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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 
 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
MATEMÁTICAS 

Expresar verbalmente e de xeito razoado o proceso seguido na 
resolución dun problema. 

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

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

Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e 
contexto do problema). 
Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 
 Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas que cumpra 
resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 
Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

Afondar en problemas resoltos formulando pequenas variacións nos 
datos, outras preguntas, outros contextos, etc. 

Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e 
as ideas importantes, analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de 
resolución. 
Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis 
xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da 
realidade. 

Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 
MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel e 
os coñecementos matemáticos necesarios. 
Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 
matemático. 

Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados 
ao nivel educativo e á dificultade da situación. 
Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada caso. 
Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, tanto no estudo dos conceptos 
como na resolución de problemas. 
Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

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. 

Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para situacións 
similares futuras. 

Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia 
e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións futuras similares. 

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. 

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. 
Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 
Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 
Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para 
amosar, analizar e comprender propiedades xeométricas. 
Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

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. 

Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e 
denominadores son produtos de potencias. 
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. 
Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con 
eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 
Distingue e emprega técnicas adecuadas para realizar aproximacións por defecto e por 
exceso dun número en problemas contextualizados, e xustifica os seus procedementos. 
Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas 
contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o 
procedemento máis axeitado. 
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 precisión requiridas, 
de acordo coa natureza dos datos. 
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. 
Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a 
coherencia da solución. 

Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 
dada mediante un enunciado, extraendo a información relevante e 
transformándoa. 

Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado 
e aplícao a exemplos da vida cotiá. 
Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha 
suma por diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

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. 

Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos 
alxébricos e gráficos. 
Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante procedementos 
alxébricos ou gráficos. 
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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FÍSICA E QUÍMICA 
Recoñecer e identificar as características do método científico. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos 

científicos. 
Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos 
oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas. 

Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no 
desenvolvemento da sociedade. 

Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 

Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e 
expresar os resultados co erro correspondente. 

Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Sistema 
Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados, facéndoo de 
forma correcta. 
Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e 
instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional 
de Unidades. 

Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no 
laboratorio de física e de química, e describir e respectar as normas de 
seguridade e de eliminación de residuos para a protección ambiental. 

Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de 
utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e 
identificando actitudes e medidas de actuación preventivas. 

Interpretar a información sobre temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en publicacións e medios de comunicación. 

Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación 
científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con 
propiedade. 
Identifica as principais características ligadas á fiabilidade e á obxectividade do fluxo de 
información existente en internet e noutros medios dixitais 

Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos 
de diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a 
interpretación e a comprensión da estrutura interna da materia. 

Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo 
planetario. 
Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no 
átomo. 

Relaciona a notación 
YA

Z co número atómico e o número másico, determinando o 
número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer 
os máis relevantes a partir dos seus símbolos. 

Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica. 
Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición 
na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas 
nobre máis próximo. 

Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis 
complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes. 

Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este 
feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares. 

Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos 
en substancias de uso frecuente e coñecido 

Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e 
clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química. 
Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións dalgún elemento ou composto 
químico de especial interese a partir dunha procura guiada de información bibliográfica e 
dixital. 

Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas 
IUPAC. 

Describir a nivel molecular o proceso polo que os reactivos se 
transforman en produtos, en termos da teoría de colisións. 

Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría atómico-molecular e a 
teoría de colisións. 

BIOLOXÍA 
Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 
determinar as características que os diferencian da materia inerte. 

Diferenza a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas. 
Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e 
eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

Recoñece e diferenza a importancia de cada función para o mantemento da vida. 
Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación 
entre elas. 

Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, 
órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas 
celulares e as súas funcións. 

Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles. 
Diferenza os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes. 

Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os 
factores que os determinan. 

Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións 
que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente. 

Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis 
comúns que afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos). 

Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas. 
Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas. 

Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como método 
de prevención das doenzas. 

Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da 
súa saúde e da das demais persoas. 
Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis 
comúns. 

Determinar o funcionamento básico do sistema inmune e as continuas 
contribucións das ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso 
responsable dos medicamentos. 

Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como 
método de prevención das doenzas. 

Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como 
práctica habitual e integrada nas súas vidas e as consecuencias positivas 
da doazón de células, sangue e órganos. 

Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o 
ser humano. 

Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de substancias 
aditivas, e elaborar propostas de prevención e control. 

Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias 
tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos 
nocivos e propón medidas de prevención e control. 

Recoñecer as consecuencias para o individuo e a sociedade de seguir 
condutas de risco. 

Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a 
sociedade. 

Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 
Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais 
saudables. 

Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico 
na saúde, e identificar as doenzas e os trastornos principais da conduta 
alimentaria. 

Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os 
principais trastornos da conduta alimentaria. 

Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas 
gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso 

B3.16. Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 
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Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados 
coa nutrición, así como sobre as súas causas e a maneira de previlas. 

Diferenza as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados 
na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

Describir os procesos implicados na función de relación, e os sistemas e 
aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar os órganos dos sentidos 
e os coidados do oído e a vista. 

Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de 
relación. 
Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a 
estrutura responsables de cada proceso. 
Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se 
atopan. 

Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu funcionamento. 

Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e relaciónaas coas súas causas, 
cos factores de risco e coa súa prevención. 

Identificar os principais ósos e músculos do aparello locomotor. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en esquemas do aparello 
locomotor. 

Analizar as relacións funcionais entre ósos, músculos e sistema 
nervioso. 

Diferenza os tipos de músculos en función do seu tipo de contracción, e relaciónaos co 
sistema nervioso que os controla. 

 Nota: Estes estándares corresponden aos abordados na primeira e segunda avaliación. Na terceira 
avaliación non se incorporan novos avaliables. Traballarase en reforzar estes estándares sempre en vistas 
a mellorar a cualificación ou mesmo superar o estándar no caso de non telo acadado. 

 



 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
O alumnado recibirá actividades e desafíos a través das vías propostas no centro (Aula 
Virtual). A resolución será reenviada ao profesor que as corrixirá e reenviará ao alumnado. 

Instrumentos: 
Actividades e desafíos. 
Proba escrita ou oral para os casos que precisen recuperar algún estándar. (Proba telemática) 

Cualificación final 
de xuño 

Obterase da seguinte maneira: 

Aqueles alumnos que teñen a primeira e a segunda avaliación aprobadas terán aprobada a 

materia. A nota da avaliación ordinaria de xuño obterase coa media aritmética das notas 

destas dúas avaliacións. Esta nota pode ser mellorada a través das actividades e desafíos 

propostos. 

Aquel alumnado que aínda non teña recuperado a primeira e/ou a segunda avaliación fará a 

correspondente proba escrita ou oral no mes de xuño en data que se fixará.  

Proba 
extraordinaria de 

setembro  

O alumnado que non supere a materia en xuño ten a posibilidade da proba extraordinaria de 
setembro. Esta proba incluirá preguntas sobre os contidos da primeira e segunda avaliación. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación) 

Actividades 

Resolución de cuestións. 

Actividades de cálculo. 

Desafíos de lóxica e matemáticos. 

Pequenas experiencias científicas caseiras. 

Metodoloxía 

Vídeos explicativos e cuestións realizadas a través da Aula Virtual do centro. 

Actividades auto-avaliables das plataformas dixitais dispoñibles. 

Resolución de dúbidas a través de mensaxes na Aula Virtual. 

Videoconferencia a través de Webex. 

Materiais e recursos 

Aula Virtual 

Materiais dixitais diversos. 

Resumos e follas de repaso. 

Libro de texto (empregado durante o curso). 

Videoconferencia Webex. 

 
 

4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado  

Aula Virtual 

Abalar 

Publicidade  Páxina web do centro. 

 


