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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. 

MACB1.1.1. 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. 

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 

os datos, e contexto do problema). 

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 

descoñecidas. 

MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de 

investigación e de matematización ou de modelización, valorando as consecuencias 

destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.12. 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. 

MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, 

vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de 

información relevante, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

B1.12. 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. 

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), 

indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e 

interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre 

decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de 

decimais que se repiten ou forman período. 
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B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou 

periódico. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por 

defecto e por exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus 

procedementos. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a unidade de medida 

adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de 

erro ou a precisión que se requiran, de acordo coa natureza dos datos. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente 

enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e 

analiza a coherencia da solución. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros 

números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 

notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os 

resultados coa precisión requirida. 

MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñan raíces, e opera 

con elas simplificando os resultados. 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 

numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de 

formación a partir de termos anteriores. 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 

numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha 

sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 
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B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 

numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo 

xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas. 

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións 

numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e 

resolve problemas asociados a estas. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 

dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e 

transformándoa. 

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos en exemplos da vida cotiá. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 

dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e 

transformándoa. 

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado 

dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 

dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e 

transformándoa. 

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso 

combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común. 

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a 

resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de 

grao maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, 

aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos 

tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos. 

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 

ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado 

obtido. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Traballo elaborado polo alumnado (boletíns, cuestionarios, probas,etc) 
previa explicación ou repaso mediante vídeos, videoconferencias, etc 

Consulta de dúbidas mediante a classroom, correo electrónico, 
videoconferencia, etc 

Instrumentos: 

Para a recuperación da 1ª e/ou 2ª avaliacións: 

Realización de boletíns de repaso(20%), e unha proba (80%) non 
presencial con límite de tempo mediante os medios tecnolóxicos 
dispoñibles( Classroom, Webex, correo electrónico, etc). 
Correxirase usando as rúbricas que constan na programación do departamento 
de matemáticas. 

Cualificación 
final 

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. 
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 

Criterios de avaliación: :  O alumnado coa materia de matemáticas 
académicas 3º ESO pendentes será avaliado conforme aos criterios de 
avaliación expostos na programación do curso 2018/19 posto que todos 
eles foron compartidos con anterioridade ao 12 de marzo. 

Criterios de cualificación: Para convocatoria ordinaria de xuño: Nota 
media da proba da 1ª parte da materia e da proba da 2ª parte da 
materia, no caso de aprobar as dúas probas. 

Nota dun exame final de toda a materia, no caso de suspender as dúas 
probas. 

  Para a convocatoria extraordinaria de setembro: proba escrita de toda 
a materia. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 1ª parte da materia: proba 
escrita realizada no mes de xaneiro. 
2ª parte da materia: proba tipo test realizada na Aula Virtual. 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 7 DE 9 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:3ºESO 

MATERIA:MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
 

  

 

O alumnado que se presentou á proba da primeira parte da materia e a 

proba da segunda parte da materia, e non recupera algunha de ditas par-

tes tendrá que entregar resoltos os exercicios dos boletíns.  A entrega co-

rrecta dos boletíns puntúa como 5 puntos. 

O alumnado que non se presentou a unha ou ás dúas probas, terá a opor-

tunidade de realizar unha proba final de toda a materia, mediante os me-

dios dispoñibles (telemáticos). 
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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 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 



 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 9 DE 9 CENTRO:IES VILALONGA 
CURSO:3ºESO 

MATERIA:MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 

 

 

 

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, boletíns,cuestionarios, 

etc. 

Tarefas voluntarias de ampliación sempre e cando se beneficie 

ao alumnado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

Emprego da plataforma Google Classroom e Cisco Webex para o 

alumnado con posibilidades de acceso. 

Comunicación mediante correo electrónico co alumnado que 

manifestou problemas de conexión. 

Materiais e recursos 

Apuntamentos das profesoras. 

Fichas con exercicio propostos de repaso. 

Sesións de videoconferenica mediante Cisco Webex. 

Correo electrónico. 

Vídeos explicativos. 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para 
informar ao alumnado. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


