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1. Introdución

O obxectivo  final  das  Matemáticas  na  etapa  da  ESO,  é  o  desenvolvemento  da  capacidade  de  razoamento,  a
abstracción e o seu desenvolvemento como materia de carácter instrumental de utilización básica noutras materias.

A súa vinculación como peza clave ao desenvolvemento cientifico e tecnolóxico da humanidade, fan das matemáticas
unha das materias claves que os alumnos han de abordar nesta etapa da ESO Polo tanto o desenvolvemento do
pensamento matemático e a formalización do o seu propio linguaxe aplicada a distintos fenómenos e aspectos da
nosa vida cotiá vai ser o instrumento que lles axude a interaccionar e comprender mellor o ámbito que os rodea. En
consecuencia,  a aprendizaxe das matemáticas afianza no alumnado a oportunidade de descubrir  o seu propio
entendemento erazocinio, afianzando a súa personalidade.

Esta  mellora  na  capacidade  de  pensamento  reflexivo  e  incorporación  da  linguaxe  matemática,  incrementa  a
capacidade de argumentación nas formas de expresión tanto nos procesos matemáticos ou científicos como nos
distintos ámbitos da actividade humana, permitindo, polo tanto interpretar e transmitir información e ideas de forma
clara, concisa e precisa.

A  adquisición  desta  destreza  será  non  só  verbal  senón  tamén  gráfica,  numérica  e  alxébrica,  permitindo  aos
adolescentes incorporarse ao mundo actual onde o desenvolvemento tecnolóxico é un dos puntos crave no avance da
civilización do século XXI.

O desenvolvemento da capacidade analítica, reflexiva e abstracta para a resolución de problemas, tamén será unha
peza clave na comprensión e aprendizaxe das matemáticas nesta etapa. Para iso o alumnado conta con diferente
medios pedagóxicos como o uso dasTIC's, que darán o soporte necesario tanto parra a adecuación como para a
adquisición dos contidos.

Por outra parte nesta étapa é crucial no asentamento das bases para os estudos superiores da materia ben sexa
mediante a aplicación dos contidos adquiridos a nivel tecnolóxico, como a nivel académico

Cabe indicar que a materia de matemáticas está considerada segundo ou Decreto 133/2007, do 5 de xullo no que se
regulan  as  ensinanzas dá  educación  secundaria obrigatoria na Comunidade  Autónoma de  Galicia,  no
uso do linguaxe castelán. Polo tanto ás partes dá programación que serán de uso por parte do alumnado serán
escritas en dito idioma.

A presente programación está baseada na seguinte normativa:

Decreto 2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria
obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

2. Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias

Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX1  -  Interpretar,  modelizar  e  resolver
problemas  da  vida  cotiá  e  propios  das
matemáticas aplicando diferentes estratexias e
formas de razoamento para explorar distintas
maneiras  de  proceder  e  obter  posibles
solucións.

1-2-3-4 2 5 3 4
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Obxectivos CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC

OBX2  -  Analizar  as  solucións  dun  problema
usando  diferentes  técnicas  e  ferramentas  e
avaliando as respostas obtidas para verificar a
súa  validez  e  idoneidade  desde  un  punto  de
vista matemático e a súa repercusión global.

1-2 2 4 3 3

OBX3  -  Formular  e  comprobar  conxecturas
sinxelas  ou  expor  problemas  de  forma
autónoma, recoñecendo o valor do razoamento
e  a  a rgumentac ión  para  xerar  novos
coñecementos.

1 1-2 1-2-5 3

OBX4  -  Utilizar  os  principios  do  pensamento
c o m p u t a c i o n a l  o r g a n i z a n d o  d a t o s ,
descompoñendo  en  partes,  recoñecendo
patróns, interpretando, modificando e creando
algoritmos para modelizar situacións e resolver
problemas de forma eficaz.

1-2-3 2-3-5 3

OBX5 - Recoñecer e utilizar conexións entre os
d i f e r e n t e s  e l e m e n t o s  m a t e m á t i c o s
interconectando  conceptos  e  procedementos
para desenvolver unha visión das matemáticas
como un todo integrado.

1-3 2-3 1

OBX6 -  Identificar  as matemáticas implicadas
noutras  materias  e  en  situacións  reais
susceptibles  de  ser  abordadas  en  termos
matemáticos,  interrelacionando  conceptos  e
procedementos  para  aplicalos  en  situacións
diversas.

1-2 3-5 4 2-3 1

OBX7  -  Representar,  de  forma  individual  e
co lec t i va ,  conceptos ,  p rocedementos ,
información e resultados matemáticos usando
diferentes tecnoloxías, para visualizar ideas e
estruturar procesos matemáticos.

3 1-2-5 3 4

OBX8  -  Comunicar  de  forma  individual  e
co lect iva  conceptos ,  procedementos  e
argumentos matemáticos usando unha linguaxe
oral ,  escr i ta  ou  gráf ica  e  ut i l izando  a
terminoloxía  matemática apropiada,  para lles
dar  s ign i f icado  e  coherenc ia  ás  ideas
matemáticas.

1-3 1 2-4 2-3 3 3

OBX9  -  Desenvolver  destrezas  persoais
identificando e xestionando emocións, poñendo
en práctica estratexias de aceptación do erro
como  parte  do  proceso  de  aprendizaxe  e
adaptándose ante situacións de incerteza para
mellorar  a  perseveranza  na  consecución  de
obxec

5 1-4-5 2 3

OBX10  -  Desenvolver  destrezas  sociais
recoñecendo e respectando as emocións e as
experiencias dos demais, participando activa e
reflexivamente  en  proxectos  en  equipos
heteroxéneos  con  roles  asignados  para
construír  unha  identidade  positiva  como
estudante de matem

5 3 3 1-3 2-3
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3.1. Relación de unidades didácticas

Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XNúmeros naturais e potencias1 11

Esta unidade traballa as operacións con
números naturais respectando a xerarquía,
as potencias e as súas propiedades e
problemas que se resolven mediante o uso
de números naturais e potencias.

6

XDivisibilidade2 11

Os criterios de divisibilidade, a
descomposición de números naturais e a
obtención do MCM e do MCD, así como
tamén a súa aplicación en problemas
contextualizados son obxecto desta
unidade didáctica.

6

XNúmeros enteiros3 11

O desenvolvemento desta unidade está
orientado ao traballo das operacións con
números enteiros respectando a xerarquía
de operacións e problemas
contextualizados que se resolven mediante
o uso de números enteiros.

6

XFraccións4 11

Nesta unidade trabállanse as operacións
con fraccións respectando a xerarquía de
operacións e problemas contextualizados
que se resolven mediante o uso de
fraccións.

8

Decimais X5 11

Esta unidade está adicada ás operacións
con números decimais respectando a
xerarquía de operacións e á resolución de
problemas contextualizados que se
resolven mediante o uso de números
decimais.

6

Proporcionalidade X6 11

Os conceptos de razón e proporción, as
magnitudes directamente proporcionais e o
uso de procentaxes na resolución de
problemas son os contidos traballados
nesta unidade.

8

Álxebra e ecuacións X7 11

O desenvolvemento desta unidade está
orientado á introducción na álxebra e na
resolución de ecuacións así como tamén a
resolución de problemas alxébricos
contextualizados.

8

Unidades de medida. Sistema
métrico decimal X8 11

Nesta unidade trabállase os concepto de
magnitude e as súas diferentes unidades
de medida e uso destas, de xeito
apropiado, na resolución de problemas.

6

XFiguras planas9 11
Esta unidade dedícase ao estudo das
figuras xeométricas planas e dos seus
elementos característicos.

6

XPerímetros e áreas10 11
O uso das formulas de perímetros e áreas,
a súa deducción e a aplicación en
problemas contextualizados son o obxecto
desta unidade.

6
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Descrición 3º
trim.

% Peso
materia

1º
trim.Título 2º

trim.
Nº

sesiónsUD

XFuncións. Táboas e gráficas11 11

O desenvolvemento desta unidade está
orientado ao traballo das coordenadas
cartesianas e ao uso das funcións e das súa
representacións para obter información
relevante.

8

XEstatística12 11

Nesta unidade trabállanse os conceptos
estatísticos fundamentais, as
representacións gráficas e a análise e
interpretación de táboas e gráficos en
contextos da vida real.

6

XXMatemáticas para a vida en
sociedade X13 8

Trátase dunha unidade transversal que
reune os criteiros de avaliación e contidos
aocidos ao sentido sociafectivo e que se
traballarán ao longo de todo o curso.

20

3.2. Distribución currículo nas unidades didácticas

1

Título da UDUD

Números naturais e potencias

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas de |N e as súas
operacións (+, -, x, /, ^ e/ou raíces
exactas sinxelas) organizando os datos
dados e describindo a xerarquía correcta
para a súa resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de operacións
combinadas de |N aplicando a xerarquía
de operacións e utilizando a estratexia
máis adecuada segundo o tamaño dos
números (mental, lapis e papel ou
calculadora).

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Identificación, comprensión e representación de cantidades con números enteiros.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.
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Contidos

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

2

Título da UDUD

Divisibilidade

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas sinxelos de
divisibilidade organizando os datos dados
e describindo os pasos para a súa
resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de divisibilidade
utilizando a factorización en primos e
aplicando a estratexia máis adecuada
segundo o tamaño dos números (mental,
lapis e papel ou calculadora) cos pasos
axeitados.

CA1.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Expón variantes dun problema dado da
vida cotiá en cuxa resolución se utilice a
factorización en números primos
modificando algún dos seus datos ou
algunha das súas condicións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Relacións.

- Utilización de factores, múltiplos e divisores. Factorización en números primos para resolver problemas, mediante
estratexias e ferramentas diversas, incluído o uso da calculadora.
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3

Título da UDUD

Números enteiros

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas de números enteiros
e as súas operacións (+, -, x, /)
organizando os datos dados e
representando a información de modo
que permita atopar estratexias para a súa
resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de operacións
combinadas de Z aplicando a xerarquía
de operacións e utilizando a estratexia
máis adecuada segundo o tamaño dos
números (mental, lapis e papel ou
calculadora).

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Identificación, comprensión e representación de cantidades con números enteiros.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Recoñecemento e aplicación de diferentes formas de representación de números naturais e enteiros, incluída a
recta numérica.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

4

Título da UDUD

Fraccións

Duración

11
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas de operacións
elementais (suma, resta, producto ou
cociente) e ordenación de fraccións
organizando os datos dados e
representando a información para facilitar
a súa resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de fraccións e as súas
operacións elementais aplicando a
xerarquía de operacións e usando a
estratexia adecuada segundo o tamaño
dos números(mental, lapis e papel ou
calculadora)

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Recoñece situacións da vida cotiá
susceptibles de ser formuladas e resoltas
utilizando fraccións comunicando
correctamente o proceso matemático
inherente.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Comparación e ordenación de fraccións, decimais e porcentaxes de maneira eficiente.

5

Título da UDUD

Decimais

Duración

11
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas nos que realiza
operacións elementais (+, -, x, /) e
ordenación de números decimais
organizando os datos dados e
representando a información para facilitar
a súa resolución.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas de números decimais
e operacións elementais aplicando a
xerarquía de operacións e utilizando a
estratexia adecuada segundo o tamaño
dos números (mental, lapis e papel ou
calculadora)

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Recoñece situacións da vida cotiá
susceptibles de ser formuladas e resoltas
utilizando os números decimais e as súas
operacións comunicando correctamente o
proceso matemático inherente.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Cantidade.

- Expresión de cantidades mediante números enteiros, fraccións, decimais e raíces cadradas exactas en contextos
da vida cotiá coa precisión requirida.

- Resolución de problemas en diferentes contextos, seleccionando a representación máis adecuada dunha mesma
cantidade (natural, enteiro, decimal ou fracción).

- Sentido das operacións.

- Aplicación de estratexias de cálculo mental para resolver operacións con números naturais, fraccións e decimais.

- Identificación e aplicación das operacións con números enteiros, fraccionarios ou decimais útiles para resolver
situacións contextualizadas.

- Resolución de problemas contextualizados con operacións combinadas de números naturais, enteiros, fraccionarios
e decimais, tendo en conta a xerarquía e aplicando as propiedades adecuadas para realizar os cálculos de maneira
eficiente.

- Relacións.

- Comparación e ordenación de fraccións, decimais e porcentaxes de maneira eficiente.

6

Título da UDUD

Proporcionalidade

Duración

11
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA1.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Interpreta problemas sinxelos de
proporcionalidade recoñecendo
magnitudes directamente proporcionais e
elaborando representacións de razóns e
proporcións en relacións cuantitativas.

CA1.2 - Resolver problemas matemáticos
mobilizando os coñecementos necesarios e
aplicando as ferramentas e as estratexias
apropiadas.

Resolve problemas sinxelos de
proporcionalidade directa calculando a
constante de proporcionalidade e
aplicando a extratexia apropiada (razón
de proporcionalidade ou porcentaxes).

CA1.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Recoñece situacións da vida cotiá
susceptibles de ser formuladas e resoltas
utilizando proporcións ou porcentaxes
comunicando correctamente o proceso.

CA1.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Identifica conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias
(tecnoloxía), recoñecendo a achega da
proporcionalidade ao progreso da
humanidade.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Cálculo.

- Utilización do cálculo para resolver problemas da vida cotiá adaptando a estratexia e o tipo de cálculo ao tamaño
dos números.

- Razoamento proporcional.

- Comprensión e representación de razóns e proporcións en relacións cuantitativas.

- Recoñecemento de magnitudes directamente proporcionais. Cálculo e significado da constante de
proporcionalidade directa.

- Comprensión e utilización de porcentaxes na resolución de problemas.

7

Título da UDUD

Álxebra e ecuacións

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA4.1 - Comprobar a corrección matemática das
solucións dun problema.

Comproba sen resolver a corrección das
solucións dunha ecuación lineal.

CA4.2 - Comprobar a validez das solucións dun
problema e elaborar respostas coherentes no
contexto exposto, avaliando o seu alcance e a súa
repercusión desde diferentes perspectivas (de
xénero, de sostibilidade, de consumo responsable
etc.).

Comprobar a validez das solucións de
ecuacións lineais segundo o contexto do
problema. Fai unha análise crítica da
solución desde distintas perspectivas.

CA4.3 - Expor variantes dun problema dado
modificando algún dos seus datos ou algunha das
súas condicións.

Busca a partir dunha relación entre dúas
variables dadas (variable dependente e
independente), variables novas que
garden a mesma relación.

CA4.4 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Realiza correctamente as operacións
elementais con polinomios.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Calcula a expresión alxébrica dunha
ecuación lineal a partir dun enunciado.
Resólvea e interpreta o resultado obtido.

CA4.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Identifica e traduce a linguaxe alxébrica
(expresións alxébricas ou ecuacións)
unha situación da vida real.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Modelo matemático.

- Tradución de expresións da linguaxe cotiá que representan situacións reais á linguaxe alxébrica, e viceversa.
Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica.

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Variable.

- Comprensión do concepto de variable. Variable dependente e independente.

- Igualdade e desigualdade.

- Uso da álxebra simbólica para representar relacións lineais en situacións da vida cotiá.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais.

- Procura de solucións de ecuacións lineais. Contextualización das devanditas solucións.

- Uso da tecnoloxía para comprobar as solucións dunha ecuación.

- Pensamento computacional.

- Xeneralización e transferencia de procesos de resolución de problemas a outras situacións.

- Identificación de estratexias para a interpretación e a modificación de algoritmos.
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8

Título da UDUD

Unidades de medida. Sistema métrico decimal

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA2.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Identifica as magnitudes en cada
situación e relacionaas coas súas
unidades de medida.

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Emprega correctamente os factores de
conversión para as operacións en
problemas que impliquen medidas.

CA2.5 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Fai estimacións de medidas coa precisión
adecuada.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Magnitude.

- Recoñecemento das magnitudes e das súas diferentes unidades de medida. Uso dos factores de conversión.

- Elección das unidades e operacións adecuadas en problemas que impliquen medida.

- Estimación de medidas coa precisión adecuada a cada situación.

9

Título da UDUD

Figuras planas

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA3.1 - Interpretar problemas matemáticos
organizando e relacionando os datos dados e
elaborando representacións matemáticas que
permitan atopar estratexias para a súa resolución.

Constrúe figuras planas con lapis e papel,
con ferramentas manipulativas e con
ferramentas dixitais.

CA3.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Resolve problemas relacionados con
distancias e ángulos de figuras planas.

CA3.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Clasifica correctamente os tipos de
figuras planas e identifica os seus
elementos característicos (ángulos, rectas
e puntos notables).

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores
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Contidos

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Descrición de figuras planas e dos seus elementos característicos: ángulos, rectas e puntos notables.

- Clasificación das figuras xeométricas planas en función das súas propiedades ou características.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

10

Título da UDUD

Perímetros e áreas

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA2.2 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Interpreta e aplica as principais fórmulas
para obter lonxitudes e áreas en formas
planas.

CA2.3 - Recoñecer e usar as relacións entre os
coñecementos e as experiencias matemáticas
formando un todo coherente.

Calcula perímetros e áreas de figuras a
partir de perímetros e áreas doutras
figuras dadas.

CA2.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Emprega o teorema de Pitágoras para o
cáculo de perímetros e de áreas.

CA3.7 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Constrúe diferentes figuras xeométricas
con ferramentas dixitais para relacionar
os seus perímetros e áreas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Medición.

- Dedución, interpretación e aplicación das principais fórmulas para obter lonxitudes e áreas en formas planas.

- Figuras xeométricas de dúas e tres dimensións.

- Construción de figuras xeométricas con ferramentas manipulativas e dixitais, como programas de xeometría
dinámica, realidade aumentada etc.

11

Título da UDUD

Funcións. Táboas e gráficas

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA3.4 - Realizar conexións entre diferentes procesos
matemáticos aplicando coñecementos e
experiencias.

Representa correctamente pares de
coordenadas nun sistema de coordenadas
e tamén calcula as coordenadas de
puntos do plano.

CA3.5 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Fai predicións a partir da gráfica ou da
ecuación dunha función lineal.

CA3.6 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Representa funcións doutras materias,
como por exemplo a ecuación do
movemento rectilíneo uniforme e
interprétaa.

CA4.5 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Identifica as funcións lineais e non lineais.
Estuda as propiedades relevantes das
funcións a partir das táboas e gráficas.

CA4.6 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas, establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Modeliza as relacións lineais en situacións
da vida real e representa a recta a partir
da súa ecuación.

CA4.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Usa software específico para a
construción de gráficas e como apoio
para xustificar os razoamentos dun
problema.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Localización e sistemas de representación.

- Localización e descrición de relacións espaciais: coordenadas cartesianas e outros sistemas de representación. Uso
de ferramentas tecnolóxicas.

- Modelo matemático.

- Uso de modelos matemáticos para representar e comprender situacións da vida cotiá.

- Dedución de conclusións razoables sobre unha situación da vida cotiá unha vez modelizada.

- Variable.

- Comprensión do concepto de variable. Variable dependente e independente.

- Igualdade e desigualdade.

- Uso da álxebra simbólica para representar relacións lineais en situacións da vida cotiá.

- Identificación e aplicación da equivalencia de expresións alxébricas na resolución de problemas baseados en
relacións lineais.
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Contidos

- Relacións e funcións.

- Aplicación e comparación das diferentes formas de representación dunha relación lineal. Coordenadas cartesianas.

- Identificación de funcións, lineais ou non lineais e comparación das súas propiedades a partir de táboas, gráficas
ou expresións alxébricas.

- Modelización das relacións lineais en distintas situacións da vida real.

- Representación da recta a partir da súa ecuación en problemas contextualizados.

- Uso da álxebra simbólica para a representación e a explicación de relacións matemáticas.

- Dedución da información relevante dunha función mediante o uso de diferentes representacións simbólicas.

- Pensamento computacional.

- Xeneralización e transferencia de procesos de resolución de problemas a outras situacións.

- Identificación de estratexias para a interpretación e a modificación de algoritmos.

- Uso de calculadoras gráficas e software específico para a construción e interpretación de gráficas.

12

Título da UDUD

Estatística

Duración

11

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

PE 100

CA5.1 - Investigar e comprobar conxecturas sinxelas
de forma guiada analizando patróns, propiedades e
relacións.

Identifica e fai propostas de variables
cualitativas e cuantitativas. Pón exemplos
de poboación, mostra e individuo.

CA5.2 - Recoñecer patróns, organizar datos e
descompoñer un problema en partes máis simples
facilitando a súa interpretación computacional.

Organiza os datos dados dunha variable
unidimensional e constrúe a táboa de
frecuencias.

CA5.3 - Modelizar situacións e resolver problemas de
forma eficaz interpretando e modificando algoritmos.

Interpreta e calcula correctamente as
medidas de centralización.

CA5.4 - Recoñecer situacións susceptibles de ser
formuladas e resoltas mediante ferramentas e
estratexias matemáticas establecendo e aplicando
conexións entre o mundo real e as matemáticas e
usando os procesos inherentes á investigación
científica e matemática: inferir, medir, comunicar,
clasificar e predicir.

Interpreta a táboa de frecuencias dunha
variable unidimensional e aplica
conexións dos datos co mundo real.

CA5.5 - Identificar conexións coherentes entre as
matemáticas e outras materias, recoñecendo a
achega das matemáticas ao progreso da
humanidade.

Resolve problemas de estatística con
aplicación ás Ciencias Socias ou a
Economía e analiza de forma crítica a
achega da estatística a esas materias.

16/01/2023 19:25:09 Páxina 26de16



Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA5.6 - Representar conceptos, procedementos e
resultados matemáticos usando diferentes
ferramentas e valorando a súa utilidade para
compartir información.

Organiza os datos dados de forma gráfica.

CA5.7 - Comunicar información utilizando a linguaxe
matemática apropiada para describir, explicar e
xustificar razoamentos, procedementos e
conclusións.

Elixe a representación gráfica adecuada
para describir os datos dados.

CA5.8 - Recoñecer e empregar con precisión e rigor
a linguaxe matemática presente na vida cotiá.

Recoñece información estatística sinxela
recollida en medios de comunicación e
outros ámbitos. Emprega a linguaxe
estatística con precisón e rigor.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Organización e análise de datos.

- Concepto de poboación, mostra e individuo. Variables cualitativas e cuantitativas.

- Recollida, organización e tratamento de datos de variables unidimensionais. Frecuencias.

- Análise e interpretación de táboas e gráficos estatísticos de variables cualitativas e cuantitativas en contextos da
vida real.

- Elaboración das representacións gráficas máis adecuadas a cada caso para visualizar como se distribúen os datos,
interpretalos e obter conclusións razoadas. Uso de procedementos manuais e tecnolóxicos (calculadora, folla de
cálculo, programas informáticos

- Medidas de centralización: interpretación e cálculo.

- Uso da calculadora e outras ferramentas tecnolóxicas para o cálculo analítico das medidas de centralización, así
como a súa interpretación en situacións da vida real.

13

Título da UDUD

Matemáticas para a vida en sociedade

Duración

8

Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

TI 100

CA6.1 - Recoñecer a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa contribución á
superación dos retos que demanda a sociedade
actual.

Recoñece a achega das matemáticas ao
progreso da humanidade e a súa
contribución á superación dos retos que
demanda a sociedade actual.

CA6.2 - Xestionar as emocións propias e desenvolver
o autoconcepto matemático como ferramenta para
xerar expectativas positivas ante novos retos
matemáticos.

Xestiona as emocións propias e
desenvolve o autoconcepto matemático
como ferramenta para xerar expectativas
positivas ante novos retos matemáticos.
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Criterios de avaliación %Mínimos de consecución IA

CA6.3 - Mostrar unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada ao lles
facer fronte ás diferentes situacións de aprendizaxe
das matemáticas.

Mostra unha actitude positiva e
perseverante aceptando a crítica razoada
ao lles facer fronte ás diferentes
situacións de aprendizaxe das
matemáticas.

CA6.4 - Colaborar activamente no traballo en equipo
respectando diferentes opinións, comunicándose de
maneira efectiva, pensando de forma crítica e
creativa e tomando decisións e xuízos informados.

Colabora activamente no traballo en
equipo respectando diferentes opinións,
comunicándose de maneira efectiva,
pensando de forma crítica e creativa e
tomando decisións e xuízos informados.

CA6.5 - Participar na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo, achegando valor,
favorecendo a inclusión, a escoita activa, asumindo o
rol asignado e responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Participa na repartición de tarefas que
deban desenvolverse en equipo,
favorecendo a inclusión, a escoita activa,
asumindo o rol asignado e
responsabilizándose da propia
contribución ao equipo.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, TI: Táboa de indicadores

Contidos

- Crenzas, actitudes e emocións.

- Fomento da curiosidade, da iniciativa, da perseveranza e da resiliencia cara á aprendizaxe das matemáticas.

- Recoñecemento das emocións que interveñen na aprendizaxe como a autoconciencia e a autorregulación.

- Desenvolvemento da flexibilidade cognitiva para aceptar un cambio de estratexia cando sexa necesario e
transformar o erro nunha oportunidade de aprendizaxe.

- Traballo en equipo e toma de decisións.

- Técnicas cooperativas para optimizar o traballo en equipo e compartir e construír coñecemento matemático.

- Condutas empáticas e estratexias de xestión de conflitos.

- Inclusión, respecto e diversidade.

- Promoción de actitudes inclusivas e aceptación da diversidade presente na aula e na sociedade.

- Recoñecemento da contribución das matemáticas ao desenvolvemento dos distintos ámbitos do coñecemento
humano desde unha perspectiva de xénero.

4.1. Concrecións metodolóxicas

Toda situación de aprendizaxe debe partir dos coñecementos e experiencias do alumno; é dicir, daquilo que constitúe
o seu esquema de coñecementos previos.
Este esquema previo que os alumnos posúen e que contén acertos, erros, imprecisións,...debe ser o punto de partida
para o profesor, quen debe formula os novos contidos nun conxunto ordenado de informacións que se poida conectar
á estructura cognitiva do alumno.
Falar de aprender vai ligado ó concepto de aprendizaxe significativa, que implica que o alumnado atopa relacións
substantivas  entre  as  aprendizaxes  anteriores  e  os  contidos  que  está  a  aprender.  Podemos  dicir  que  unha
aprendizaxe é realmente significativa cando o alumno ou alumna é quen de facer uso dela perante diferentes
situacións, tanto da vida cotiá como de ulteriores aprendizaxes. A aprendizaxe significativa ten catro principios
fundamentais con importantes implicacións metodolóxicas no traballo dos profesores e dos alumnos.
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Asimilación activa dos contidos: isto supón unha actividade intensa por parte do alumno, quen debe establecer
relacións entre os novos contidos e a súa estructura cognitiva; é dícir, entre o que xa sabe organizado en esquemas
de coñecemento. Este labor do alumno debe ser facilitado polo profesor nos seguintes termos:
Suscitar no alumno a actualización de coñecementos que teñan algunha relación co coñecemento que se propón¿.
Ás veces é interesante ter como soporte a historia das Matemáticas, xa que proporciona contextos apropiados para
introducir os novos contidos; outras, é conveniente un achegamento inicial  a través dun intento directo dunha
modelización da realidade na que o profesor sabe que van aparece¿los contidos que se pretenden introducir. Para
isto pódese acudir a outras ciencias que fagan uso das Matemáticas, a aspectos ou ámbitos da realidade cotiá ou ben
á presentación de xogos tratables matemáticamente. Noutros casos, tanto a calculadora como o ordenador poden ser
bos recursos.
Ter en conta os coñecementos previos dos alumnos e as conexións que poidan establecer cos., novos contidos. É
evidente que non tódolos alumnos teñen os mesmos coñecementos previos el ideas sobre un determinado contido,
polo que é fundamental facer un diagnóstico inicial. É conveniente, por outra banda, que os novos contidos que se
pretenden introducir  estean suficientemente próximos ós coñecementos previos de cada alumno para que ¡le
resulten dunha dificultade accesible. Así mesmo, aqueles erros ou ideas imprecisas que se observen deben ser
tratadas cunha dimensión positiva, contrastando o seu erro ou imprecisión co novo contido, facéndolle ver cómo este
resolve e amplía os seus coñecementos previos.
Fixar os contidos e predispor favorablemente os alumnos. Débese ter en conta que é o alumno o propio constructor
do seu coñecemento, e que o profesor é o mediador que vai permitir que o alumno o leve a cabo propiciando a súa
motivación.
Cando falamos de motivación referímonos a que o alumno sexa consciente da funcionalidade dos coñecementos que
están a ser obxecto de aprendizaxe, a que lle resulte accesible a realización da tarefa de aprendizaxe que lle
propomos, etc. En definitiva, a que lle atope sentido á aprendizaxe dos coñecementos da nosa área, tanto porque lle
serven para interpretar a realidade e obrar sobre ela, como porque lle resultan instrumentos esenciais para acceder a
outros coñecementos da propia área ou doutras do currículo da ESO.

Débese practicar a aprendizaxe interactiva, fomentando a participación de tódolos alumnos nas actividades que se
propoñan. A verbalización dos procedementos seguidos para a resolución de problemas, a reflexión en grupo sobre as
dificultades e logros, o aporte de distintos puntos de vista á hora de acceder á resolución de problemas, etc. son
algúns dos aspectos máis enriquecedores da aprendizaxe, xa que isto permite aprender dos demais e axusta¿lo
propio coñecemento para facelo accesible ó resto dos membros do grupo.
Pola  outra  banda  sabemos  que  entre  as  actividades  máis  importantes  en  Matemáticas  está  a  resolución  de
problemas, xa que este procedemento pon a énfase nos procesos de pensamento. Debemos prestar a maior atención
a esta faceta pois forma os contidos matemáticos e constitúe un campo privilexiado para as operacións, etc. No
proceso de resolución de problemas, o eixe principal debe ser dirixido polo profesor, colocando o alumno en situación
de participar, sen anula¿lo pracer de ir descubrindo por si mesmo.
O alumnado debe ser consciente de a diferenciación progresiva dos contidos, que implica:
A ampliación progresiva dos contidos polo alumno mediante o enriquecemento dos seus conceptos previos da
aprendizaxe en cuestión.
A organización previa dos materiais por parte do profesor. A organización da secuencia de contidos por parte do
profesor debe ser clara, sinxela e accesible para os alumnos potenciando a globalización, a través dos contidos
mínimos  e  con  diferentes  graos  de  complexidade e  niveis  de  ampliación,  se  é  o  caso,  para  os  alumnos  máis
avantaxados.

Traballaremos co  proxecto  e-dixgal  o  que implica  que o  alumnado disporá  dun ordenador  co  libro  dixital  e  a
plataforma EVA para a consecucción e mellora do seu aprendizaxe

4.2. Materiais e recursos didácticos

Denominación

Plataforma edixgal

Fichas de actividades de consolidación
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Fichas de actividades de reforzo

Fichas de actividades de ampliación

Materiais manipulativos (para o traballo da xeometría, por exemplo)

Caderno da/o alumna/o

Dotación da aula (encerado dixital, pupitres, encerado,...)

Videos educativos ou películas que relacionen as matemáticas coa vida cotiá

Software específico e aplicacións web (uso de Geogebra, por exemplo)

Ao traballar co proxecto e-dixgal en tódala etapa da ESO non contaremos cun libro de texto de referencia. O proxecto
brindanos a posibilidade de ter varios libros de texto virtuais con actividades interactivas co alumnado poderá facer
en clase ou en casa . Deste xeito culminamos o uso que levabamos facendo das aulas virtuais con a implementación
da nosa propia aula virtual na que o alumnado é partícipe do seu aprendizaxe e poda ser nivelado conforme as súas
velocidades na adquisición dos estándares de aprendizaxe. Tamén utilizaremos a plataforma agueiro tamén ofertada
pola Conselleria de Educación para que o alumnado poda elaborar o seu portfolio dixital
Ademais o departamento conta cos libros traballados no proxecto lector, diversos cuadernillos de traballo para
reforzo,  libros  de texto propios  para o  alumnado con matemáticas pendentes de outros  cursos e  cuadernillos
adaptados para alumnado con necesidades educativas especiales.
Asemesmo propoñemonos seguir creando un aula virtual a disposición do alumnado e que pode consultar , traballar
online ou baixar ejercicios en calquera momento.

En  todo  momento  a  relación  e  comunicación  profesorado/familias  será  mediante  o  espazo  abalar  mentres  a
comunicación profesorado/alumno será pola mensaxería edixgal

5.1. Procedemento para a avaliación inicial

É labor do profesor crear contextos adecuados de aprendizaxe que permitan desenvolver tarefas nas que os alumnos
e alumnas poidan acceder ós coñecementos mediante actividades que promovan a actividade mental. As relacións
que  establece  o  alumno  entre  os  seus  coñecementos  previos  e  os  novos  coñecementos  non  se  producen
automaticamente, senón que son o resultado de actividades de reflexión e de resolución de problemas sobre as
aprendizaxes propostas.
Na ESO resulta esencial que se propoñan actividades con situacións o máis próximas posible ás experiencias do
alumnado e que lles demanden aplicar, analizar, identificar, e nas que lle atopen sentido ó que fan.

Máis non tódolos alumnos teñen as mesmas capacidades e intereses de cara ás Matemáticas.  Para a tender á
diversidade e conveniente que o profesor teña en conta algúns aspectos como os seguintes:

-Detectar os coñecementos previos que cada alumno ten ó comezar o unidade, propondo actividades de reforzo para
aqueles alumnos nos que se detecte un retraso significativo. Nestas actividades de reforzo debe priorizarse o enfoque
procedemental sobre o traballo con contidos conceptuais.

-Procurar que os novos contidos que se pretenden ensinar sexan axeitados ó nivel de desenvolvemento cognitivo dos
alumnos.

-Propor  actividades  abertas,  onde  tódolos  alumnos  poidan  acadar  algunha  meta  máis  ou  menos  complexa
dependendo da súa capacidade.

-Intentar que a comprensión dun contido por parte do alumno lle sexa suficiente para facer unha mínima utilización
de¡ e para enlazar os contidos que se relacionan con el.
-Propor actividades de reforzo o apoio
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Metodoloxía de traballo :

Nas  primeiras  semáns  do  curso  realizarase  unha  avaliación  inicial.  Esta  proba  será  corroborada  co  informe
individualizado do alumnado do curso anterior. Na proba se avaliaran os obxectivos que o alumnado deberia ter
adquiridos despois de haber finalizado a etapa de Primaria.

5.2. Criterios de cualificación e recuperación

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 1

6

UD 2

6

UD 3

6

UD 4

8

UD 5

6

UD 6

8

UD 7

8

UD 8

6

UD 9

6

UD 10

6

Proba
escrita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Táboa de
indicadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidade
didáctica

Peso UD/
Tipo Ins.

UD 11

8

UD 12

6

UD 13

20

Total

100

Proba
escrita 100 100 0 80

Táboa de
indicadores 0 0 100 20

Pesos dos instrumentos de avaliación por UD:

En cada avaliación parcial farase un mínimo de duas probas presenciais que poderán ser escritas, online ou orais
segundo a necesidade das circunstancias ou do tipo de alumnado.
Ademáis poderanse empregar outros procedementos de avaliación (probas prácticas, observación directa, traballos
de investigación... ) usando como instrumento de avaliación táboas de indicadores.
 
A calificación de cada unha das avaliación parciais obterase segundo as porcentaxes seguintes:
Bloque conceptuales ____________80%
Bloque socioafectivo ____________20%
 
 
Finalizada a terceira avaliación farase unha media aritmétíca coas notas das tres avaliacións parciais.
 
Esta é a nota coa que o alumnado parte para a realización da avaliación final.
 
Se o alumnado ten una media de 5 ou mayor poderá subir dita nota nunha proba escrita
final elaborada con contidos da/das avaliacións que queira. Considerarase como nota
final da materia aquela que beneficie ó alumnado.
Especificación :
Non se terán en conta ningún outro tipo de instrumentos de avaliación realizados nas
avaliacións parciais para o cálculo da nota da avaliación final

Criterios de cualificación:
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Criterios de recuperación:

Existirán PROBAS DE RECUPERACIÓN, para a primeira e segunda avaliación respectivamente, feitas ao comenzo da
avaliación seguinte e, que terá caracter obrigatoria para os alumnos suspensos. A avaliación será recuperada cando a
proba sexa cualificada cunha nota de 5 ou maior de 5, e para as recuperacións non se terán en conta outras medidas
avaliativas feitas nos trimestre. En tódolos casos, terase como cualificación de avaliación parcial a maior nota entre a
obtida na avaliación e a obtida na súa proba de recuperación. Para preparalas o alumnado fará o estudo e repaso
persoal da avaliación e poderá resolver dúbidas co profesor encargado da materia ou xefa do departamento no
recreo a petición do alumnado
 
O alumnado que na nota media final das 3 avaliacións non acaden o 5 , realizarán actividades de reforzo dos contidos
e terán unha proba escrita ou dixital de cada unha das avaliacións suspensas. A superación da materia pasará pola
obtención dun 5 na nova media calculada coas notas das avaliacións.
Especificación :
Non se terán en conta ningún outro tipo de instrumentos de avaliación realizados nas avaliacións parciais para o
cálculo da nota da avaliación final
Finalmente o alumnado que non acade unha nota de 5 ou maior na avaliación final , considerarase que ten a materia
completa suspensa.

5.3. Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede.

6. Medidas de atención á diversidade

As medidas ofertadas para atender a diversidade pasan por propor actividades de reforzo ou ampliación para
alumnos que o necesiten como pode ser:

- Material didáctico creado polo profesorado e axeitado á idade ¿matemática¿ do alumno.
- Uso dos cuadernillos de distinto nivel das editoriais Santillana, Anaya y Editex.
- Software educativo propio o uso da plataforma das web dinámicas.
- Profesorado de reforzo que ben poderá realizar a sua labor dentro da clase xeral ou ben, se é conveniente para o
alumno poderá realizar o traballo particularmente.

Cando o profesor observe que para acadar os obxectivos do curso o alumno precisa de medidas mais importantes
cun mero reforzo educativo poderá xunto co equipo de orientación proponer unha adaptación curricular . Se aconsexa
o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importantes.

Algunhas das medidas máis usuais poderían ser: :
a)Metodoloxías diversas.
As adaptacions en metodoloxía didáctica son un recurso que podense introducir nas formas de enfocar ou presentar
determinados contidos ou actividades como consecuencia de:

- Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos
-A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os alumnos.
-A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos.

b)Actividades de aprendizaxe diferenciadas: refuerzo y ampliación.
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Cando se trata de alumnos que manifiestan algunha dificultade para traballar determinados contidos, se debe axustar
o grao de complejidade da actividade e os requerimientos da tarea as suas posibilidades.

c)Material didáctico complementario.

A utilización de materiales didácticos complementarios permite axustar o proceso de ensinanza-aprendizaxe as
diferenzas individuais dos alumnos.

d)Agrupamientos flexibles e ritmos diferentes dentro da mesma aula

A organización de grupos de traballo flexibles no seno do grupo básico permite:

-Que os alumnos poidan situarse en distintas tareas.
-Propoñer actividades de reforzo ou profundización según as necesidades de cada grupo.
-Adaptar o ritmo de introducción de novos contidos.

E por último se o profesor pensa que o alumno require aínda medidas máis formais poderá propor ao equipo de
orientación e  aos pais  unha adaptación curricular  significativa que consisten básicamente na adecuación dos
obxectivos educativos, a eliminación o inclusión de determinados contidos esenciais e a conseguinte modificación dos
criterios de avaliación.

Destinatarios.

Estas adaptacions levanse a cabo para ofrecer un currículo equilibrado e relevante aos alumnos con necesidades
educativas especiais.

Dentro deste colectivo de alumnos, se contempla tanto a aqueles que presentan limitacions de naturaleza física,
psíquica ou sensorial, como aos que posuien un historial escolar e social que provocou ¿lagunas¿ que impiden a
adquisición de novos contidos e, a sua vez, desmotivación, desinterése e rechazo.

Finalidade.

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo con as suas posibilidades.

Condicions.

As adaptacions curriculares estarán precedidas dunha avaliación das necesidades especiais do alumno e dunha
proposta curricular específica

7.1. Concreción dos elementos transversais

UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.1 - Comprensión da
lectura e expresión oral e
escrita

X X X X X X X X
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UD 1 UD 2 UD 3 UD 4 UD 5 UD 6 UD 7 UD 8

ET.2 - A comunicación
audiovisual e a competencia
dixital

X X X X X X X X

ET.3 - O emprendemento
social e empresarial e a
creatividade

X X X X X X X X

ET.4 - O fomento do espírito
crítico X X X X X X X X

ET.5 - A educación emocional
e en valores X X X X X X X X

ET.6 - A igualdade de xénero X X X X X X X X

ET.7 - A creatividade X X X X X X X X

ET.8 - Educación para a
saúde X X X X X X X X

ET.9 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X X X X X X X

UD 9 UD 10 UD 11 UD 12 UD 13

ET.1 - Comprensión da
lectura e expresión oral e
escrita

X X X X X

ET.2 - A comunicación
audiovisual e a competencia
dixital

X X X X X

ET.3 - O emprendemento
social e empresarial e a
creatividade

X X X X X

ET.4 - O fomento do espírito
crítico X X X X X

ET.5 - A educación emocional
e en valores X X X X X

ET.6 - A igualdade de xénero X X X X X

ET.7 - A creatividade X X X X X

ET.8 - Educación para a
saúde X X X X X

ET.9 - Educación para a
sustentabilidade e o consumo
responsable

X X X X X
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7.2. Actividades complementarias

Actividade Descrición

Proporase ao alumnado a participación nesta actividade.Participación no canguro matemático

O alumnado analizara e elaborará un dossier sobre cálculos
matemáticos no mundo do cine

Vis ionado  e  anál ise  dun  v ideo  de  cont ido
matemático

Utilización  de  charlas  ou  libros  de  astronomia  para
explicación de diverso contidos matemático no Universo

Taller de astronomia

Achegamento das matemáticas á industriaSaída didáctica a centro tecnolóxico

8.1. Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores
de logro

Indicadores de logro

Idoneidade das actividades propostas para acadar as aprendizaxes

Adecuación do nivel de dificultade ás características do alumnado. Facilitación do proceso de visualización, revisión
e integración dos erros cometidos por parte do alumnado

Incorporación das novas tecnoloxías ao proceso de ensino-aprendizaxe de maneira efectiva

Combinación do traballo individual e en equipo de xeito eficiente

Participación activa de todo o alumnado

Adecuación dos diferentes procedementos e instrumentos de avaliación son eficaces

Ofrecemento ao alumnado de forma rápida do resultado das probas

Facilitación a cada alumna/o a axuda individualizada que precisa

Atención adecuada á diversidade do alumnado

Información do proceso de ensino-aprendizaxe ao alumnado, persoa titora e familias

Implicación do profesorado nas funcións de titoría e orientación

Comunicación apropiada coa familia por parte de profesorado

Estes  ind icadores  de  logro  es tab lec idos  va loraranse  en  cat ro  n ive is  do  xe i to  que  segue:
excelente/conseguido/mellorable/non acadado.

Descrición:
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8.2. Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora

Ao final de curso analizaremos os seguintes items:
1.- A adecuación de obxectivos, contidos, criterios de avaliación ás características e necesidades do alumnado.
2.- A adecuación de procedementos e instrumentos de avaliación ás características e necesidades do alumnado.
Cando se considere que a programación é mellorable nestes aspectos, será necesaria unha reflexión por parte do
Departamento que leve a atopar as causas do problema e a buscar solucións. Ditas accións de mellora recolleranse
na memoria final de curso para ter en conta na elaboración da programación do curso seguinte.
3.- O grao de desenvolvemento da programación didáctica
Se o grao de desenvolvemento da programación é inferior a un 75% procederase do mesmo xeito que no apartado
anterior.
O desenvolvemento da programación didáctica analízase tamén nas sesións de avaliación, nas que se da conta da
conformidade ou non neste aspecto nos distintos cursos para unha posterior avaliación no departamento en caso de
que se detecte unha non conformidade.
Os tres aspectos analízanse por parte de todos os membros do Departamento correspondente e que debería ser
obxecto de reflexión nas reunións de departamento posteriores.

9. Outros apartados
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