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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 
cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica constante, etc.). 

B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso 
de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións destes, 
e compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, 
transformar e intercambiar información, estimando, valorando e representando os resultados en 
contextos de resolución de problemas. 

MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e complexos e utilízaos para representar e interpretar 

axeitadamente información cuantitativa. 

MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de lapis 

e papel, calculadora ou ferramentas informáticas. 

MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis adecuada a cada contexto e xustifica a súa idoneidade 

MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor absoluto para calcular distancias e manexar 

desigualdades. 

MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen números reais, a súa representación e a interpretación 

na recta real, e as súas operacións 

 

 

B2.2. Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e utilizalos para 
obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas 

MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de números reais e utilízaos 
para obter a solución de ecuacións de segundo grao con coeficientes reais sen solución real. 

MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de Moivre 
no caso das potencias, utilizando a notación máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa 
idoneidade. 

 

 

B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos logaritmos utilizando as súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

 

MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades para calcular logaritmos sinxelos en función doutros 
coñecidos. 
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B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados en contextos reais, utilizando 
recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e interpretando criticamente os 
resultados 

MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estuda e 
clasifica un sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo mediante o método de Gauss, nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións 
(alxébricas e non alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo grao,cociente de inecuación e sistemas 
de inecuacións), e interpreta os resultados no contexto do problema. 

B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de enunciados, táboas ou expresións 
alxébricas, que describan unha situación real, e analizar cualitativa e cuantitativamente as súas 
propiedades, para representalas graficamente e extraer información práctica que axude a 
interpretar o fenómeno do que se derivan 

MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente as funcións reais de variable real elementais e 
realiza analiticamente as operacións básicas con funcións.E sabe calcular a sua inversa. 

MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, e 
recoñece e identifica os erros de interpretación derivados dunha mala elección. 

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. 

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

B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos no cálculo de 
límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou un intervalo. 

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza as operacións elementais do seu cálculo, aplica os 
procesos para resolver indeterminacións e determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de 
límites. 
MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor da 

función. 

Clasifica as discontinuidades 

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

de descontinuidade. 

 

B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación xeométrica 
e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á 
resolución de problemas xeométricos 

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

MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de varias funcións elementais mediante a regra da 
cadea. 

MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: traballo producido polo alumnado (exercicios escritos, cuestionarios, probas, etc) posterior a documentos ou videos e 
páxinas web explicativos de repaso da materia. 

Consulta de dúbidas mediante mensaxería da Aula Virtual ou Correo electrónico, videoconfenrencia, etc 

Instrumentos:  

Para a recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliacións: 
(10%)Entrega de boletín de exercicios de repaso. 

(90%)Realización de probas (Cuestionario, Preguntas, etc.) a definir por cada profesor/a mediante os medios tecnolóxicos dispoñibles (Aula Virtual, 
ClassRoom, Webex, Correo Electrónico, etc.).  

Correxirase usando as rúbricas que constan na programación do departamento de matemáticas. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota da convocatoria ordinaria de xuño: obterase da nota media da 1ª e 2ª avaliación (ou no seu defecto a nota de recuperación) que poderá 
verse incrementada entre 0 e 2 puntos conforme á rúbrica adxunta. 

A nota da terceira avaliación: coincidirá coa nota ordinaria de xuño. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita sobre os contidos impartidos na 1ª e 2ª avaliación, correspondente aos estándares de aprendizaxe descritos no apartado 
1 da presente adaptación de programación didáctica. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

 

Non procede, non hai alumnado coas matemáticas I pendentes. 
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Rúbrica:  No caso de que algún/s dos procedementos de avaliación que constan na presente rúbrica non sexan utilizados polo profesorado ou 

realizados polo alumnado (por causas xustificadas) a nota haberá de ser ponderada sobre os 2 puntos. 

 0 1 2 3 1. 4 

SEGUIMENTO 
NA 
PLATAFORMA 
(20%) 
 

Non accede á 
plataforma sen 
causa xustificada 

Accede 
puntualmente 

Accede ao 50% 
dos materiais 

Accede ao 75% 
dos materias 

Accede a mais 
do 75% dos 
materiais 

ENTREGA DE 
TAREFAS 

(20%) 
 
 

Nunca entrega as 
tarefas 

Entregou 
algunha tarefa 
puntualmente 

Entregou o 
50% das 
tarefas 
puntualmente 
 

Entregou o 75% 
das tarefas 
puntualmente 

Entregou mais 
do 75% 
puntualmente 

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

(20%) 
 

En branco, moi 
deficientes ou 
non corrixe o que 
se lle indica. 

Con erros ou 
carencias 
importantes. 
Corrixe o que se 
lle indica 

Con algúns 
erros  pero 
corrixe o que 
se lle indica 

Con algún erro 
puntual, que 
corrixe cando se 
lle indica 

Correctas 

PARTICIPACIÓN 
NAS VIDEO 
CONFERENCIAS 

(20%) 
 

Non participa sen 
causa xustificada. 

Participa 
puntualmente 

Participa o 50% 
das veces 

Participa o 75% 
das veces 

Participa mais do 
75% das veces 

RESULTADOS 
DE PROBAS 
(20%) 
 
 

Non realiza as 
probas sen causa 
xustificada 

Menos do 25% 
da nota total 

Entre o 25% e o 
50% da nota 
total 

Entre o 50% e o 
75% da nota 
total 

Mais do 75% da 
nota total 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, 

reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 
    Repaso dos contidos impartidos nas dúas primeiras avaliacións 
mediante vídeos, exercicios de propostos, cuestionarios, etc. 
     

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Uso da Aula Virtual do Instituto para o alumnado con 
posibilidades de acceso.  

Comunicación mediante correo electrónico co alumnado que 
manifestou problemas de conexión á aula virtual. 

Materiais e 
recursos 

Apuntamentos das profesoras. 

Fichas con exercicio propostos de repaso. 

Vídeos explicativos. 

Enlaces a páxinas de exercicios interactivos.  

Correo electrónico. 

Videoconferencia mediante Cisco Webex. 

 

 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Explicación dos criterios de avaliación e métodos de 
cualificación ao alumnado mediante a Aula Virtual e/ou correo 
electrónico. 

Comunicación ás familias mediante Abalar da publicación do 
presente documento na páxina web do centro. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
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En Vilalonga a 12 de maio de 2020 

 

A profesora da materia: 

 

 

Ana Acha Paz     


