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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

 B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

o MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

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

MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos, 
relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados 
dos problemas que cumpra resolver, contrastando a súa validez. 

MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido. 

 B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as 
ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema, coa precisión 
e o rigor adecuados. 

 MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
adecuados ao contexto e á situación. 

MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de 
investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados. 

 MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos 
axeitados ao contexto do problema de investigación. 

MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos 
explícitos e coherentes. 

MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así 
como dominio do tema de investigación. 

 

 B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, 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. 

 MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, 
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e 
compárteos para a súa discusión ou difusión. 

MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e 
mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo, e 
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establecendo pautas de mellora. 

1ª avaliación 

 B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social 
utilizando a linguaxe matricial, e aplicar as operacións con matrices 
como instrumento para o tratamento da devandita información. 

MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito 
social para poder resolver problemas con maior eficacia. 

MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados 
mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais. 

 MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas 
operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios 
tecnolóxicos. 

 B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos 
simples e compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con 
diferentes técnicas de reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas 
de continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema da 
probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a 
probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a partir da 
información obtida mediante a experimentación (probabilidade final), 
empregando os resultados numéricos obtidos na toma de decisións en 
contextos relacionados coas ciencias sociais. 

MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e 
compostos mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática 
de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

 MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que 
constitúen unha partición do espazo mostral. 

MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula 
de Bayes. 

MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en 
condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións. 

 

 B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar 
parámetros descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un 
erro prefixados, calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o 
intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con 
desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, 
cando o tamaño mostral é suficientemente grande. 

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

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

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

MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a 
media poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida. 
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 MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a 
media poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes. 

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

2ª Avaliación 

B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe 
alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determinadas 
(matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e programación lineal 
bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 
obtidas 

 MACS2B2.2.1. Formula  alxebricamente as restricións indicadas nunha 
situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como 
máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa 
posible e aplícao para resolver problemas en contextos reais. 

MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de programación lineal 
bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións lineais 
que están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no 
contexto do problema 

B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de 
xeito obxectivo traducindo a información á linguaxe das funcións, e 
describilo mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das súas 
propiedades máis características. 

 MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas 
ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, 
ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou 
definida a anacos utilizando o concepto de límite. 

  

  



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Traballo sobre os boletíns de repaso dados pola profesora. 

Comunicación a través do correo electrónico e do whatsapp coa 
profesora para aclarar as dudas que xurdan así como o seguimento do 
proceso de ensino. 

Instrumentos para a recuperación de cada unha das avaliacións: 

- Proba escrita: Rúbrica R1 para a resolución de exercicios e problemas 
(sobre 9 puntos) e Rúbrica R2 para a expresión escrita (1 punto). 

Cualificación 
final 

Media aritmética da nota da 1ª e 2ª avaliación e de ser o caso a nota da 
recuperación (tomarase a maior entre a nota da avaliación e a da 
recuperación) 

A esta nota aumentaráselle un máximo de dous puntos segundo a 
rúbrica R3. 

A nota da terceira avaliación será a mesma que a da avaliación final 
ordinaria. 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

Proba escrita sobre os contidos da 1ª e 2ª avaliación: Rúbrica R1 para a 
resolución de exercicios e problemas (sobre 9 puntos) e Rúbrica R2 para 
a expresión escrita (1 punto). 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 

NON PROCEDE 

Criterios de cualificación: 

NON PROCEDE 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

NON PROCEDE 

 

Rúbrica 1: 

RÚBRICA XERAL PARA A CORRECCIÓN DOS EXERCICIOS E PROBLEMAS 

0 25% 50% 75% 100% 

A actividade non foi 
realizada. 
Na actividade hai 
erros matemáticos 
graves. 
A actividade está 
resolta con 
procedementos 
inadecuados. 

A actividade non 
está finalizada. 
Na actividade hai 
erros matemáticos. 
Na actividade 
emprégase un 
procedemento 
adecuado. 

A actividade está 
realizada nun 50% 
e non presenta 
erros. Emprégase 
un procedemento 
adecuado 

A actividade está 
finalizada pero 
presenta erros. 
Emprégase un 
procedemento 
adecuado. 

A actividade está 
finalizada, sen erros 
e empregando o 
procedemento 
máis adecuado. 
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Rúbrica 2: 

R2: EXPRESIÓN ESCRITA 

[0, 0.4) [0.4, 0.6) [0.6,0.9) [0.9, 1] 

Non usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos adecuados 
ou presenta erros 
graves. Non cumpre 
ningún dos requisitos 
básicos de presentación: 
marxes, caligrafía, 
limpeza, orde nos 
procedementos 
matemáticos,…. Non 
contextualiza a solución 
dos problemas. Ten 
moitas faltas de 
ortografía (>10) 

Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos adecuados 
pero presentan erros. 
Non cumpre ningún dos 
requisitos básicos de 
presentación: marxes, 
caligrafía, limpeza…pero 
si orde nos 
procedementos 
matemáticos. Non 
contextualiza 
axeitadamente a 
solución dos problemas. 
Ten faltas de ortografía 
(>5) 

Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos adecuados 
pero con algún erro. 
Cumpre case todos os 
requisitos básicos de 
presentación: marxes, 
caligrafía, limpeza, orde 
nos procedementos 
matemáticos. 
Contextualiza a solución 
dos problemas. Ten 
poucas e ningunha falta 
de ortografía. 

Usa a linguaxe, a 
notación e os símbolos 
matemáticos adecuados. 
Cumpre os requisitos 
básicos de presentación: 
marxes, caligrafía, 
limpeza, orde e claridade 
nos procedementos 
matemáticos. 
Contextualiza a solución 
dos problemas 
empregando un 
vocabulario amplo. Non 
comete faltas de 
ortografía. 

  

Rúbrica 3: 

  0 1 2 3 4 

SEGUIMENTO  
DA 

COMUNICACIÓN 
(40%) 

  

Non se 
comunica coa 
profesora. 

Comunícase 
puntualmente 

Comunícase o 
50% das veces 
requeridas 

Comunícase o 
75% das veces 
requeridas 

A comunicación 
é fluída e 
continua. 

ENTREGA DE 
TAREFAS 

(30%) 
  
  

Nunca entrega 
as tarefas 

Entregou algunha 
tarefa. 

Entregou o 
50% das 
tarefas 

Entregou o 
75% das 
tarefas 

Entregou mais 
do 75% 

CALIDADE DAS 
TAREFAS 

(30%) 
  

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 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Mes de abril: establecemento das vías de comunicación; realización de 
actividades escritas sobre os contidos non impartidos presencialmente; 
establecemento dun plan individual de aprendizaxe. 

Mes de maio: 

- Para o alumnado con algunha avaliación suspensa: recuperación da(s) 
avaliación(s) suspensa(s) mediante un plan de traballo individual marcado 
polo alumno/a  segundo os seus intereses e circunstancias. 

- Para o alumnado coas avaliacións aprobadas: preparación das probas de 
ABAU mediante un plan de traballo individual marcado polo alumo/a 
segundo o seus intereses e circunstancias. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Todo o alumnado dispón de comunicación coa profesora a través do correo 
electrónico xa que este foi o medio empregado durante todo o curso para o 
envío de apuntamentos, exercicios e anuncios. 

Ademais estableceuse un grupo de whatsapp no que está todo o alumnado 
rexistrado  e a través do cal están en comunicación directa coa profesora. 

O envío das tarefas pódese facer a través de fotografías dos exercicios 
realizados. 

Non constan alumnado sen conectividade. 

Materiais e recursos 

-Correo electrónico. 

-Aplicación de whatsapp. 

-Apuntamentos facilitados pola profesora. 

-Boletíns de exercicios facilitados pola profesora. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Envío do presente documento a través do correo electrónico a todo 
o alumnado e comunicación ás familias a través de Abalar Móbil. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 

 
 

 

 

 


