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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Expresar verbalmente e 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. 

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre 

os datos, e contexto do problema) 

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións 

do problema.. 

B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns, 

regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade para facer 

predicións. 

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 
o  

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

matemático. 

MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas 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. 

MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de 

investigación e de matematización ou de modelización, e valora as consecuencias 

destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, 

realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante 

simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes 

impida ou non aconselle facelos manualmente. 

MAPB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas 

estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira 

habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 

MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, 

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



 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 9 CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO:3º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

  

 

información salientable en internet ou noutras fontes, elaborando documentos 

propios, facendo exposicións e argumentacións destes e compartíndoos en 

ámbitos apropiados para facilitar a interacción. 

información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a 

súa discusión ou difusión. 

MAPB1.12.3. 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 establecendo pautas de mellora. 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas 

 

 

 

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais e decimais para operar con 

eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver 

problemas, e presentando os resultados coa precisión requirida. 

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos 

numeradores e denominadores son produtos de potencias. 

MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais 

finitos e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, o grupo de decimais que se 

repiten ou forman período. 

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación 

científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas 

contextualizados. 

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por 

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

procedementos. 

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 

contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para 

determinar o procedemento máis axeitado. 

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais 

e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida 
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cotiá, e analiza a coherencia da solución. 

 

 

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

numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

 

 

 

 

 

 

MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de 

formación a partir de termos anteriores. 

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha 

sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

MAPB2.2.3. 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 relevante e 

transformándoa. 

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de 

polinomio ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá. 

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado 

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

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

resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de 

dúas ecuacións con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación 

alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os 

resultados obtidos. 

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante 

procedementos alxébricos e gráficos. 

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas 

mediante procedementos alxébricos ou gráficos. 

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 

incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

Observación na aula, probas escritas e entrega de tarefas 

Instrumentos: 

Rúbricas corrección, anotacións caderno dixital, rexistro de 
participación e entregas da aula virtual e de webex.  

  Para a recuperación da 1ª e 2ª avaliacións: proba escrita para cada 
avaliación suspensa. 

Cualificación 
final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 

A nota final do curso calcularase como a media aritméticas das dúas primeiras 
avaliacións, ou das respectivas recuperacións realizadas no mes de xuño 
(empregando os medios dispoñibles para facelas telematicamente) podendo 
engadir ata un máximo de dous puntos en función da rúbrica adxunta. Quedaría 
do seguinte xeito: 

 

𝑁𝑜𝑡𝑎𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜 =
𝑁1 + 𝑁2

2
+

𝑁3

5
 

 

onde: 
𝑁1 é 𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 1ª 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑁2 é 𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑎 2ª 𝑎𝑣𝑎𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑁3 é 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒(𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)  

 

N3=
𝑃+𝑇+𝐶+𝑉+𝑅

5
 

Tendo en conta que: 

P: nota correspondente o seguimento da plataforma 

T: nota correspondente a entrega das tarefas propostas na aula virtual 

C: nota correspondente a calidade das tarefas 

V: nota correspondente á participación nas videoconferencias 

R: nota correspondente ós resultados das probas 

Proba 
extraordinaria 
de setembro 

 

Proba escrita valorada sobre 10 puntos 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Non procede, non hai alumnado coas matemáticas aplicadas de 3º ESO 
pendentes 

 

 



 

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

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

MATERIA:MATEMÁTICAS APLICADAS 
 

  

 

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

e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Ficha con resumo de teoría ; exercicios resoltos como modelo 
(formato vídeo ou escritos); cuestionario con exercicios propostos de 
reforzo para aqueles que suspenderon na primeira e segunda 
avaliación; cuestionario con exercicios de ampliación para os que 
aprobaron ou para os que desexen ampliar as actividades de reforzo.  

 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

A metodoloxía é a mesma para a meirande parte do alumnado, 
posto que non presenta problemas de conectividade nin de medios. 
Só un alumno ten problemas de conectividade, non podendo 
conectarse á aula virtual, pero responde ós correos, polo que se lle 
comunican as tarefas por este medio.  

A metodoloxía é a seguinte: 

1º: a profesora facilítalles un resumo dos contidos teóricos.  

2º: entréganse exercicios resoltos ou enlaces a vídeos nos que se 
resolvan tarefas similares.  

3º: propóñolles fichas con exercicios de repaso, reforzo ou 
ampliación para que os resolvan no seu caderno, á vez que me poño 
a súa disposición para a resolución de calquera problema que se lles 
poida xurdir. 

4º: habilito unha tarefa na aula virtual onde poden entregar os 
exercicios que van facendo en formato imaxe. 

5º: reviso as tarefas presentadas polo alumnado para detectar 
aqueles puntos a reforzar. 

6º: programamos unha sesión presencial para resolver algúns 
exercicios e reforzar aqueles puntos que se consideren necesarios. 

Materiais e recursos 

Aula virtual do centro, programa de videoconferencias webex, 
resumos de teoría e de exercicios elaborados pola docente ou 
extraídos dalgunha páxina web, libro de texto e caderno do alumno. 
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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 

PARTICIPACIÓ
N NAS VIDEO 
CONFERENCIA
S 

(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 



 

 

ADAPADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 9 DE 9 CENTRO: IES VILALONGA 
CURSO:3º ESO 

MATERIA: MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 

 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Procedemento que o profesorado empregará para informar ao 
alumnado: 

 

Aula virtual do centro, abalar móbil e webex.  

 

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


