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

B1.1. Utilizar as propiedades dos numeros racionais, as raices e outros numeros radicais para 
operar con eles, utilizando a forma de calculo e notacion adecuada, para resolver problemas da 
vida cotia, e presentar os resul- tados coa precision requirida. 

B1.1.1. Reconece distintos tipos de numeros (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para
a sua distincion e utilizaos para representar e interpretar adecuadamente informacion cuantitativa. 

B1.1.2.  Distingue,  ao  achar  o  decimal  equivalente  a  unha  fraccion,  entre  decimais  finitos  e  decimais
infinitos periodicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten ou forman periodo. 

B1.1.3. Acha a fraccion xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periodico. 

B1.1.4. Expresa numeros moi grandes e moi pequenos en notacion cientifica, opera con eles, con e sen
calcu- ladora, e utilizaos en problemas contextualizados. 
B1.1.5. Calcula o valor de expresions numericas de numeros enteiros, decimais e fraccionarios mediante
as operacions elementais e as potencias de exponente enteiro, aplicando correctamente a xerarquia das
operacions. 
B1.1.6. Emprega numeros racionais para resolver problemas da vida cotia e analiza a coherencia da 
solucion. 
B1.1.7. Realiza operacions numericas sinxelas que contenan raices e opera con elas simplificando os 
resultados 

B1.2. Utilizar a linguaxe alxebrica para expre- sar unha propiedade ou relacion dada medi- ante un
enunciado, extraendo a informacion relevante e transformandoa. 

B1.2.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplicao
a exemplos da vida cotia. 
B1.2.2. Conece e utiliza as identidades notables corres- pondentes ao cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza, e aplicaas nun contexto adecuado. 

B1.3. Resolver problemas da vida cotia nos cales se precise a formulacion e a resolucion de 
ecuacions de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de duas ecuacions con duas incognitas, 
aplicando tecnicas de manipula- cion alxebricas, graficas ou recursos tecno- loxicos, e valorar e
contrastar os resultados obtidos. 

B1.3.1. Resolve ecuacions de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxebricos 
e graficos. 

B1.3.2. Resolve sistemas de duas ecuacions lineais con duas incognitas mediante procedementos alxebri- 
cos ou graficos. 
B1.3.3. Formula alxebricamente unha situacion da vida cotia mediante ecuacions de primeiro e segundo 
grao, e sistemas lineais de duas ecuacions con duas incognitas, resolveas e interpreta criticamente o 
resultado obtido. 

B2.1. Reconecer e describir os elementos e as propiedades caracteristicas das figuras planas, os 
corpos xeometricos elementais e as suas configuracions xeometricas. 

B2.1.1. Calcula o perimetro de poligonos, a lonxitude de circunferencias e a area de poligonos e de figuras
circulares en problemas contextualizados, aplicando formulas e tecnicas adecuadas 
B2.1.2. Calcula areas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolucion en problemas 
contextualizados, aplicando formulas e tecnicas adecuadas. 

B2.2. Utilizar o teorema de Tales e as formulas usuais para realizar medidas indirectas de ele- 
mentos inaccesibles e para obter medidas de lonxitudes de exemplos tomados da vida real. 

B2.2.1. Reconece triangulos semellantes e, en situa- cions de semellanza, utiliza o teorema de Tales para 
o calculo indirecto de lonxitudes e de superficies en situa- cions de semellanza: planos, mapas, fotos 
aereas etc. 

B2.3. Interpretar o sentido das coordenadas xeograficas e a sua aplicacion na localizacion de 
puntos. 

B2.3.1. Situa sobre o globo terraqueo o Ecuador, os po- los, os meridianos e os paralelos e e quen de 
situar un punto sobre o globo terraqueo conecendo a sua latitude e a sua lonxitude. 
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Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación

Procedementos:
Observación do traballo presentado por medios telemáticos (aula 
virtual, correo electrónico)

Instrumentos:
Rúbricas/ listas de cotexo para avaliar o traballo proposto, probas 
telemáticas a través da aula virtual

Cualificación
final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Para a recuperación da 1ª (e da 2ª se houbese) avaliación formularase 
unha proba telemática a través da aula virtual, que permitirá ao 
alumnado suspenso acadar ata un máximo dunha puntuación de 5.
A nota final calcularase como a media aritmética das notas máximas 
acadadas respectivamente nas dúas primeiras avaliacións, unha vez 
realizadas as recuperacións correspondentes, se for preciso,  e 
incrementada ata un máximo de 1,5 puntos en función do número e 
calidade das tarefas entregadas durante o periodo de suspensión das 
clases presenciais.

Proba
extraordinaria
de setembro

O 100% da nota corresponderá co resultado dun exame realizado de 
forma presencial, que versará sobre contidos impartidos con 
anterioridade á suspensión das actividades lectivas presenciais.

Alumnado de
materia

pendente

Criterios de avaliación:

Criterios de cualificación:

Procedementos e instrumentos de avaliación:



3. Metodoloxía e actividades dos  3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación) 

Actividades 

Durante o terceiro trimestre, correspondente a 3/4 º do periodo do 
cuatrimeste no módulo 4º da ESA, realizaránse fundamentalmente 
actividades de recuperación e repaso dos contidos dados no único mes
de clases presenciais que houbo.

Por outra banda, tamén se levan a cabo actividades de ampliación, que
non serán nunca avaliadas negativamente, para poder completar ao 
máximo posible os coñecementos exixidos neste curso no que 
titularían na ESA 

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade)

As actividades son propostas fundamentalmente a través da aula virtual do 
instituto.  Tamén se emprega o correo electrónico como medio de envío de 
tarefas, consulta de dúbidas, etc.
O departamento non ten coñecemento de que ningún alumno manifestase 
ter problemas de conectividade.

Materiais e recursos Apuntes subidos na Aula virtual , a través do correo eléctronico e dados 
nas clases presenciais.
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4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

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

Actualización semanal, sempre que é posible, de tarefas a través da 
páxina web, subida de instrucións a través da Aula Virtual e 
comunicacións das tarefas a través do correo electrónico.

 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro.
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