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

B1.1. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de probabilidade binomial 
e normal, calculando os seus parámetros, asignando a probabilidade aos sucesos correspondentes e 
tomando decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da 
asignación de probabilidades aos sucesos correspondentes. 

MENB1.1.1. Distingue fenómenos aleatorios, discretos ou continuos, que poden modelizarse mediante unha 
distribución binomial ou normal, e manexa con soltura as correspondentes táboas para asignarlles probabilidades 
aos sucesos, analizándoos e decidindo a opción máis conveniente. 

B1.2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da mostra e 
estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da poboación estudada para 
inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible. 

MENB1.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección 

B1.2. Planificar e realizar estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da mostra e 
estudo estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da poboación estudada para 
inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible. 

MENB1.2.2. Aplica os conceptos relacionados coa mostraxe para obter datos estatísticos dunha poboación e extrae 
conclusións sobre aspectos determinantes da poboación de partida. 

B1.3. Presentar e describir ordenadamente información estatística utilizando vocabulario e unhas 
representacións adecuados, e analizar de forma crítica e argumentada informes estatísticos presentes nos 
medios de comunicación, publicidade e outros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica e 
detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e conclusións e analizando, de forma 
crítica, informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros ámbitos, detectando 
posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos. 

MENB1.3.1. Analiza de forma crítica e argumentada información estatística presente nos medios de comunicación e 
outros ámbitos da vida cotiá, valorando a incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica 
de datos estatísticos que proveñen de diversas fontes. 

B3.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos. 
MENB3.1.1. Aplica as regras do produto, as probabilidades totais e a regra de Bayes ao cálculo de probabilidades 
de sucesos. 



 
 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: traballo producido polo alumnado (exercicios escritos, cuestionarios, probas, etc) posterior a 
documentos ou videos 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: 

Realización de proba (Cuestionario, Preguntas, etc.) por cada avaliación suspensa mediante os medios 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. 
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Alumnado de materia 
pendente 

Non procede, non hai alumnado coa materia de Métodos Estatísticos pendente 
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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 prestando especial atención os contidos que 
son obxecto de avaliación nas ABAU.  

Realización e corrección de exercicios e atención de dúbidas. 

Metodoloxía (alumnado con 
conectividade e sen 

conectividade) 
 Comunicación mediante correo electrónico coa totalidade do alumnado. 

Materiais e recursos 
Apuntamentos das profesoras. 

Fichas con exercicios propostos de repaso. 
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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 
 
As profesoras da materia: 
 
 
          Sofía    Vázquez Quiroga                                   Ana Mª Acha Paz   


