre.  
Para cada tema da adaptación da programación didáctica enviaremos ó correo do alumno un traballo
en formato pdf que consiste na resolución de exercicios prácticos referentes ó contido do tema. 
Para obter unha cualificación de Apto no traballo de cada tema debe cumplir os seguintes requisitos:
- Ter resolto satisfactoriamente o 50 % dos exercicios. Obter unha solución errónea cunha 
metodoloxía matemática satisfactoria non necesariamente invalida un exercicio e obter unha 
solución correcta cunha metodoloxía matemática insatisfactoria pode invalidar un exercicio.  
- Non deixar en branco ou apenas resoltos como moito un 25 % dos exercicios.
- Durante as clases on line responder satisfactoriamente ás preguntas sobre o contido idéntico ós 
exercicios entregados.
Os traballos calificados como non Apto terán unha nota sen decimais entre 1 e 4. Os traballos 
calificados como Apto terán unha nota sen decimais entre 5 e 10.
Para facer a recuperación da primeira, segunda avaliación ou calquera exame parcial feito antes do 
12 de Marzo de 2020 neste trimestre final do ano poderá volver ser avaliado facendo un traballo ou 
un exame telemático. Os traballos ou exames telemáticos de recuperación do exame terán a 
calificación de Apto e nota igual a 5 no caso de resultar satisfactorio e sustituirán á nota do exame 
para cálculos posteriores. 

Para obter a calificación igual ou superior a 5 na nota final do curso o alumno debe reunir algún dos
seguintes requisitos:
- Primeira e Segunda Avaliación aprobadas e a calificación de Apto en todos os traballos do Terceiro
Trimestre. 
- Entre a Primeira e Segunda Avaliacións, unha aprobada e a outra con nota non inferior a 4 e a 
calificación de Apto en todos os traballos da Terceira Avaliación.
- A media de todos os exames feitos antes do 12 de Marzo de 2020 é superior a 4 e todos os 
traballos do Terceiro Trimestre teñen a calificación de Apto.
- Ter a primeira e segunda avaliacións aprobadas.
Para calcular a nota dos alumno facemos un promedio das notas das avaliacións ou as notas dos 
exames pesando un 80 % e as notas dos traballos un 20 %. 

3. Metodoloxía do Terceiro Trimestre.

Enviaremos en formato pdf para os textos e formato jpeg para as fotos preferentemente información
de cada tema con explicación teóricas, exercicios enunciados e resoltos. Tamén podemos enviar  
enlaces a vídeos, vídeos grabados, webs con exercicios e demais material audiovisual e escrito para 
que o alumno poida preparar a materia do tema. 
Haberá clases por videoconferencia entre dúas e catro sesións semanais dependendo das 
posibilidades técnicas do alumnado, profesorado e recursos disponibles no centro coa finalidade de 
aclarar dúbidas e mellorar a comprensión do alumnado para cada tema. 

No mes de Xuño preferentemente faremos un repaso de toda a materia ensinada no presente curso 
académico 2019-20. Os temas non ensinados no presente terceiro trimestre poderán ensinarse no 
seguinte curso académico 2020-21 facendo unha adaptación do contido curricular.



4. Información e Publicidade.

Esta adaptación publicarase na sección do Departamento de Matemáticas da web oficial do IES 
Terra de Soneira e tamén estará na Dirección do centro. 

Vimianzo, 12 de Maio de 2020
O Xefe do Departamento de Matemáticas, Antón Acción.



ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instrucións 

da Consellería de Educación de Galicia e as instrucións do 27 de Abril de 2020 da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no curso de 

Terceiro de ESO do IES Terra de Soneira facemos a seguinte adaptación curricular do 

terceiro trimestre na ACI de 5º Primaria da materia de matemáticas

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

BLOQUE 3 MEDIDA

▪ MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elixindo a unidade e os 
instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o 
proceso seguido e a estratexia utilizada.

SI

▪ MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie en forma 
simple dando o resultado na unidade determinada de antemán. SI

MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

SI

▪ MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e segundos. SI

▪ MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios...), creando 

conxecturas, construíndo, argumentando… e tomando decisións, valorando as súas 

consecuencias e a conveniencia da súa utilización

SI

BLOQUE 4: XEOMETRÍA

▪ MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo.
SI

▪ MTB4.2.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a realización de 

cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar situacións da vida diaria. NO

▪ MTB4.3.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, 

raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.
NO

▪ MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos contidos traballados, NO



utilizando estratexias heurísticas de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, 

uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando, e tomando 

decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

BLOUE 5: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

▪ MTB5.1.2. Realiza e interpreta gráficos moi sinxelos: diagramas de barras, poligonais e 

sectoriais, con datos obtidos de situacións moi próximas.
NO

2. Avaliación e cualificación

Avaliación Instrumentos para avaliar a terceira avaliación: traballo entregado

telematicamente polo alumno, probas telemáticas ou presenciais

(en caso de retorno ás aulas antes do fin do curso)

Cualificación

final

Calcularase do seguinte xeito: 40% nota da primeira avaliación,

40% nota da segunda avaliación, 20% cualificación da terceira

avaliación.  Se  a  cualificación  final  resulta  inferior  á  media  do

primeira e segunda avaliación o alumnado obterá de cualificación

final a media ponderada da primeira e segunda avaliación
Proba

extraordinaria

de setembro

Avaliará  os  estándares  de  aprendizaxe  impartidos  durante  a

primeira e a segunda avaliación

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre

Actividades Actividades  de  repaso  e  reforzo  das  dúas  primeiras

avaliación  e  actividades  para  a  adquisición  dos  novos

estándares de aprendizaxe mencionados no punto 1
Metodoloxía Explicacións a  través  de  vídeos e  documentos  de  texto,

realización  de  exercicios  e  corrección  dos  mesmos  por

parte do docente.
Materiais e recursos Libro  da  materia,  material  creado  polo  docente,  páxinas

web.

4. Información e publicidade

O profesorado do departamento de matemáticas informa ao alumnado a través do correo

electrónico e do uso de plataformas dixitais de teleformación.

MATERIA: MATEMÁTICAS             PROFESOR/A: 



CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA A.C.: 

1º Adecuación dos recursos (humanos e materiais):
Os recursos tanto humanos como materiais foron os adecuados para o alumno. Ca salvedade que se produce no 3º 
trimestre polo alarma sanitaria.

2º Adecuación da programación ás necesidades educativas especiais  do alumno/a:
A programación adecuouse as necesidades educativas especiais do alumno. Ca salvedade que se produce no 3º trimestre 
polo alarma sanitaria.

3º Evolución do rendemento do alumno/a:

A evolución e rendemento da alumna non foi o adecuado para poder superar a AC, xa que tanto o estudo como o traballo e
a dedicación non foron satisfactorios.
 
4º Modificacións que se propoñen para o próximo curso:
Adaptación da AC do curso vindeiro para aqueles contidos que non se adquiriron e/ou non se deron debido a 
situación de alarma sanitaria sufrida no 3º trimestre do curso 2019-2020.

Que a AC para o vindeiro curso sexa cun nivel de 6º de Ed. Primaria. 

5º Supera a ACI?   (...X...) SÍ     (....) NON  

6º Nota acadada: ......... 5
                                                                               



DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

ALUMNO:                          

CURSO ACADÉMICO: 2019 – 2020                        

CURRÍCULO DE REFERENCIA: MATEMÁTICAS 5º ED. PRIMARIA

GRUPO DE REFERENCIA: 2º ESO B – AGRUPAMENTO

PROFESORA: 

ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instruccións

da Consellería de Educación de Galicia e as instruccións do 27 de Abril de 2020 da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no curso de 

Terceiro de ESO do IES Terra de Soneira facemos a seguinte adaptación curricular do 

terceiro trimestre na materia de Matemáticas de Primeiro de ESO:

1. Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN
BLOQUE 2. NÚMEROS 

▪ MTB2.6.3. Identifica múltiplos e divisores empregando as táboas de 

multiplicar.

SI

▪ MTB2.6.4. Calcula os primeiros múltiplos dun número dado. SI

▪ MTB2.6.5. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. SI

▪ MTB2.6.6. Calcula o mcm e o mcd. SI

▪ MTB2.6.7. Descompón números decimais atendendo o valor de posición das

súas cifras.

SI

▪ MTB2.6.8. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. SI

▪ MTB2.7.1 Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos 

traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), 

creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, 

SI



valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso. 

▪ MTB2.7.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de 

problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, 

comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras 

formas de resolvelo.

SI

BLOQUE 3. MEDIDA

▪ MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas e superficies; elixindo a 

unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha 

medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.

SI

▪ MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades 

convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a 

expresión dunha medida.

SI

▪ MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa e superficie

en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

NON

▪ MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou 

masa dada en forma complexa e viceversa.

NON

▪ MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. NON

▪ MTB3.3.1. Realiza equivalencias e transformacións entre horas, minutos e 

segundos.

NON

▪ MTB3.5.1. Resolve problemas de medida, utilizando estratexias heurísticas, 

de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos 

contrarios...), creando conxecturas, construíndo, argumentando… e tomando 

decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa 

utilización.

NON

BLOQUE 4. XEOMETRÍA

▪ MTB4.1.1. Identifica e representa ángulos en diferentes posicións: 

consecutivos, adxacentes, opostos polo vértice…

NON

▪ MTB4.1.2. Traza unha figura plana simétrica doutra respecto dun eixe. NON

▪ MTB4.2.1. Calcula a área e o perímetro de: rectángulo, cadrado e triángulo. NON

▪ MTB4.2.2. Aplica os conceptos de perímetro e superficie de figuras para a 

realización de cálculos sobre planos e espazos reais e para interpretar 

NON



situacións da vida diaria.

▪ MTB4.3.1. Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e 

círculo: centro, raio, diámetro, corda, arco, tanxente e sector circular.

NON

▪ MTB4.3.2. Utiliza a composición e descomposición para formar figuras 

planas e corpos xeométricos a partir doutras.

NON

▪ MTB4.4.1. Resolve problemas xeométricos que impliquen dominio dos 

contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas de razoamento 

(clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), 

creando conxecturas, construíndo, argumentando, e tomando decisións, 

valorando as súas consecuencias e a conveniencia da súa utilización.

NON

BLOQUE 5. ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

▪ MTB5.1.1. Aplica de forma intuitiva a situacións familiares as medidas de 

centralización: a media aritmética, a moda e o rango.

NON

2. Avaliación e Cualificación

Para entregar os traballos esixidos, serán enviados ó correo da profesora de Matemáticas

dende donde recibiu os envíos. No caso de que non tivera esta dirección de correo pode 

obterse na páxina web do IES Terra de Soneira ou na Dirección do centro. Ou ben, pode 

facer chegar o traballo por calquer outro medio que lle sexa máis doado.

Para avaliar o desenvolvemento da materia empregaremos a nota dos exames feitos na 

aula ata o 12 de Marzo de 2020 e os traballos entregados durante o terceiro trimestre.

Para obter unha cualificación de Apto no traballo de cada tema debe cumplir os seguintes 

requisitos:

- Ter resolto satisfactoriamente o 50 % dos exercicios. Obter unha solución errónea cunha

metodoloxía matemática satisfactoria non necesariamente invalida un exercicio e obter 

unha solución correcta cunha metodoloxía matemática insatisfactoria pode invalidar un 

exercicio.

- Non deixar en branco ou apenas resoltos como moito un 25 % dos exercicios.

- Os traballos calificados como non Apto terán unha nota sen decimais entre 1 e 4. Os 

traballos calificados como Apto terán unha nota sen decimais entre 5 e 10.

Para obter a calificación igual ou superior a 5 na nota final do curso a alumna debe reunir 

algún dos seguintes requisitos:



- Primeira e Segunda Avaliación aprobadas e a calificación de Apto en todos os traballos 

do Terceiro Trimestre.

- Entre a Primeira e Segunda Avaliacións, unha aprobada e a outra con nota non inferior a

4 e a calificación de Apto en todos os traballos da Terceira Avaliación.

- A media de todos os exames feitos antes do 12 de Marzo de 2020 é superior a 4 e todos 

os traballos do Terceiro Trimestre teñen a calificación de Apto.

- Ter a primeira e segunda avaliacións aprobadas.

Para calcular a nota dos alumno facemos un promedio das notas das avaliacións ou as 

notas dos exames pesando un 80 % e as notas dos traballos un 20 %.

3. Metodoloxía do Terceiro Trimestre.

Debido a falta de medios tecnolóxicos e o pouco manexo que destes ten esta alumna, os 

traballos requeridos son comunicados ao tutor que llos fai chegar directamente a familia. 

En matemáticas, en concreto, como a alumna dispón de cuadernos de actividades 

trimestrais, básicamente o traballo proposto é a continuación destes co asesoramento da 

profesora de materia e a profesora de Pedagoxía Terapéutica.

No mes de Xuño preferentemente faremos un repaso de toda a materia ensinada no 

presente curso académico 2019-20. 

4. Información e Publicidade.

Esta adaptación non se publicará na sección web oficial do IES Terra de Soneira e estará 

na Dirección do centro para a consulta dos pais da alumna. 

Vimianzo, a 12 de Maio de 2020

A profesora de Matemáticas



DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

ALUMNO:                        

CURSO ACADÉMICO: 2019 – 2020                        

CURRÍCULO DE REFERENCIA: MATEMÁTICAS 6º ED. PRIMARIA

GRUPO DE REFERENCIA: 2º ESO B – AGRUPAMENTO

PROFESORA: 

ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instruccións

da Consellería de Educación de Galicia e as instruccións do 27 de Abril de 2020 da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no curso de 

Terceiro de ESO do IES Terra de Soneira facemos a seguinte adaptación curricular do 

terceiro trimestre na materia de Matemáticas de Primeiro de ESO:

1. Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

BLOQUE 2. NÚMEROS 

▪ MTB2.7.1. Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes. NON

▪ MTB2.7.2. Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e 

porcentaxes.

NON

▪ MTB2.7.3. Calcula aumentos e diminucións porcentuais. NON

▪ MTB2.7.4. Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do 

dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria.

NON

▪ MTB2.7.5. Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres 

en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o 

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

obtidas.

NON

▪ MTB2.8.1. Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, 

multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, 

decimais e fraccións).

SI

▪ MTB2.8.2. Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- multiplicativa, 

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

SI

▪ MTB2.8.8. Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100. SI



▪ MTB2.8.9. Calcula o mcm e o mcd. SI

▪ MTB2.8.10. Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das 

súas cifras.

SI

▪ MTB2.8.11. Calcula tantos por cen en situacións reais. NON

▪ MTB2.8.12. Elabora e emprega estratexias de cálculo mental. NON

▪ MTB2.9.1. Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, 

empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento 

das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, 

argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a 

conveniencia do seu uso. 

NON

▪ MTB2.9.2. Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: 

revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e 

interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo.

NON

BLOQUE 3. MEDIDA

▪ MTB3.1.1. Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de 

obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados 

para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a 

estratexia utilizada.

SI

▪ MTB3.1.2. Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais 

e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha 

medida.

SI

▪ MTB3.2.1. Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e 

volume en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

SI

▪ MTB3.2.2. Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa 

dada en forma complexa e viceversa.

SI

▪ MTB3.2.3. Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude. SI

▪ MTB3.4.1. Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e 

volume.

NON

▪ MTB3.4.2. Explica de forma oral e por escrito os procesos seguidos e as estratexias

utilizadas en todos os procedementos realizados.

NON

▪ MTB3.4.3. Resolve problemas utilizando as unidades de medida máis usuais, 

convertendo unhas unidades noutras da mesma magnitude, expresando os 

resultados nas unidades de medida máis axeitadas, explicando oralmente e por 

escrito o proceso seguido.

NON

▪ MTB3.5.1. Resolve problemas realizando cálculos con medidas angulares. NON



2. Avaliación e Cualificación

Para entregar os traballos esixidos, serán enviados ó correo da profesora de Matemáticas

dende donde recibiu os envíos. No caso de que non tivera esta dirección de correo pode 

obterse na páxina web do IES Terra de Soneira ou na Dirección do centro. Ou ben, pode 

facer chegar o traballo por calquer outro medio que lle sexa máis doado.

Para avaliar o desenvolvemento da materia empregaremos a nota dos exames feitos na 

aula ata o 12 de Marzo de 2020 e os traballos entregados durante o terceiro trimestre.

Para obter unha cualificación de Apto no traballo de cada tema debe cumplir os seguintes 

requisitos:

- Ter resolto satisfactoriamente o 50 % dos exercicios. Obter unha solución errónea cunha

metodoloxía matemática satisfactoria non necesariamente invalida un exercicio e obter 

unha solución correcta cunha metodoloxía matemática insatisfactoria pode invalidar un 

exercicio.

- Non deixar en branco ou apenas resoltos como moito un 25 % dos exercicios.

- Os traballos calificados como non Apto terán unha nota sen decimais entre 1 e 4. Os 

traballos calificados como Apto terán unha nota sen decimais entre 5 e 10.

Para obter a calificación igual ou superior a 5 na nota final do curso a alumna debe reunir 

algún dos seguintes requisitos:

- Primeira e Segunda Avaliación aprobadas e a calificación de Apto en todos os traballos 

do Terceiro Trimestre.

- Entre a Primeira e Segunda Avaliacións, unha aprobada e a outra con nota non inferior a

4 e a calificación de Apto en todos os traballos da Terceira Avaliación.

- A media de todos os exames feitos antes do 12 de Marzo de 2020 é superior a 4 e todos 

os traballos do Terceiro Trimestre teñen a calificación de Apto.

- Ter a primeira e segunda avaliacións aprobadas.

Para calcular a nota dos alumno facemos un promedio das notas das avaliacións ou as 

notas dos exames pesando un 80 % e as notas dos traballos un 20 %.

3. Metodoloxía do Terceiro Trimestre.

Debido a falta de medios tecnolóxicos e o pouco manexo que destes ten este alumno, os 

traballos requeridos son comunicados ao tutor que llos fai chegar directamente a familia. 

En matemáticas, en concreto, o material proporcionado son fichas de reforzo.

No mes de Xuño preferentemente faremos un repaso de toda a materia ensinada no 

presente curso académico 2019-20. 



4. Información e Publicidade.

Esta adaptación non se publicará na sección web oficial do IES Terra de Soneira e estará 

na Dirección do centro para a consulta dos pais da alumna. 

Vimianzo, a 12 de Maio de 2020

A profesora de Matemáticas



DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instruccións

da Consellería de Educación de Galicia e as instruccións do 27 de Abril de 2020 da 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no curso de 

Terceiro de ESO do IES Terra de Soneira facemos a seguinte adaptación curricular do 

terceiro trimestre na materia de Matemáticas de Primeiro de ESO:

1. Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ADAPT

ACIÓN

Bloque 2. Números e álxebra

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 

numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e 

emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.

MAB2.5.10. RESOLVE PROBLEMAS DA VIDA COTIÁ UTILIZANDO 

PORCENTAXES E REGRAS DE TRES EN SITUACION DE PROPORCIONALIDADE 

DIRECTA, EXPLICANDO ORALMENTE E POR ESCRITO O SIGNIFICADO DOS 

DATOS, A SITUACIÓN FORMULADA O PROCESO SEGUIDO E AS SOLUCIÓNS 

OBTIDAS.

SI

Bloque 3. Xeometría

MAB3.1.1. Recoñece e describe as propiedades características dos

polígonos regulares (ángulos interiores, ángulos centrais, diagonais,

apotema, simetrías, etc.).

SI

MAB3.1.2.  Define  os  elementos  característicos  dos  triángulos,

trazando estes e coñecendo a propiedade común a cada un deles, e

clasifícaos atendendo tanto aos seus lados como aos seus ángulos.

SI

MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os paralelogramos atendendo

ao  paralelismo  entre  os  seus  lados  opostos  e  coñecendo  as  súas

SI



propiedades referentes a ángulos, lados e diagonais.

MAB3.1.4. Identifica as propiedades xeométricas que caracterizan

os puntos da circunferencia e o círculo.

SI

MAB3.2.1.  Resolve  problemas  relacionados  con  distancias,

perímetros, superficies e ángulos de figuras planas, en contextos da

vida  real,  utilizando  as  ferramentas  tecnolóxicas  e  as  técnicas

xeométricas máis apropiadas.

SI

MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da circunferencia, a área do círculo,

a lonxitude dun arco e a área dun sector circular,  e aplícaas para

resolver problemas xeométricos.

SI

MAB3.3.1.  Analiza  e  identifica  as  características  de  corpos

xeométricos, utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

NON

MAB3.3.2.  Constrúe  seccións  sinxelas  dos  corpos  xeométricos,  a

partir  de  cortes  con  planos,  mentalmente  e  utilizando  os  medios

tecnolóxicos axeitados.

NON

MAB3.3.3.  Identifica  os  corpos  xeométricos  a  partir  dos  seus

desenvolvementos planos e reciprocamente.

NON

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade mediante o cálculo de

áreas  e  volumes  de  corpos  xeométricos,  utilizando  as  linguaxes

xeométrica e alxébrica adecuadas.

NON

Bloque 4. Funcións

MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e

nomea puntos do plano escribindo as súas coordenadas.

SI

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a

outras e elixe a máis adecuada en función do contexto.

SI

MAB4.4.1.  Recoñece e representa unha función lineal a  partir  da

ecuación ou dunha táboa de valores,  e  obtén a  pendente da recta

correspondente.

NON

MAB4.4.3.  Escribe  a  ecuación  correspondente  á  relación  lineal

existente entre dúas magnitudes e represéntaa.

NON

Bloque 5. Estatística e probabilidade

MAB5.1.1.  Comprende  o  significado  de  poboación,  mostra  e NON



individuo  desde  o  punto  de  vista  da  estatística,  entende  que  as

mostras  se  empregan para obter  información da poboación cando

son representativas, e aplícaos a casos concretos.

MAB5.1.2.  Recoñece  e  propón  exemplos  de  distintos  tipos  de

variables estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.

NON

MAB5.1.3.  Organiza  datos  obtidos  dunha poboación  de  variables

cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas

frecuencias  absolutas,  relativas  e  acumuladas,  e  represéntaos

graficamente.

NON

MAB5.1.4.  Calcula  a  media  aritmética,  a  mediana  (intervalo

mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar

un  conxunto  de  datos  elixindo  o  máis  axeitado,  e  para  resolver

problemas.

NON

MAB5.1.5.  Interpreta  gráficos  estatísticos  sinxelos  recollidos  en

medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.

NON

2. Avaliación e Cualificación

Os traballos terán data final de entrega que se especificará no correo que se lle envía á 

alumna.

Para entregar os traballos poden escollerse únicamente un dos seguintes formatos, con 

preferencia da orde enunciada embaixo:

a) Arquivo de formato pdf que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado polo 

alumno onde se inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos, copialas nun 

arquivo de formato .odt ou .doc e despois convertir o arquivo nun arquivo de formato pdf.

b) Un arquivo de formato .odt, .doc ou .docx que inclúe as fotos do traballo manuscrito 

redactado polo alumno onde se inclúe a solución dos  exercicios. É posible facer as fotos 

e copialas no arquivo.

c) Facer as fotos do traballo manuscrito coa numeración de orde escrita nas follas e 

entregar as fotos nun único formato a elixir entre .jpeg, .jpeg2, .bmp, .tiff ou .eps.

d) Arquivo de formato .tex elaborado con algún software como TexStudio ou Lyx.

No caso de non ter software disponible para facer os traballos pode consultar no 

departamento de Matemáticas ou na dirección do centro cómo obter ferramentas gratuítas

como LibreOffice, Gimp, Visores de PDF ou calquera outra ferramenta informática para 

facer os traballos.



Para entregar os traballos esixidos, serán enviados ó correo da profesora de Matemáticas

dende donde recibiu os envíos. No caso de que non tivera esta dirección de correo pode 

obterse na páxina web do IES Terra de Soneira ou na Dirección do centro.

Para avaliar o desenvolvemento da materia empregaremos a nota dos exames feitos na 

aula ata o 12 de Marzo de 2020 e os traballos entregados durante o terceiro trimestre.

Para cada tema da adaptación da programación didáctica enviaremos ó correo da alumna

un traballo en formato pdf que consiste na resolución de exercicios prácticos referentes ó 

contido do tema.

Para obter unha cualificación de Apto no traballo de cada tema debe cumplir os seguintes 

requisitos:

- Ter resolto satisfactoriamente o 50 % dos exercicios. Obter unha solución errónea cunha

metodoloxía matemática satisfactoria non necesariamente invalida un exercicio e obter 

unha solución correcta cunha metodoloxía matemática insatisfactoria pode invalidar un 

exercicio.

- Non deixar en branco ou apenas resoltos como moito un 25 % dos exercicios.

- Durante as clases on line responder satisfactoriamente ás preguntas sobre o contido 

idéntico ós exercicios entregados.

Os traballos calificados como non Apto terán unha nota sen decimais entre 1 e 4. Os 

traballos calificados como Apto terán unha nota sen decimais entre 5 e 10.

Para obter a calificación igual ou superior a 5 na nota final do curso a alumna debe reunir 

algún dos seguintes requisitos:

- Primeira e Segunda Avaliación aprobadas e a calificación de Apto en todos os traballos 

do Terceiro Trimestre.

- Entre a Primeira e Segunda Avaliacións, unha aprobada e a outra con nota non inferior a

4 e a calificación de Apto en todos os traballos da Terceira Avaliación.

- A media de todos os exames feitos antes do 12 de Marzo de 2020 é superior a 4 e todos 

os traballos do Terceiro Trimestre teñen a calificación de Apto.

- Ter a primeira e segunda avaliacións aprobadas.

Para calcular a nota dos alumno facemos un promedio das notas das avaliacións ou as 

notas dos exames pesando un 80 % e as notas dos traballos un 20 %.

3. Metodoloxía do Terceiro Trimestre.

Enviaremos en formato pdf para os textos e formato jpeg para as fotos preferentemente 

información de cada tema con explicación teóricas, exercicios enunciados e resoltos. 



Tamén podemos enviar enlaces a vídeos, vídeos grabados, webs con exercicios e demais

material audiovisual e escrito para que o alumno poida preparar a materia do tema.

Haberá clases por videoconferencia puntualmente dependendo das posibilidades técnicas

do alumnado, profesorado e recursos disponibles no centro coa finalidade de aclarar 

dúbidas e mellorar a comprensión da alumna para cada tema.

No mes de Xuño preferentemente faremos un repaso de toda a materia ensinada no 

presente curso académico 2019-20. 

4. Información e Publicidade.

Esta adaptación non se publicará na sección web oficial do IES Terra de Soneira e estará 

na Dirección do centro para a consulta dos pais da alumna. 

Vimianzo, a 12 de Maio de 2020

A profesora de Matemáticas



DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR

ALUMNO

CURRÍCULO AVALIADO: 
MATEMÁTICAS CURSO PASADO 
NIVEL 1º ESO

CURSO ACADÉMICO:2019 - 2020
GRUPO DE REFERENCIA:4ºESOB
Matemáticas Aplicadas

ÁREA CURRICULAR:MATEMÁTICAS

CURRÍCULO DE:
MATEMÁTICAS  
REFERENCIA 2º ESO

PROFESOR:

ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instruccións do 27 de
Abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no
IES Terra de Soneira facemos unha adaptación curricular do terceiro trimestre na Adaptación 
Curricular Individualizada da materia de Matemáticas Aplicadas de Cuarto de ESO.

1. Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

ESTANDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

▪ B4.1. Concepto de función: variable dependente e independente; formas de presentación 
(linguaxe habitual, táboa, gráfica e fórmula); crecemento e decrecemento; cortes cos eixes; 
máximos e mínimos.

SI

▪ B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas.

▪ B5.2. Organización en táboas de datos recollidos nunha experiencia.

▪ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. Polígonos de frecuencias; diagramas de caixa e 
bigotes

▪ B5.4. Medidas de tendencia central.

SI

▪ B5.5. Medidas de dispersión. NON

▪ B5.6. Utilización de calculadoras e ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de datos, 
creación e interpretación de gráficos e elaboración de informes.

NON

▪ B5.7. Fenómenos deterministas e aleatorios.

▪ B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e a súa aproximación á probabilidade mediante a 
simulación ou experimentación.

NON

▪ B5.10. Sucesos elementais equiprobables e non equiprobables.

▪ B5.11. Espazo da mostra en experimentos sinxelos. Táboas e diagramas de árbore sinxelos.

▪ B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a regra de Laplace en experimentos sinxelos.

NON

2. Avaliación e Cualificación

Os traballos terán data final de entrega entre quince e trinta días naturais despois contando dende a



data de envío no correo do alumno.
Para entregar os traballos poden escollerse únicamente un dos seguintes formatos, con preferencia
da orde enunciada embaixo:
a) Arquivo de formato pdf que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado polo alumno onde se
inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos, copialas nun arquivo de formato .odt
ou .doc e despois convertir o arquivo nun arquivo de formato pdf.
b) Un arquivo de formato .odt, .doc ou .docx que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado
polo alumno onde se inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos e copialas no arquivo.
c) Facer as fotos do traballo manuscrito coa numeración de orde escrita nas follas e entregar as fotos
nun único formato a elixir entre .jpeg, .jpeg2, .bmp, .tiff ou .eps.
d) Arquivo de formato .tex elaborado con algún software como TexStudio ou Lyx.
No caso de non ter software disponible para facer os traballos pode consultar no departamento de
Matemáticas ou na dirección do centro cómo obter ferramentas gratuítas como LibreOffice, Gimp,
Visores de PDF ou calquera outra ferramenta informática para facer os traballos.
Para entregar os traballos esixidos, serán enviados ó correo do profesor de Matemáticas dende
donde recibiu os envíos. No caso de que non tivera esta dirección de correo pode obterse na páxina
web do IES Terra de Soneira ou na Dirección do centro.
Para avaliar o desenvolvemento da materia empregaremos a nota dos exames feitos na aula ata o 12
de Marzo de 2020 e os traballos entregados durante o terceiro trimestre.
Para cada tema da adaptación da programación didáctica enviaremos ó correo da alumna un traballo
en formato pdf que consiste na resolución de exercicios prácticos referentes ó contido do tema.
Para obter unha cualificación de Apto no traballo de cada tema debe cumplir os seguintes requisitos:
- Ter resolto satisfactoriamente o 50 % dos exercicios. Obter unha solución errónea cunha
metodoloxía matemática satisfactoria non necesariamente invalida un exercicio e obter unha
solución correcta cunha metodoloxía matemática insatisfactoria pode invalidar un exercicio.
- Non deixar en branco ou apenas resoltos como moito un 25 % dos exercicios.
- Durante as clases on line responder satisfactoriamente ás preguntas sobre o contido idéntico ós
exercicios entregados.

Os traballos calificados como non Apto terán unha nota sen decimais entre 1 e 4. Os traballos
calificados como Apto terán unha nota sen decimais entre 5 e 10.

Para obter a calificación igual ou superior a 5 na nota final do curso a alumna debe reunir algún dos
seguintes requisitos:
- Primeira e Segunda Avaliación aprobadas e a calificación de Apto en todos os traballos do Terceiro
Trimestre.
- Entre a Primeira e Segunda Avaliacións, unha aprobada e a outra con nota non inferior a 4 e a
calificación de Apto en todos os traballos da Terceira Avaliación.
- A media de todos os exames feitos antes do 12 de Marzo de 2020 é superior a 4 e todos os
traballos do Terceiro Trimestre teñen a calificación de Apto.
- Ter a primeira e segunda avaliacións aprobadas.
Para calcular a nota dos alumno facemos un promedio das notas das avaliacións ou as notas dos
exames pesando un 80 % e as notas dos traballos un 20 %.

3. Metodoloxía do Terceiro Trimestre.

Enviaremos en formato pdf para os textos e formato jpeg para as fotos preferentemente información
de cada tema con explicación teóricas, exercicios enunciados e resoltos. Tamén podemos enviar
enlaces a vídeos, vídeos grabados, webs con exercicios e demais material audiovisual e escrito para
que o alumno poida preparar a materia do tema.
Haberá clases por videoconferencia entre dúas e catro sesións semanais dependendo das
posibilidades técnicas do alumnado, profesorado e recursos disponibles no centro coa finalidade de



aclarar dúbidas e mellorar a comprensión da alumna para cada tema.
No mes de Xuño preferentemente faremos un repaso de toda a materia ensinada no presente curso
académico 2019-20. 

4. Información e Publicidade.

Esta adaptación non se publicará na sección web oficial do IES Terra de Soneira e estará na 
Dirección do centro para a consulta dos pais da alumna. 

Vimianzo, 12 de Maio de 2020



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DO CURSO 2019-20 

IES Terra de Soneira – Departamento de Matemáticas

 Bacharelato – Matemáticas 



ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instruccións  do 27 de
Abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no  
IES Terra de Soneira facemos unha adaptación curricular do terceiro trimestre na materia de 
Matemáticas para os cursos de Bacharelato.

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

Matemáticas I  Primeiro de Bacharelato

Estándares de aprendizaxe ADAPTACI
ÓN

MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e locais das funcións,
comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en
actividades abstractas e problemas contextualizados.

SI

MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a
análise de funcións en contextos reais.

SI

MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa 
a función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

SI

MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos 
axeitados e emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas.

SI

MA1B5.1.1.  Elabora  táboas  bidimensionais  de  frecuencias  a  partir  dos
datos  dun  estudo  estatístico,  con  variables  numéricas  (discretas  e
continuas) e categóricas.

NON

MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en
variables bidimensionais.

NON

MA1B5.1.3.  Calcula  as  distribucións  marxinais  e  distribucións
condicionadas  a  partir  dunha  táboa  de  continxencia,  así  como  os  seus
parámetros (media, varianza e desviación típica).

NON

MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non dependentes
a partir das súas distribucións condicionadas e marxinais.

NON

MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para unha distribución de
datos  sen  agrupar  e  agrupados,  usando  adecuadamente  medios
tecnolóxicos  para  organizar  e  analizar  datos  desde  o  punto  de  vista
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

NON

MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística
e  estima  se  dúas  variables  son  ou  non  estatisticamente  dependentes
mediante a representación da nube de puntos.

NON

MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas
variables  mediante  o  cálculo  e  a  interpretación  do  coeficiente  de
correlación lineal.

NON



Estándares de aprendizaxe ADAPTACIÓN

MA1B5.2.3.  Calcula  e  representa  as  rectas  de  regresión  de  dúas
variables, e obtén predicións a partir delas.

NON

MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da
recta de regresión, mediante o coeficiente de determinación lineal.

NON

MA1B5.3.1.  Describe  situacións  relacionadas  coa  estatística
utilizando un vocabulario adecuado e elabora análises críticas sobre
traballos  relacionados  coa  estatística  aparecidos  en  medios  de
comunicación e na vida cotiá.

NON

Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociais I Primeiro de Bacharelato

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE GRUPO 

BLOQUE 3: ANÁLISIS

▪ MACS1B3.3.1.  Calcula  límites  finitos  e  infinitos  dunha  función  nun
punto ou no infinito para estimar as tendencias dunha función.

SI

▪ MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función
en problemas das ciencias sociais.

SI

MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función 
nun punto para extraer conclusións en situacións reais.

SI

▪ MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa 
de variación instantánea, interprétaas xeometricamente e emprégaas para 
resolver problemas e situacións extraídas da vida real.

SI

▪ MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función 
derivada dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun punto 
dado.

SI

▪ MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas bidimensionais de frecuencias 
a partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas 
(discretas e continuas) e categóricas.

NON

▪ MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais
en variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real. NON

▪ MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e diferentes distribucións
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así como os seus 
parámetros, para aplicalos en situacións da vida real.

NON

▪ MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas son ou non 
estatisticamente dependentes a partir das súas distribucións condicionadas
e marxinais, para poder formular conxecturas.

NON



▪ MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas apropiadas para unha 
distribución de datos sen agrupar e agrupados, e usa axeitadamente 
medios tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos estatísticos.

NON

▪ MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia 
estatística e estima se dúas variables son ou non estatisticamente 
dependentes mediante a representación da nube de puntos en contextos 
cotiáns.

NON

▪ MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre 
dúas variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal para poder obter conclusións.

NON

▪ MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas 
variables e obtén predicións a partir delas. NON

▪ MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da 
recta de regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en 
contextos relacionados con fenómenos económicos e sociais.

NON

▪ MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos 
simples e compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, 
as fórmulas derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas 
de reconto.

NON

▪ MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable 
discreta asociada a un fenómeno sinxelo e calcula os seus parámetros e 
algunhas probabilidades asociadas.

NON

▪ MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade dunha variable continua 
asociada a un fenómeno sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas.

NON

BLOQUE 4: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
▪ MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a 

distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica.

NON

▪ MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a 
distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica.

NON

▪ MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución 
binomial a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da 
distribución, ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas situacións.

NON

´



Matemáticas II Segundo de Bacharelato

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE ADAPTACIÓN

MA2B3.3.1.  Aplica os  métodos  básicos  para o cálculo  de primitivas  de
funcións.

SI

MA2B3.4.1.  Calcula  a  área  de  recintos  limitados  por  rectas  e  curvas
sinxelas ou por dúas curvas.

SI

MA2B3.4.2.  Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e
resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas.

SI

MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e
compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas
derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.

SI

MA2B5.1.2.  Calcula  probabilidades  a  partir  dos  sucesos  que  constitúen
unha partición do espazo mostral.

SI

MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula
de Bayes.

SI

MA2B5.2.1.  Identifica  fenómenos  que  poden  modelizarse  mediante  a
distribución binomial,  obtén os seus parámetros e calcula a súa media e
desviación típica.

SI

MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial
a  partir  da  súa  función  de  probabilidade,  da  táboa  da  distribución  ou
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica.

SI

MA2B5.2.3.  Coñece  as  características  e  os  parámetros  da  distribución
normal e valora a súa importancia no mundo científico.

SI

MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que
poden  modelizarse  mediante  a  distribución  normal  a  partir  da  táboa  da
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta
tecnolóxica.

SI

MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que
poden  modelizarse  mediante  a  distribución  binomial  a  partir  da  súa
aproximación pola normal,  valorando se se dan as condicións necesarias
para que sexa válida.

SI

Os contidos non ensinados dende o 12 de Marzo de 2020 ata o remate do terceiro trimestre segundo 
foi planificado en Setembro de 2019 foron ensinados telematicamente. De todos os xeitos non se 
comtemplan estes estándares de aprendizaxe ensinados telematicamente para a avaliación da 
materia.



Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociais II Segundo de Bacharelato

Estándares de aprendizaxe Adaptación

▪ MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu 
proceso de selección.

SI

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, 
desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais.

SI

▪ MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media
da mostra e da proporción da mostra, aproximándoas pola distribución 
normal de parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas 
de situacións reais.

SI

▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza 
para a media poboacional dunha distribución normal con desviación 
típica coñecida.

SI

▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza 
para a media poboacional e para a proporción no caso de mostras 
grandes.

SI

▪ MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de 
confianza co tamaño da mostra, e calcula cada un destes tres elementos, 
coñecidos os outros dous, e aplícao en situacións reais.

SI

▪ MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar 
parámetros descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias 
obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas.

SI

▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun
estudo estatístico sinxelo.

SI

▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información 
estatística presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da 
vida cotiá.

SI

Os contidos non ensinados dende o 12 de Marzo de 2020 ata o remate do terceiro trimestre segundo 
foi planificado en Setembro de 2019 foron ensinados telematicamente. De todos os xeitos non se 
comtemplan estes estándares de aprendizaxe ensinados telematicamente para a avaliación da 
materia. 

2. Avaliación e Cualificación
 
Os traballos terán data final de entrega entre quince e trinta días naturais despois contando dende a 
data de envío no correo do alumno. 
Para entregar os traballos poden escollerse unicamente un dos seguintes formatos, con preferencia 
da orde enunciada embaixo:



a) Arquivo de formato pdf que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado polo alumno onde se
inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos, copialas nun arquivo de formato .odt 
ou .doc e despois convertir o arquivo nun arquivo de formato pdf.
b) Un arquivo de formato .odt, .doc ou .docx que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado 
polo alumno onde se inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos e copialas no arquivo.
c) Facer as fotos do traballo manuscrito coa numeración de orde escrita nas follas e entregar as fotos
nun único formato a elixir entre  .jpeg, .jpeg2, .bmp, .tiff ou .eps.
d) Arquivo de formato .tex elaborado con algún software como TexStudio ou Lyx.
No caso de non ter software disponible para facer os traballos pode consultar no departamento de 
Matemáticas ou na dirección do centro cómo obter ferramentas gratuítas como LibreOffice, Gimp, 
Visores de PDF ou calquera outra ferramenta informática para facer os traballos.
Para entregar os traballos esixidos, serán enviados ó correo do profesor de Matemáticas dende 
donde recibiu os envíos. No caso de que non tivera esta dirección de correo pode obterse na páxina 
web do IES Terra de Soneira ou na Dirección do centro. 

Para avaliar o desenvolvemento da materia empregaremos a nota dos exames feitos na aula ata o 12 
de Marzo de 2020, as notas das avaliacións obtidas na primeira e segunda avaliación e os traballos 
entregados durante o terceiro trimestre.  
Para cada tema da adaptación da programación didáctica enviaremos ó correo do alumno un traballo
en formato pdf que consiste na resolución de exercicios prácticos referentes ó contido do tema. 
Para obter unha cualificación de Apto no traballo de cada tema debe cumplir os seguintes requisitos:
- Ter resolto satisfactoriamente o 50 % dos exercicios. Obter unha solución errónea cunha 
metodoloxía matemática satisfactoria non necesariamente invalida un exercicio e obter unha 
solución correcta cunha metodoloxía matemática insatisfactoria pode invalidar un exercicio.  
- Non deixar en branco ou apenas resoltos como moito un 25 % dos exercicios.
- Durante as clases on line responder satisfactoriamente ás preguntas sobre o contido idéntico ós 
exercicios entregados.
Os traballos calificados como non Apto terán unha nota sen decimais entre 1 e 4. Os traballos 
calificados como Apto terán unha nota sen decimais entre 5 e 10.
Para facer a recuperación da primeira, segunda avaliación ou calquera exame parcial feito antes do 
12 de Marzo de 2020 neste trimestre final do ano poderá volver ser avaliado facendo un exame 
presencial e no caso de que non puidera facer un exame presencial, o exame sería telemático. Os 
exames presenciais ou telemáticos de recuperación do exame terán a calificación de Apto e nota 
igual a 5 no caso de resultar satisfactorio e sustituirán á nota do exame para cálculos posteriores. 

Para obter a calificación igual ou superior a 5 na nota final do curso o alumno debe reunir algún dos
seguintes requisitos:
- Primeira e Segunda Avaliación aprobadas e a calificación de Apto en todos os traballos do Terceiro
Trimestre. 
- Entre a Primeira e Segunda Avaliacións, unha aprobada e a outra con nota non inferior a 4 e a 
calificación de Apto en todos os traballos da Terceira Avaliación.
- Ter a primeira e segunda avaliacións aprobadas.
Para calcular a nota dos alumno facemos un promedio das notas das avaliacións ou as notas dos 
exames pesando un 90 % e as notas dos traballos un 10 %. 

3. Metodoloxía do Terceiro Trimestre.

Enviaremos en formato pdf para os textos e formato jpeg para as fotos preferentemente información
de cada tema con explicación teóricas, exercicios enunciados e resoltos. Tamén podemos enviar  
enlaces a vídeos, vídeos grabados, webs con exercicios e demais material audiovisual e escrito para 
que o alumno poida preparar a materia do tema. 



Haberá clases por videoconferencia entre dúas e catro sesións semanais dependendo das 
posibilidades técnicas do alumnado, profesorado e recursos disponibles no centro coa finalidade de  
aclarar dúbidas e mellorar a comprensión do alumnado para cada tema. 

Os temas non ensinados no presente terceiro trimestre de Primeiro de Bacharelato poderán 
ensinarse no seguinte curso académico 2020-21 facendo unha adaptación do contido curricular.

4. Información e Publicidade.

Esta adaptación publicarase na sección do Departamento de Matemáticas da web oficial do IES 
Terra de Soneira e tamén estará na Dirección do centro. 

Vimianzo, 12 de Maio de 2020
O Xefe do Departamento de Matemáticas, Antón Acción.



ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DO CURSO 2019-20 

IES Terra de Soneira – Departamento de Matemáticas

 Pendentes  Matemáticas do curso anterior 

na ESO e no Bacharelato



ADAPTACIÓN DO CURRÍCULO DO TERCEIRO TRIMESTRE DO CURSO 2019-20

Debido á situación do estado de alarma sanitaria motivado polo covid-19 e as instruccións  do 27 de
Abril de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa no  
IES Terra de Soneira facemos unha adaptación curricular do terceiro trimestre na materia de 
Matemáticas para os cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.

1. Estandares de aprendizaxe e competencias imprescindibles:

Non hai variacións nos contidos curriculares debido á que ás clases foron impartidas ó alumnado 
nos cursos anteriores. Únicamente hai variacións nos métodos de avaliación.

2. Avaliación e Cualificación
 

Estado Anterior á situación de alarma sanitaria Adaptación do 30 de Abril de 2020

A materia estaba distribuída en dous parciais cun
exame final de recuperación para o alumnado 
que non acadara aprobar a materia nos dous 
primeiros parciais. 

- Segue valendo a nota do primeiro parcial feito 
en Xaneiro en calquera caso de aprobado, 
suspenso ou non presentado. 
- Para avaliar o segundo parcial o alumno debe 
facer e entregar por medios electrónicos o 
traballo esixido parcialmente ou na súa 
totalidade antes do 15 de Maio de 2020. 
- No caso de non acadar o aprobado nalgún dos 
parciais, o alumno pode acadar o aprobado na 
materia cun traballo final que debe facer e 
entregar por medios electrónicos o traballo 
esixido parcialmente ou na súa totalidade antes 
do 25 de Maio de 2020. 

Para entregar os traballos poden escollerse únicamente un dos seguintes formatos, con preferencia 
da orde enunciada embaixo:
a) Arquivo de formato pdf que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado polo alumno onde se
inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos, copialas nun arquivo de formato .odt 
ou .doc e despois convertir o arquivo nun arquivo de formato pdf.
b) Un arquivo de formato .odt, .doc ou .docx que inclúe as fotos do traballo manuscrito redactado 
polo alumno onde se inclúe a solución dos exercicios. É posible facer as fotos e copialas no arquivo.
c) Facer as fotos do traballo manuscrito coa numeración de orde escrita nas follas e entregar as fotos
nun único formato a elixir entre  .jpeg, .jpeg2, .bmp, .tiff ou .eps.
d) Arquivo de formato .tex elaborado con algún software como TexStudio ou Lyx.
No caso de non ter software disponible para facer os traballos pode consultar no departamento de 
Matemáticas ou na dirección do centro cómo obter ferramentas gratuítas como LibreOffice, Gimp, 
Visores de PDF ou calquera outra ferramenta informática para facer os traballos.
Para entregar os traballos esixidos, serán enviados ó correo do profesor de Matemáticas dende 
donde recibiu os envíos. No caso de que non tivera esta dirección de correo pode obterse na páxina 
web do IES Terra de Soneira ou na Dirección do centro. 



Para avaliar a materia pendente do curso anterior empregaremos a nota do primeiro parcial, o 
traballo entregado sobre o segundo parcial e o traballo final empregado. 
 
Para obter unha cualificación de Apto no traballo de cada tema debe cumplir os seguintes requisitos:
- Ter resolto satisfactoriamente o 50 % dos exercicios. Obter unha solución errónea cunha 
metodoloxía matemática satisfactoria non necesariamente invalida un exercicio e obter unha 
solución correcta cunha metodoloxía matemática insatisfactoria pode invalidar un exercicio.  
- Non deixar en branco ou apenas resoltos como moito un 25 % dos exercicios.
- Durante as clases on line responder satisfactoriamente ás preguntas sobre o contido idéntico ós 
exercicios entregados.
Os traballos calificados como non Apto terán unha nota sen decimais entre 1 e 4. Os traballos 
calificados como Apto terán unha nota sen decimais entre 5 e 10.

Para obter a calificación igual ou superior a 5 na nota final do curso o alumno debe reunir algún dos
seguintes requisitos:
- Primeiro parcial aprobado e a calificación de Apto no traballo do segundo parcial. Para calcular a 
nota dos alumno facemos un promedio do 50 % entre a nota do primeiro parcial e a nota obtida no 
traballo do segundo parcial. 
- Traballo final calificado como Apto. Para calcular a nota dos alumno empregaremos a nota 
traballo final cun máximo de 6 no caso de que non puidera facerse un exame por videoconferencia 
sobre o contido do traballo entregado.
- Primeiro parcial aprobado e traballo do segundo parcial entregado.

3. Metodoloxía do Segundo Parcial.

Enviaremos en formato pdf para os textos e formato jpeg para as fotos preferentemente información
de cada tema con explicación teóricas, exercicios enunciados e resoltos. O alumno pode preguntar 
dúbidas por correo ou videoconferencia co profesor.

4. Información e Publicidade.

Esta adaptación publicarase na sección do Departamento de Matemáticas da web oficial do IES 
Terra de Soneira e tamén estará na Dirección do centro. 

Vimianzo, 12 de Maio de 2020
O Xefe do Departamento de Matemáticas, Antón Acción.
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