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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas na E.S.O.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 B1.1.  Expresar  verbalmente  e  de  forma  razoada  o  proceso
seguido na resolución dun problema.

 MAB1.1.1.  Expresa verbalmente e de forma razoada 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.

 MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións
entre os datos, e contexto do problema).
 MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
 MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos
problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia.
 MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución.

 B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para encontrar
patróns,  regularidades  e  leis  matemáticas,  en  contextos  numéricos,
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, valorando a súa
utilidade para facer predicións.

 MAB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións
de  cambio,  en  contextos  numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  e
probabilísticos.
 MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas  achadas  para  realizar  simulacións  e
predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade.

 B1.4.  Afondar  en  problemas  resoltos  formulando  pequenas
variacións nos datos, outras preguntas, outros contextos, etc.

 MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de
resolución  e  os  pasos  e  as  ideas  máis  importantes,  analizando  a  coherencia  da
solución ou procurando outras formas de resolución.
 MAB1.4.2.  Formúlase  novos  problemas  a  partir  dun  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.
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 B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados
e conclusións obtidas nos procesos de investigación.

 MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións
obtidas,  utilizando  distintas  linguaxes  (alxébrica,  gráfi-ca,  xeométrica  e  estatístico-
probabilística).

 B1.6. Desenvolver procesos de matematización en contextos da
realidade  cotiá  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas da
realidade.

 MAB1.6.1.  Identifica situacións  problemáticas  da realidade susceptibles  de
conter problemas de interese.
 MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos subxacentes nel
e os coñecementos matemáticos necesarios.
 MAB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos  sinxelos  que
permitan  a  resolución  dun  problema  ou  duns  problemas  dentro  do  campo  das
matemáticas.
 MAB1.6.4.  Interpreta  a  solución  matemática do  problema no  contexto  da
realidade.
 MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a
adecuación e as  limitacións  dos modelos,  e  propón melloras  que aumenten a súa
eficacia.

 B1.7. Valorar a modelización matemática como un recurso para
resolver  problemas  da  realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as
limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

 MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus
resulta-dos, valorando outras opinións.

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

 MAB1.8.1.  Desenvolve  actitudes  axeitadas  para o  traballo  en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).
 MAB1.8.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa  precisión,  o
esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.
 MAB1.8.3.  Distingue  entre  problemas  e  exercicios,  e  adopta  a  actitude
axeitada para cada caso.
 MAB1.8.4.  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.
 MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e  traballo  en
equipo.
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 B1.9.  Superar  bloqueos  e  inseguridades  ante  a  resolución  de
situacións descoñecidas.

 MAB1.9.1.  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.

 B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas, e aprender diso
para situacións similares futuras.

 MAB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os  problemas  resoltos  e  os  procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para
situacións futuras similares.

 B1.11.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas,  de
forma  autónoma,  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.

 MAB1.11.1. 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.
 MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de
funcións  con  expresións  alxébricas  complexas  e  extraer  información  cualitativa  e
cuantitativa sobre elas.
 MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido
na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
 MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas
tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender  propiedades
xeométricas.
 MAB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  tratar  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  información  salientable  en  internet  ou
noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados para
facilitar a interacción.

 MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica
axeitada (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso
de procura,  análise e selección de información relevante, e compárteos para a súa
discusión ou difusión.
 MAB1.12.2.  Utiliza  os  recursos  creados  para  apoiar  a  exposición  oral  dos
contidos traballados na aula.
 MAB1.12.3.  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.
 MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.
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Matemáticas 1º E.S.O.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE
Matemáticas 1 º E.S.O.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas na E.S.O

Bloque 2. Números e álxebra

 B2.1.  Utilizar  números  naturais,  enteiros,  fraccionarios  e
decimais,  e  porcentaxes  sinxelas,  as  súas  operacións  e  as  súas
propiedades,  para  recoller,  transformar  e  intercambiar  información e
resolver problemas relaciona-dos coa vida diaria.

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais)  e  utilízaos  para  representar,  ordenar  e  interpretar  axeitadamente  a
información cuantitativa.
 MAB2.1.2.  Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  distintos  tipos  de
números mediante as operacións elementais  e as potencias de expoñente natural,
aplicando correctamente a xerarquía das operacións.
 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións,
para  resolver  problemas  cotiáns  contextualizados,  representando  e  interpretando
mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

 B2.2.  Coñecer  e  utilizar  propiedades  e  novos  significados  dos
números  en  contextos  de  paridade,  divisibilidade  e  operacións
elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de
números.

 MAB2.2.1.  Recoñece  novos  significados  e  propiedades  dos  números  en
contextos  de  resolución  de  problemas  sobre  paridade,  divisibilidade  e  operacións
elementais.
 MAB2.2.2.  Aplica  os  criterios  de  divisibilidade  por  2,  3,  5,  9  e  11  para
descompoñer  en  factores  primos  números  naturais,  e  emprégaos  en  exercicios,
actividades e problemas contextualizados.
 MAB2.2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común
múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao
problemas contextualizados.
 MAB2.2.4.  Realiza  cálculos  nos  que  interveñen  potencias  de  expoñente
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.
 MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto
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dun  número  enteiro,  comprendendo  o  seu  significado  e  contextualizándoo  en
problemas da vida real.
 MAB2.2.6.  Realiza  operacións  de  redondeo  e  truncamento  de  números
decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos.
 MAB2.2.7.  Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e
fraccionarios,  acha  fraccións  equivalentes  e  simplifica  fraccións,  para  aplicalo  na
resolución de problemas.
 MAB2.2.8.  Utiliza a notación científica,  e valora o seu uso para simplificar
cálculos e representar números moi grandes.

 B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de
operacións  combina-das  como  síntese  da  secuencia  de  operacións
aritméticas,  aplicando  correctamente  a  xerarquía  das  operacións  ou
estratexias de cálculo mental.

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais
e fracciona-rios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora  ou  medios  tecnolóxicos,  utilizando  a  notación  máis  axeitada  e
respectando a xerarquía das operacións.

 B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as
operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e
estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos.

 MAB2.4.1.  Desenvolve  estratexias  de  cálculo  mental  para  realizar  cálculos
exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.
 MAB2.4.2.  Realiza  cálculos  con  números  naturais,  enteiros,  fraccionarios  e
decimais,  decidindo  a  forma  máis  axeitada  (mental,  escrita  ou  con  calculadora),
coherente e precisa.

 B2.5.  Utilizar  diferentes  estratexias  (emprego  de  táboas,
obtención  e  uso  da  constante  de  proporcionalidade,  redución  á
unidade,  etc.)  para  obter  elementos  descoñecidos  nun  problema  a
partir  doutros  coñecidos  en  situacións  da  vida  real  nas  que  existan
variacións porcentuais e magnitudes directamente proporcionais.

 MAB2.5.1.  Identifica e  discrimina relacións  de proporcionalidade numérica
(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver
problemas en situacións cotiás.

 B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os
patróns e as leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para
expresalos,  comunicalos  e  realizar  predicións  sobre  o  seu
comportamento  ao  modificar  as  variables,  e  operar  con  expresións

 MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades
variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións
alxébricas, e opera con elas.
 MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos
numéricos  recorrentes  ou  cambiantes,  exprésaas  mediante  a  linguaxe  alxébrica  e
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alxébricas. utilízaas para facer predicións.

 B2.7.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para  simbolizar  e  resolver
problemas  mediante  a  formulación  de  ecuacións  de  primeiro  grao,
aplicando  para  a  súa  resolución  métodos  alxébricos  ou  gráficos,  e
contrastar os resultados obtidos.

 MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta.
 MAB2.7.2.  Formula  alxebricamente  unha  situación  da  vida  real  mediante
ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido.

ALUMNADO CON ACS: Neste nivel hai un alumno con ACS, polo que da súa adaptación eliminaremos os contidos e estándares do terceiro
trimestre, e reforzaremos os do 1º e 2º trimestre.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas 1º E.S.O.

Bloque 4. Funcións

 B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o sistema de coordenadas
cartesianas.

 MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea
puntos do plano escribindo as súas coordenadas.

 B4.2.  Manexar as  formas de presentar unha función (linguaxe
habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación, pasando dunhas formas a
outras e elixindo a mellor delas en función do contexto).

 MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras e
elixe a máis adecuada en función do contexto.

 B4.3. Comprender o concepto de función.  MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función.

 B4.4.  Recoñecer,  representar  e  analizar  as  funcións  lineais,  e
utilizalas para resolver problemas.

 MAB4.4.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou
dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente.
 MAB4.4.2.  Obtén  a  ecuación  dunha recta  a  partir  da  gráfica  ou  táboa  de
valores.
 MAB4.4.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre
dúas magnitudes e represéntaa.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

 B5.1.  Formular  preguntas  axeitadas  para  coñecer  as
características  de  interese  dunha  poboación  e  recoller,  organizar  e
presentar  datos  relevantes  para  respondelas,  utilizando  os  métodos
estatísticos  apropiados  e  as  ferramentas  adecuadas,  organizando  os
datos  en  táboas  e  construíndo  gráficas,  calculando  os  parámetros
relevantes  e  obtendo  conclusións  razoables  a  partir  dos  resultados

 MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde
o  punto  de  vista  da  estatística,  entende  que as  mostras  se  empregan  para  obter
información da poboación cando son representativas, e aplícaos a casos concretos.
 MAB5.1.2.  Recoñece  e  propón  exemplos  de  distintos  tipos  de  variables
estatísticas, tanto cualitativas como cuantitativas.
 MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas
ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas
e acumuladas, e represéntaos graficamente.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas 1º E.S.O.

obtidos.

 MAB5.1.4.  Calcula a  media aritmética,  a  mediana (intervalo  mediano)  e  a
moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo
o máis axeitado, e para resolver problemas.
 MAB5.1.5.  Interpreta  gráficos estatísticos sinxelos  recollidos  en medios  de
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.
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Matemáticas 2º E.S.O.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE
Matemáticas 2 º E.S.O.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas na E.S.O

Bloque 2. Números e álxebra

 B2.1.  Utilizar  números  naturais,  enteiros,  fraccionarios  e
decimais,  e  porcentaxes  sinxelas,  as  súas  operacións  e  as  súas
propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e
resolver problemas relaciona-dos coa vida diaria.

 MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e
decimais)  e  utilízaos  para  representar,  ordenar  e  interpretar  axeitadamente  a
información cuantitativa.
 MAB2.1.2.  Calcula  o  valor  de  expresións  numéricas  de  distintos  tipos  de
números mediante as operacións elementais  e as potencias de expoñente natural,
aplicando correctamente a xerarquía das operacións.
 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións,
para  resolver  problemas  cotiáns  contextualizados,  representando  e  interpretando
mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

 B2.2.  Coñecer  e  utilizar  propiedades  e  novos  significados  dos
números  en  contextos  de  paridade,  divisibilidade  e  operacións
elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de
números.

 MAB2.2.1.  Realiza  cálculos  nos  que  interveñen  potencias  de  expoñente
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.
 MAB2.2.2.  Realiza  operacións  de  conversión  entre  números  decimais  e
fraccionarios,  acha  fraccións  equivalentes  e  simplifica  fraccións,  para  aplicalo  na
resolución de problemas.
 MAB2.2.3.  Utiliza  a  notación  científica e valora  o  seu  uso  para  simplificar
cálculos e representar números moi grandes.

 B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de
operacións  combina-das  como  síntese  da  secuencia  de  operacións
aritméticas,  aplicando  correctamente  a  xerarquía  das  operacións  ou

 MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais
e fracciona-rios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel,
calculadora  ou  medios  tecnolóxicos,  utilizando  a  notación  máis  axeitada  e
respectando a xerarquía das operacións.
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estratexias de cálculo mental.

 B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con
calculadora), usando estratexias que permitan simplificar as operacións
con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a
coherencia e a precisión dos resultados obtidos.

 MAB2.4.1.  Desenvolve  estratexias  de  cálculo  mental  para  realizar  cálculos
exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.
 MAB2.4.2.  Realiza  cálculos  con  números  naturais,  enteiros,  fraccionarios  e
decimais,  decidindo  a  forma  máis  axeitada  (mental,  escrita  ou  con  calculadora),
coherente e precisa.

 B2.5.  Utilizar  diferentes  estratexias  (emprego  de  táboas,
obtención  e  uso  da  constante  de  proporcionalidade,  redución  á
unidade,  etc.)  para  obter  elementos  descoñecidos  nun  problema  a
partir  doutros  coñecidos  en  situacións  da  vida  real  nas  que  existan
variacións  porcentuais  e  magnitudes  directa  ou  inversamente
proporcionais.

 MAB2.5.1.  Identifica e  discrimina relacións  de proporcionalidade numérica
(como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver
problemas en situacións cotiás.
 MAB2.5.2. Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes
que non son directa nin inversamente proporcionais.

 B2.6. Analizar procesos numéricos cambian-tes, identificando os
patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para
expresalos,  comunicalos  e  realizar  predicións  sobre  o  seu
comportamento  ao  modificar  as  variables,  e  operar  con  expresións
alxébricas.

 MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades
variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións
alxébricas, e opera con elas.
 MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos
numéricos  recorrentes  ou  cambiantes,  exprésaas  mediante  a  linguaxe  alxébrica  e
utilízaas para facer predicións.
 MAB2.6.3.  Utiliza as  identidades alxébricas  notables  e  as  propiedades  das
operacións para transformar expresións alxébricas.

 B2.7.  Utilizar  a  linguaxe  alxébrica  para  simbolizar  e  resolver
problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro e segundo
grao, e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos
alxébricos ou gráficos, e contrastando os resulta-dos obtidos.

 MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou
uns números é ou son solución desta.
 MAB2.7.2.  Formula  alxebricamente  unha  situación  da  vida  real  mediante
ecuacións  de  primeiro  e  segundo  grao,  e  sistemas  de  ecuacións  lineais  con  dúas
incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas 2º E.S.O.

Bloque 3. Xeometría

 B3.1.  Recoñecer  o  significado  aritmético  do  teorema  de
Pitágoras  (cadrados de números e ternas  pitagóricas)  e  o significado
xeométrico (áreas de cadrados construídos sobre os lados), e empregalo
para resolver problemas xeométricos.

 MAB3.1.2.  Aplica  o  teorema  de  Pitágoras  para  calcular  lonxitudes
descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos
xeométricos ou en contextos reais

Bloque 4. Funcións

 B4.1.  Manexar as  formas de presentar unha función (linguaxe
habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación), pasando dunhas formas a
outras e elixindo a mellor delas en función do contexto.

 MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e
elixe a máis adecuada en función do contexto.

 B4.2.  Comprender  o  concepto  de  función,  e  recoñecer,
interpretar e analizar as gráficas funcionais.

 MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función.
 MAB4.2.2.  Interpreta  unha  gráfica  e  analízaa,  recoñecendo  as  súas
propiedades máis características.

 B4.3.  Recoñecer,  representar  e  analizar  as  funcións  lineais,  e
utilizalas para resolver problemas.

 MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou
dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente.
 MAB4.3.2.  Obtén  a  ecuación  dunha recta  a  partir  da  gráfica  ou  táboa  de
valores.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

 B5.1.  Formular  preguntas  axeitadas  para  coñecer  as
características  de  interese  dunha  poboación  e  recoller,  organizar  e
presentar  datos  relevantes  para  respondelas,  utilizando  os  métodos
estatísticos  apropiados  e  as  ferramentas  axeitadas,  organizando  os
datos  en  táboas  e  construíndo  gráficas,  calculando  os  parámetros
relevantes,  e  obtendo  conclusións  razoables  a  partir  dos  resultados

 MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas
ou  cuantitativas  en  táboas,  calcula  e  interpreta  as  súas  frecuencias  absolutas,
relativas, e acumuladas, e represéntaos graficamente.
 MAB5.1.2.  Calcula  a  media  aritmética,  a  mediana  (intervalo  mediano),  a
moda (intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o máis axeitado, e emprégaos para
interpretar un conxunto de datos e para resolver problemas.
 MAB5.1.3.  Interpreta  gráficos estatísticos sinxelos  recollidos  en medios  de
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas 2º E.S.O.

obtidos. comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º E.S.O.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º E.S.O.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas na E.S.O

Bloque 2. Números e álxebra

 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.
 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.
 MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou
periódico.
 MACB2.1.4.  Expresa  números  moi  grandes  e  moi  pequenos  en  notación
científica,  opera  con  eles,  con  e  sen  calculadora,  e  utilízaos  en  problemas
contextualizados.
 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.
 MACB2.1.6.  Aplica axeitadamente técnicas  de truncamento e redondeo en
problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para
determinar o procedemento máis adecuado.
 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.
 MACB2.1.8.  Calcula o valor  de expresións numéricas de números enteiros,
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decimais  e  fraccionarios  mediante  as  operacións  elementais  e  as  potencias  de
expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.
 MACB2.1.9.  Emprega  números  racionais  para  resolver  problemas  da  vida
cotiá e analiza a coherencia da solución.
 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.
 MACB2.2.2.  Obtén  unha  lei  de  formación  ou  fórmula  para  o  termo  xeral
dunha sucesión sinxela de números enteiros ou fraccionarios.
 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.
 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.
 MACB2.3.2.  Coñece  e  utiliza  as  identidades  notables  correspondentes  ao
cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.
 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.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º E.S.O.

Bloque 3. Xeometría

 B3.1.  Recoñecer  e  describir  os  elementos  e  as  propiedades
características das figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as
súas configuracións xeométricas.

 MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e
da bisectriz dun ángulo, e utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos.
 MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se
cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos
sinxelos.
 MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as propiedades das figuras
planas, os poliedros e os corpos de revolución principais.

 B3.2.  Utilizar  o  teorema  de  Tales  e  as  fórmulas  usuais  para
realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para obter as
medidas  de  lonxitudes,  áreas  e  volumes  dos  corpos  elementais,  de
exemplos tomados da vida real, representacións artísticas como pintura
ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos.

 MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares
en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.
 MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e
establece  relacións  de  proporcionalidade  entre  os  elementos  homólogos  de  dous
polígonos semellantes.
 MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza,
utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos.
 MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e
aplícaos para resolver problemas contextualizados.

 B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as dimensións reais de
figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a escala.

 MACB3.3.1.  Calcula  dimensións  reais  de  medidas  de  lonxitudes  e  de
superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

 B3.5. Identificar centros,  eixes e planos de simetría de figuras
planas, poliedros e corpos de revolución.

 MACB3.5.1.  Identifica  os  principais  poliedros  e  corpos  de  revolución,
utilizando a linguaxe con propiedade para referirse aos elementos principais.
 MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría en figuras planas, en
poliedros, na natureza, na arte e nas construcións humanas.

 B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa
aplicación na localización de puntos.

 MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos
e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º E.S.O.

latitude e a súa lonxitude

Bloque 4. Funcións

 B4.1.  Coñecer  os  elementos  que  interveñen  no  estudo  das
funcións e a súa representación gráfica.

 MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
 MAB  B4.1.2.  Identifica  as  características  máis  salientables  dunha  gráfica
interpretándoas dentro do seu contexto.
 MACB41.3.  Constrúe  unha gráfica  a  partir  dun enunciado contextualizado,
describindo o fenómeno exposto.
 MACB4.1.4.  Asocia  razoadamente  expresións  analíticas  a  funcións  dadas
graficamente.
 MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento do fenómeno que
representa unha gráfica e a súa expresión alxébrica.

 B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que
poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a utilidade
da descrición deste  modelo  e  dos  seus  parámetros,  para  describir  o
fenómeno analizado.

 MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir
dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica
puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente.
 MACB4.2.2.  Obtén  a  expresión  analítica  da  función  lineal  asociada  a  un
enunciado e represéntaa.

 B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan
ser  descritas  mediante  funcións  cuadráticas,  calculando  os  seus
parámetros e as súas características.

 MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de
grao 2 e represéntaa graficamente.
 MACB4.3.2.  Identifica  e  describe  situacións  da  vida  cotiá  que  poidan  ser
modelizadas  mediante  funcións  cuadráticas,  estúdaas  e  represéntaas  utilizando
medios tecnolóxicos cando sexa necesario.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 18 DE 73 CENTRO: IES VIRXE DO MAR - NOIA
CURSO:3º ESO

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS



Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º E.S.O.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º E.S.O.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas na E.S.O

Bloque 2. Números e álxebra

 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  neste  caso  o  grupo  de
decimais que se repiten ou forman período.
 MAPB2.1.3.  .  Expresa  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 adecuado.
 MAPB2.1.6.  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.
 MAPB2.1.7.  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.
 MAPB2.1.8.  .  Emprega números racionais  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
salientable e transformándoa.

 MAPB2.3.1.  Realiza  operacións  (suma,  resta  e  produto)  con  polinomios  e
utilízaos en 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 axeitado.

 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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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º E.S.O.

Bloque 3. Xeometría

 B3.1.  Recoñecer  e  describir  os  elementos  e  as  propiedades
características das figuras planas, os corpos xeométricos elementais e as
súas configuracións xeométricas.

 MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se
cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas xeométricos
sinxelos nos que interveñen ángulos.
 MAPB3.1.4.Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e
as áreas de polígonos e figuras circulares en problemas contextualizados
 MAPB3.1.5.  Calcula  áreas  e  volumes  de  poliedros  regulares  e  corpos  de
revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

 B3.2.Utilizar  o  teorema  de  Tales  e  as  fórmulas  usuais  para
realizar  medidas  indirectas  de  elementos  inaccesibles  e  para  obter
medidas  de  lonxitudes,  de  exemplos  tomados  da  vida  real,  de
representacións  artísticas  como  pintura  ou  arquitectura,  ou  da
resolución de problemas xeométricos

 MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados, e
establece  relacións  de  proporcionalidade  entre  os  elementos  homólogos  de  dous
polígonos semellantes.
 MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza,
utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes

 B3.3.Calcular  (ampliación ou redución)  as  dimensións  reais  de
figuras dadas en mapas ou planos, coñecendo a escala.

 MAPB3.3.1.Calcula  dimensións  reais  de  medidas  de  lonxitudes  e  de
superficies en situacións de semellanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc.

 B3.5. Interpretar o sentido das coordenadas xeográficas e a súa
aplicación na localización de puntos.

 MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os meridianos
e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa
latitude e a súa lonxitude

Bloque 4. Funcións

 B4.1.  Coñecer  os  elementos  que  interveñen  no  estudo  das
funcións e a súa representación gráfica

 MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.
 MAB  B4.1.2.  Identifica  as  características  máis  salientables  dunha  gráfica
interpretándoas dentro do seu contexto.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º E.S.O.

 MAPB41.3.  Constrúe  unha gráfica  a  partir  dun  enunciado contextualizado,
describindo o fenómeno exposto.
 MAPB4.1.4.  Asocia  razoadamente  expresións  analíticas  a  funcións  dadas
graficamente.

 B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que
poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a utilidade
da descrición deste  modelo  e  dos  seus  parámetros,  para  describir  o
fenómeno analizado.

 MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir
dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica
puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente.
 MAPB4.2.2.  Obtén  a  expresión  analítica  da  función  lineal  asociada  a  un
enunciado e represéntaa.

 B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional que necesitan
ser  descritas  mediante  funcións  cuadráticas,  calculando  os  seus
parámetros e as súas características.

 MAPB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha función polinómica de
grao 2 e represéntaa graficamente.
 MAPB4.3.2.  Identifica  e  describe  situacións  da  vida  cotiá  que  poidan  ser
modelizadas  mediante  funcións  cuadráticas,  estúdaas  e  represéntaas  utilizando
medios tecnolóxicos cando sexa necesario.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º E.S.O.

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º E.S.O.

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas na E.S.O

Bloque 2. Números e álxebra

 B2.1.  Coñecer os tipos de números e interpretar o significado
dalgunhas  das  súas  propiedades  máis  características  (divisibilidade,
paridade, infinitude, proximidade, etc.).

 MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais
e irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar
axeitadamente información cuantitativa.
 MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en
contextos de resolución de problemas.

 B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas
propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e
resolver problemas relacionados coa vida diaria e con outras materias
do ámbito educativo.

 MACB2.2.1.  Opera  con  eficacia  empregando cálculo  mental,  algoritmos  de
lapis  e  papel,  calculadora ou programas informáticos,  e  utilizando a notación máis
axeitada.
 MACB2.2.2.  Realiza  estimacións  correctamente  e  xulga  se  os  resultados
obtidos son razoables.
 MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando
as propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados.
 MACB2.2.4.  Aplica  porcentaxes  á  resolución  de  problemas  cotiáns  e
financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos
datos o requira.
 MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante
a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos.
 MACB2.2.6.  Compara,  ordena,  clasifica  e  representa  distintos  tipos  de
números sobre a recta numérica utilizando diversas escalas.
 MACB2.2.7.  Resolve  problemas  que  requiran  propiedades  e  conceptos
específicos dos números.
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 B2.3.  Construír  e  interpretar  expresións  alxébricas,  utilizando
con  destreza  a  linguaxe  alxébrica,  as  súas  operacións  e  as  súas
propiedades.

 MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.
 MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao utilizando a regra de
Ruffini, ou outro método máis axeitado.
 MACB2.3.3.  Realiza  operacións  con  polinomios,  igualdades  notables  e
fraccións alxébricas sinxelas.
 MACB2.3.4.  Fai  uso  da  descomposición  factorial  para  a  resolución  de
ecuacións de grao superior a dous.

 B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas
utilizando inecuacións,  ecuacións e sistemas para resolver problemas
matemáticos e de contextos reais.

 MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación
da  vida  real,  estúdao  e  resolve,  mediante  inecuacións,  ecuacións  ou  sistemas,  e
interpreta os resultados obtidos.

Bloque 3. Xeometría

 B3.1.  Utilizar  as  unidades  angulares  dos  sistemas  métrico
sesaxesimal  e  internacional,  así  como  as  relacións  e  as  razóns  da
trigonometría elemental,  para resolver problemas trigonométricos en
contextos reais.

 MACB3.1.1.  Utiliza  conceptos  e  relacións  da  trigonometría  básica  para
resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os
cálculos.

 B3.2.  Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e
indirectas a partir de situacións reais, empregando os instrumentos, as
técnicas ou as fórmulas máis adecuadas,  e aplicando as unidades de
medida.

 MACB3.2.1. Utiliza as ferramentas tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas
apropiadas  para calcular  ángulos,  lonxitudes,  áreas  e volumes de corpos e  figuras
xeométricas.
 MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas
relacións.
 MACB3.2.3. Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos,
cuadriláteros,  círculos,  paralelepípedos,  pirámides,  cilindros,  conos  e  esferas,  e
aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades apropiadas.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º E.S.O.

Bloque 3. Xeometría

 B3.3.  Coñecer  e  utilizar  os  conceptos  e  os  procedementos
básicos  da  xeometría  analítica  plana  para  representar,  describir  e
analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas.

 MACB3.3.1.  Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de
puntos e vectores.
 MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.
 MACB3.3.3.  Coñece  o  significado  de  pendente  dunha  recta  e  diferentes
formas de calculala.
 MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos
datos coñecidos
 MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas
no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade.
 MACB3.3.6.  Utiliza  recursos  tecnolóxicos  interactivos  para  crear  figuras
xeométricas e observar as súas propiedades e as súas características.

Bloque 4. Funcións

 B4.1.  Identificar  relacións  cuantitativas  nunha  situación,
determinar o tipo de función que pode representalas,  e aproximar e
interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de datos
numéricos,  ou  mediante  o  estudo  dos  coeficientes  da  expresión
alxébrica.

 MACB4.1.1.  Identifica e explica relacións  entre magnitudes que poden ser
descritas  mediante  unha  relación  funcional,  e  asocia  as  gráficas  coas  súas
correspondentes expresións alxébricas.
 MACB4.1.2.  Explica  e representa graficamente  o  modelo de relación entre
dúas  magnitudes  para  os  casos  de  relación  lineal,  cuadrática,  proporcionalidade
inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso.
 MACB4.1.3.  Identifica,  estima  ou  calcula  parámetros  característicos  de
funcións elementais.
 MACB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno a partir
do comportamento dunha gráfica ou dos valores dunha táboa.
 MACB4.1.5. Analiza o crecemento ou decrecemento dunha función mediante
a taxa de variación media calculada a partir da expresión alxébrica, unha táboa de
valores ou da propia gráfica.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º E.S.O.

 MACB4.1.6.  Interpreta  situacións  reais  que responden  a  funcións  sinxelas:
lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, definidas a anacos e exponenciais e
logarítmicas.

 B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e
gráficas  que  representen  relacións  funcionais  asociadas  a  situacións
reais obtendo información sobre o seu comportamento, a evolución e
os posibles resultados finais.

 MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas
situacións reais.
 MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e
unidades axeitadas.
 MACB4.2.3.  Describe  as  características  máis  importantes  que  se  extraen
dunha  gráfica  sinalando  os  valores  puntuais  ou  intervalos  da  variable  que  as
determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos.
 MACB4.2.4.  Relaciona  distintas  táboas  de  valores,  e  as  súas  gráficas
correspondentes.
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º E.S.O.
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE

Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º E.S.O.
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas na E.S.O

Bloque 2. Números e álxebra

 B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto
coas  súas  propiedades  e  aproximacións,  para  resolver  problemas
relacionados coa vida  diaria  e  outras  materias  do ámbito  educativo,
recollendo, transformando e intercambiando información.

 MAPB2.1.1.  Recoñece os  tipos de números (naturais,  enteiros,  racionais  e
irracionais),  indica  o  criterio  seguido  para  a  súa  identificación,  e  utilízaos  para
representar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.
 MAPB2.1.2.  Realiza  os  cálculos  con  eficacia,  mediante  cálculo  mental,
algoritmos  de  lapis  e  papel,  calculadora  ou  ferramentas  informáticas,  e  utiliza  a
notación  máis  axeitada  para  as  operacións  de  suma,  resta,  produto,  división  e
potenciación.
 MAPB2.1.3.  Realiza  estimacións  e  xulga  se  os  resultados  obtidos  son
razoables.
 MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e
divisións) con números moi grandes ou moi pequenos.
 MAPB2.1.5.  Compara,  ordena,  clasifica  e  representa  os  tipos  de  números
reais, intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica.
 MAPB2.1.6.  Aplica  porcentaxes  á  resolución  de  problemas  cotiáns  e
financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos
datos o requira.
 MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes
directa e inversamente proporcionais.

 B2.2.  Utilizar  con  destreza  a  linguaxe  alxébrica,  as  súas
operacións e as súas propiedades.

 MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica.
 MAPB2.2.2.  Realiza  operacións  de  suma,  resta,  produto  e  división  de
polinomios, e utiliza identidades notables.
 MAPB2.2.3.  Obtén  as  raíces  dun  polinomio  e  factorízao,  mediante  a
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aplicación da regra de Ruffini.

 B2.3.  Representar  e  analizar  situacións  e  estruturas
matemáticas,  utilizando  ecuacións  de  distintos  tipos  para  resolver
problemas.

 MAPB2.3.1.  Formula alxebricamente  unha situación da vida real  mediante
ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas
incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido.

ALUMNADO CON ACS: Neste nivel hai un alumno con ACS, polo que da súa adaptación eliminaremos os contidos e estándares do terceiro
trimestre, e reforzaremos os do 1º e 2º trimestre.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º E.S.O.

Bloque 3. Xeometría

 B3.1.  Calcular  magnitudes  efectuando  medidas  directas  e
indirectas a partir de situacións reais, empregando os instrumentos, as
técnicas  ou  as  fórmulas  máis  adecuados,  e  aplicando  a  unidade  de
medida máis acorde coa situación descrita.

 MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas apropiados para medir
ángulos,  lonxitudes,  áreas  e  volumes  de  corpos  e  de  figuras  xeométricas,
interpretando as escalas de medidas.
 MAPB3.1.2.  Emprega  as  propiedades  das  figuras  e  dos  corpos  (simetrías,
descomposición en figuras  máis  coñecidas,  etc.)  e aplica o teorema de Tales,  para
estimar ou calcular medidas indirectas.
 MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular perímetros, áreas e volumes de
triángulos,  rectángulos,  círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  e  esferas,  e
aplícaas para resolver problemas xeométricos, asignando as unidades correctas.
 MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, área e volume mediante
a aplicación do teorema de Pitágoras e a semellanza de triángulos.

 B3.2.  Utilizar  aplicacións  informáticas  de  xeometría  dinámica,
representando  corpos  xeométricos  e  comprobando,  mediante
interacción con ela, propiedades xeométricas.

 MAPB3.2.1.  Representa  e  estuda  os  corpos  xeométricos  máis  relevantes
(triángulos, rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) cunha
aplicación  informática  de  xeometría  dinámica,  e  comproba  as  súas  propiedades
xeométricas.

Bloque 4. Funcións

 B4.1.  Identificar  relacións  cuantitativas  nunha  situación,
determinar o tipo de función que pode representalas,  e aproximar e
interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica, de datos
numéricos  ou  mediante  o  estudo  dos  coeficientes  da  expresión
alxébrica.

 MAPB4.1.1.  Identifica  e  explica  relacións  entre  magnitudes  que  se  poden
describir  mediante  unha  relación  funcional,  asociando  as  gráficas  coas  súas
correspondentes expresións alxébricas.
 MAPB4.1.2.  Explica e representa graficamente o modelo de relación entre
dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa e
exponencial.
 MAPB4.1.3.  Identifica,  estima  ou  calcula  elementos  característicos  destas
funcións  (cortes  cos  eixes,  intervalos  de  crecemento  e  decrecemento,  máximos  e
mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade).
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º E.S.O.

 MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións sobre un fenómeno, a partir
da análise da gráfica que o describe ou dunha táboa de valores.
 MAPB4.1.5.  Analiza  o  crecemento  ou  o  decrecemento  dunha  función
mediante a taxa de variación media, calculada a partir da expresión alxébrica, unha
táboa de valores ou da propia gráfica.
 MAPB4.1.6.  Interpreta situacións  reais  que responden a  funcións  sinxelas:
lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa e exponenciais.

 B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e
gráficas  que  representen  relacións  funcionais  asociadas  a  situacións
reais,  obtendo  información  sobre  o  seu  comportamento,  a  súa
evolución e os posibles resultados finais.

 MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas
situacións reais.
 MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos, utilizando eixes e
unidades axeitadas.
 MAPB4.2.3.  Describe  as  características  máis  importantes  que  se  extraen
dunha  gráfica  e  sinala  os  valores  puntuais  ou  intervalos  da  variable  que  as
determinan, utilizando tanto lapis e papel como medios informáticos.
 MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas gráficas correspondentes
en casos sinxelos, e xustifica a decisión.
 MAPB4.2.5.  Utiliza  con  destreza  elementos  tecnolóxicos  específicos  para
debuxar gráficas.
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Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas nas materias de Matemáticas I e Matemáticas II no Bacharelato

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

 B1.1.  Expresar  verbalmente  e  de  forma  razoada  o  proceso
seguido na resolución dun problema.

 MAB1.1.1.  Expresa verbalmente e de forma razoada 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.

 MAB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o  enunciado  para  resolver  ou  demostrar
(datos,  relacións  entre  os  datos,  condicións,  hipótese,  coñecementos  matemáticos
necesarios, etc.).
 MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de
solucións do problema.
 MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos
problemas para resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia.
 MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na
resolución de problemas.
 MAB1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas.

 B1.3.  Realizar  demostracións  sinxelas  de  propiedades  ou
teoremas  relativos  a  contidos  alxébricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

 MAB1.3.1.  Utiliza  diferentes  métodos  de  demostración  en  función  do
contexto  matemático  e  reflexiona  sobre  o  proceso  de  demostración  (estrutura,
método, linguaxe e símbolos, pasos clave, etc.).

 B1.4.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  sirva  para
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema
ou nunha demostración, coa precisión e o rigor adecuados.

 MAB1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados
ao contexto e á situación.
 MAB1.4.2.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e  razoamentos
explícitos e coherentes.
 MAB1.4.3.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas  ao  tipo  de
problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema para demostrar, tanto na
procura de resultados como para a mellora da eficacia na comunicación das ideas
matemáticas.

 B1.5.  Planificar  adecuadamente  o  proceso  de  investigación,  MAB1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación
matemática  (problema  de  investigación,  estado  da  cuestión,  obxectivos,  hipótese,
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tendo  en  conta  o  contexto  en  que  se  desenvolve  e  o  problema  de
investigación formulado.

metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).
 MAB1.5.2.  Planifica  axeitadamente  o  proceso  de  investigación,  tendo  en
conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación formulado.
 MAB1.5.3.  Afonda  na  resolución  dalgúns  problemas,  formulando  novas
preguntas, xeneralizando a situación ou os resultados, etc.

 B1.6.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de  investigacións
matemáticas,  a  partir  da  resolución dun problema e o afondamento
posterior,  a  xeneralización  de  propiedades  e  leis  matemáticas,  e  o
afondamento  nalgún  momento  da  historia  das  matemáticas,
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

 MAB1.6.1.  Xeneraliza  e  demostra  propiedades  de  contextos  matemáticos
numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos.
 MAB1.6.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das
matemáticas  (a  historia  da  humanidade  e  a  historia  das  matemáticas;  arte  e
matemáticas;  tecnoloxías  e  matemáticas,  ciencias  experimentais  e  matemáticas,
economía  e  matemáticas,  etc.)  e  entre  contextos  matemáticos  (numéricos  e
xeométricos,  xeométricos  e  funcionais,  xeométricos  e  probabilísticos,  discretos  e
continuos, finitos e infinitos, etc.).

 B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso
de investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados.

 MAB1.7.1.  Consulta  as  fontes  de  información  adecuadas  ao  problema  de
investigación.
 MAB1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados
ao contexto do problema de investigación.
 MAB1.7.3.  Utiliza  argumentos,  xustificacións,  explicacións  e  razoamentos
explícitos e coherentes.
 MAB1.7.4.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas  ao  tipo  de
problema de investigación.
 MAB1.7.5.  Transmite  certeza  e  seguridade na  comunicación  das  ideas,  así
como dominio do tema de investigación.
 MAB1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións
sobre  o  nivel  de  resolución  do  problema  de  investigación  e  de  consecución  de
obxectivos, e, así mesmo, formula posibles continuacións da investigación, analiza os
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas impresións persoais sobre a
experiencia.

 B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da
realidade  cotiá  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou

 MAB1.8.1.  Identifica situacións  problemáticas  da realidade susceptibles  de
conter problemas de interese.
 MAB1.8.2.  Establece  conexións  entre  o  problema  do  mundo  real  e  o
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probabilísticos) a partir da identificación de problemas en situacións da
realidade.

matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen
nel, así como os coñecementos matemáticos necesarios.
 MAB1.8.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe  modelos  matemáticos  axeitados  que
permitan a resolución do problema ou problemas dentro do campo das matemáticas.
 MAB1.8.4.  Interpreta  a  solución  matemática do  problema no  contexto  da
realidade.
 MAB1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a
adecuación e as  limitacións  dos modelos,  e  propón melloras  que aumenten a súa
eficacia.

 B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para
resolver  problemas  da  realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as
limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

 MAB1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros
conseguidos, resultados mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando
outras opinións

 B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

 MAB1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica constante,
etc.).
 MAB1.10.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa  precisión,
esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.
 MAB1.10.3.  Desenvolve  actitudes  de  curiosidade  e  indagación,  xunto  con
hábitos de formularse preguntas e buscar respostas axeitadas, revisar de forma crítica
os resultados atopados, etc
 MAB1.10.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e  traballo  en
equipo.

 B1.11.  Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

 MAB1.11.1.  Toma  decisións  nos  procesos  de  resolución  de  problemas,  de
investigación e de matematización ou de modelización, valorando as consecuencias
destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

 B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa
eficacia e aprendendo delas para situacións similares futuras.

 MAB1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia
das  súas  estruturas,  valorando a  potencia,  a  sinxeleza  e  a  beleza  das  ideas  e  dos
métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións futuras.
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 B1.13.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas  axeitadas,  de
forma  autónoma,  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.

 MAB1.13.1. 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.
 MAB1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de
funcións  con  expresións  alxébricas  complexas  e  extraer  información  cualitativa  e
cuantitativa sobre elas.
 MAB1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido
na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos.
 MAB1.13.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas
tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender  propiedades
xeométricas.
 MAB1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas
estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

 B1.14. 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.

 MAB1.14.1.  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.
 MAB1.14.2.  Utiliza  os  recursos  creados  para  apoiar  a  exposición  oral  dos
contidos traballados na aula.
 MAB1.14.3.  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.
 MAB1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.
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Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas nas materias de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I e
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II no Bacharelato

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido
na resolución dun problema.

▪ MACSB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na
resolución dun problema, coa precisión e o rigor ade-cuados.

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución
de  problemas,  realizando  os  cálculos  necesarios  e  comprobando  as
solucións obtidas.

▪ MACSB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos,
relacións entre os datos, condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.).
▪ MACSB1.2.2. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados
dos problemas que cumpra resolver,  contrastando a súa validez e valorando a súa
utilidade e a súa eficacia.
▪ MACSB1.2.3.  Utiliza  estratexias  heurísticas  e  procesos  de  razoamento  na
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso seguido.

▪ B1.3.  Elaborar  un  informe  científico  escrito  que  sirva  para
comunicar as ideas matemáticas xurdidas na resolución dun problema,
coa precisión e o rigor adecuados.

▪ MACSB1.3.1.  Usa  a  linguaxe,  a  notación  e  os  símbolos  matemáticos
adecuados ao contexto e á situación.
▪ MACSB1.3.2.  Utiliza argumentos,  xustificacións,  explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes.
▪ MACSB1.3.3.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas  ao  tipo  de
problema, situación para resolver ou propiedade ou teorema que cumpra demostrar.

▪ B1.4.  Planificar  adecuadamente  o  proceso  de  investigación,
tendo  en  conta  o  contexto  en  que  se  desenvolve  e  o  problema  de
investigación formulado.

▪ MACSB1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha
investigación matemática (problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos,
hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.).
▪ MACSB1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en
conta o contexto en que se desenvolve e o problema de investigación formulado.

▪ B1.5.  Practicar  estratexias  para  a  xeración  de  investigacións
matemáticas, a partir dea resolución dun problema e o afondamento
posterior,  da xeneralización de propiedades e leis  matemáticas,  e  do

▪ MACSB1.5.2. Procura conexións entre contextos da realidade e do mundo das
matemáticas (historia da humanidade e historia das matemáticas; arte e matemáticas;
ciencias sociais e matemáticas, etc.)
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afondamento  nalgún  momento  da  historia  das  matemáticas,
concretando todo iso en contextos numéricos, alxébricos, xeométricos,
funcionais, estatísticos ou probabilísticos.

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso
de investigación realizado, coa precisión e o rigor adecuados

▪ MACSB1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de
investigación.
▪ MACSB1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados
ao contexto do problema de investigación.
▪ MACSB1.6.3.  Utiliza argumentos,  xustificacións,  explicacións e razoamentos
explícitos e coherentes.
▪ MACSB1.6.4.  Emprega  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas  ao  tipo  de
problema  de  investigación,  tanto  na  procura  de  solucións  coma  para  mellorar  a
eficacia na comunicación das ideas matemáticas.
▪ MACSB1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así
como dominio do tema de investigación.
▪ MACSB1.6.6.  Reflexiona  sobre  o  proceso  de  investigación  e  elabora
conclusións sobre o nivel de resolución do problema de investigación e de consecución
de  obxectivos,  formula  posibles  continuacións  da  investigación,  analiza  os  puntos
fortes  e  débiles  do  proceso,  e  fai  explícitas  as  súas  impresións  persoais  sobre  a
experiencia.

▪ B1.7. Desenvolver procesos de matematización en contextos da
realidade  cotiá  (numéricos,  xeométricos,  funcionais,  estatísticos  ou
probabilísticos)  a  partir  da identificación de problemas en situacións
problemáticas da realidade.

▪ MACSB1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de
conter problemas de interese.
▪ MACSB1.7.2. Establece conexións entre o problema do mundo real e o mundo
matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que subxacen
nel, e os coñecementos matemáticos necesarios.
▪ MACSB1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que
permitan  a  resolución  do  problema  ou  dos  problemas  dentro  do  campo  das
matemáticas.
▪ MACSB1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da
realidade.
▪ MACSB1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a
adecuación e as  limitacións  dos modelos,  e  propón melloras  que aumenten a súa
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eficacia.

▪ B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para
resolver  problemas  da  realidade  cotiá,  avaliando  a  eficacia  e  as
limitacións dos modelos utilizados ou construídos.

▪ MACSB1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros
conseguidos,  resultados  mellorables,  impresións  persoais  do  proceso,  etc.,  e
valorando outras opinións

▪ B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao
quefacer matemático.

▪ MACSB1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada, convivencia coa
incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, etc.).
▪ MACSB1.9.2.  Formúlase  a  resolución  de  retos  e  problemas  coa  precisión,
esmero e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación.
▪ MACSB1.9.3.  Desenvolve actitudes  de curiosidade e  indagación,  xunto con
hábitos de formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de
forma crítica os resultados encontrados; etc.
▪ MACSB1.9.4.  Desenvolve  habilidades  sociais  de  cooperación  e  traballo  en
equipo.

▪ B1.10.  Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de
situacións descoñecidas.

▪ MACSB1.10.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de
investigación,  de  matematización  ou  de  modelización,  e  valora  as  consecuencias
destas e a conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade.

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa
eficacia, e aprender diso para situacións similares futuras.

▪ MACSB1.11.1.  Reflexiona  sobre  os  procesos  desenvolvidos,  tomando
conciencia das súas estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e
dos métodos utilizados, e aprender diso para situacións futuras.

▪ B1.12.  Empregar  as  ferramentas  tecnolóxicas  adecuadas,  de
xeito  autónomo,  realizando  cálculos  numéricos,  alxébricos  ou
estatísticos,  fa-cendo  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.

▪ MACSB1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas
de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
▪ MACSB1.12.3.  Deseña  representacións  gráficas  para  explicar  o  proceso
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos
▪ MACSB1.12.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos  xeométricos  con  ferramentas
tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,  analizar  e  comprender  propiedades
xeométricas.
▪ MACSB1.12.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos  para  o  tratamento  de  datos  e
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gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións.

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación
de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, buscando, 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.

▪ MACSB1.13.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación,
imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e selección de
información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa
discusión ou difusión.
▪ MACSB1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos
contidos traballados na aula.
▪ MACSB1.13.3. 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.
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Matemáticas I 1º Bacharelato
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE

Matemáticas I 1º Bacharelato
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números e álxebra

 B2.1.  Utilizar  os  números  reais,  as  súas  operacións  e  as  súas
propiedades,  para  recoller,  transformar  e  intercambiar  información,
estimando, valorando e representando os resultados en contextos de
resolución de problemas.

 MA1B2.1.1.  Recoñece os tipos números reais  e complexos e utilízaos para
representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.

 MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas.
 MA1B2.1.3.  Utiliza a  notación numérica máis  adecuada a  cada contexto e
xustifica a súa idoneidade.
 MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos cálculos aproximados que
realiza,  valorando  e  xustificando  a  necesidade  de  estratexias  axeitadas  para
minimizalas.
 MA1B2.1.5.  Coñece  e  aplica  o  concepto  de  valor  absoluto  para  calcular
distancias e manexar desigualdades.
 MA1B2.1.6.  Resolve  problemas  nos  que  interveñen  números  reais,  a  súa
representación e a interpretación na recta real, e as súas operacións.

 B2.2.  Coñecer  os  números  complexos  como  extensión  dos
números  reais,  e  utilizalos  para  obter  solucións  dalgunhas  ecuacións
alxébricas.

 MA1B2.2.1. Valora os números complexos como ampliación do concepto de
números reais e utilízaos para obter a solución de ecuacións de segundo grao con
coeficientes reais sen solución real.
 MA1B2.2.2. Opera con números complexos e represéntaos graficamente, e
utiliza  a  fórmula  de  Moivre  no  caso  das  potencias,  utilizando  a  notación  máis
adecuada a cada contexto, xustificando a súa idoneidade.

 B2.3.  Valorar  as  aplicacións  do  número  "e"  e  dos  logaritmos  MA1B2.3.1.  Aplica  correctamente  as  propiedades  para  calcular  logaritmos
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utilizando as súas propiedades na resolución de problemas extraídos de
contextos reais.

sinxelos en función doutros coñecidos.
 MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a fenómenos físicos, biolóxicos ou
económicos, mediante o uso de logaritmos e as súas propiedades.

 B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados en
contextos reais, utilizando recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e
sistemas) e interpretando criticamente os resultados.

 MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación
da  vida  real,  estuda  e  clasifica  un  sistema  de  ecuacións  lineais  formulado  (como
máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo mediante o método de Gauss,
nos casos que sexa posible, e aplícao para resolver problemas.
 MA1B2.4.2.  Resolve  problemas  nos  que  se  precise  a  formulación  e  a
resolución  de  ecuacións  (alxébricas  e  non  alxébricas)  e  inecuacións  (primeiro  e
segundo grao), e interpreta os resultados no contexto do problema.

Bloque 3. Xeometría

 B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando
con soltura  as  razóns  trigonométricas  dun ángulo,  do seu dobre e  a
metade, así como as transformacións trigonométricas usuais.

 MA1B4.1.1.  Coñece  e  utiliza  as  razóns  trigonométricas  dun  ángulo,  o  seu
dobre e a metade, así como as do ángulo suma e diferenza doutros dous.

 B4.2.  Utilizar  os  teoremas  do  seno,  coseno  e  tanxente,  e  as
fórmulas  trigonométricas  usuais  para  resolver  ecuacións
trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos directamente ou
como consecuencia da resolución de problemas xeométricos do mundo
natural, xeométrico ou tecnolóxico.

 MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do mundo natural,  xeométrico
ou tecnolóxico,  utilizando os  teoremas  do seno,  coseno e tanxente,  e  as  fórmulas
trigonométricas  usuais,  e  aplica  a  trigonometría  a  outras  áreas  de  coñecemento,
resolvendo problemas contextualizados.

 B4.3.  Manexar  a  operación  do  produto  escalar  e  as  súas
consecuencias; entender os conceptos de base ortogonal e ortonormal;
e distinguir e manexarse con precisión no plano euclídeo e no plano
métrico,  utilizando  en  ambos  os  casos  as  súas  ferramentas  e
propiedades.

 MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas con vectores no plano,
utiliza  a  interpretación  xeométrica  das  operacións  para  resolver  problemas
xeométricos  e emprega con asiduidade as consecuencias  da definición de produto
escalar  para  normalizar  vectores,  calcular  o  coseno  dun  ángulo,  estudar  a
ortogonalidade de dous vectores ou a proxección dun vector sobre outro.

 B4.4.  Interpretar  analiticamente  distintas  situacións  da
xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións de rectas, e utilizalas

 MA1B4.4.1.  Calcula distancias  entre puntos e dun punto a unha recta,  así
como ángulos de dúas rectas.
 MA1B4.4.2.  Obtén  a  ecuación  dunha  recta  nas  súas  diversas  formas,
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para resolver problemas de incidencia e cálculo de distancias. identificando en cada caso os seus elementos característicos.

 MA1B4.4.3.  Recoñece e diferenza analiticamente as posicións relativas  das
rectas.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 41 DE 73 CENTRO: IES VIRXE DO MAR - NOIA
CURSO:3º ESO

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS



Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas I 1º Bacharelato

Bloque 3. Análise

 B3.1.  Identificar  funcións  elementais  dadas  a  través  de
enunciados,  táboas  ou  expresións  alxébricas,  que  describan  unha
situación  real,  e  analizar  cualitativa  e  cuantitativamente  as  súas
propiedades,  para  representalas  graficamente  e  extraer  información
práctica que axude a interpretar o fenómeno do que se derivan.

 MA1B3.1.1.  Recoñece  analiticamente  e  graficamente  as  funcións  reais  de
variable real elementais e realiza analiticamente as operacións básicas con funcións.
 MA1B3.1.2.  Selecciona  adecuadamente  e  de  maneira  razoada  eixes,
unidades,  dominio  e  escalas,  e  recoñece  e  identifica  os  erros  de  interpretación
derivados dunha mala elección.
 MA1B3.1.3.  Interpreta  as  propiedades  globais  e  locais  das  funcións,
comprobando  os  resultados  coa  axuda  de  medios  tecnolóxicos  en  actividades
abstractas e problemas contextualizados.
 MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións derivadas do estudo e a análise
de funcións en contextos reais.

 B3.2.  Utilizar  os  conceptos  de  límite  e  continuidade  dunha
función aplicándoos no cálculo de límites e o estudo da continuidade
dunha función nun punto ou un intervalo.

 MA1B3.2.1.  Comprende  o  concepto  de  límite,  realiza  as  operacións
elementais  do  seu  cálculo,  aplica  os  procesos  para  resolver  indeterminacións  e
determina a tendencia dunha función a partir do cálculo de límites.
 MA1B3.2.2.  Determina  a  continuidade  da  función  nun  punto  a  partir  do
estudo do seu límite e do valor  da función, para extraer conclusións en situacións
reais.
 MA1B3.2.3.  Coñece as  propiedades das  funcións  continuas e  representa a
función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.

 B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a
súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de
fenómenos  naturais,  sociais  ou  tecnolóxicos,  e  á  resolución  de
problemas xeométricos.

 MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función usando os métodos axeitados e
emprégaa para estudar situacións reais e resolver problemas.
 MA1B3.3.2.  Deriva  funcións  que  son  composición  de  varias  funcións
elementais mediante a regra da cadea.
 MA1B3.3.3.  Determina  o  valor  de  parámetros  para  que  se  verifiquen  as
condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun punto.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 1º Bacharelato
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 1º Bacharelato
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números e álxebra

 B2.1.  Utilizar  os  números  reais  e  as  súas  operacións  para
presentar e intercambiar información, controlando e axustando a marxe
de erro esixible en cada situación, en contextos da vida real.

 MACS1B2.1.1.  Recoñece  os  tipos  números  reais  (racionais  e  irracionais)  e
utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa.
 MACS1B2.1.2. Representa correctamente información cuantitativa mediante
intervalos de números reais.
 MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e representa graficamente calquera
número real.
 MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con eficacia, empregando cálculo
mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, utilizando
a notación máis axeitada e controlando o erro cando aproxima.

 B2.2.  Resolver  problemas  de  capitalización  e  amortización
simple  e  composta  utilizando  parámetros  de  aritmética  mercantil,
empregando  métodos  de  cálculo  ou  os  recursos  tecnolóxicos  máis
axeitados.

 MACS1B2.2.1.  Interpreta  e  contextualiza  correctamente  parámetros  de
aritmética mercantil  para  resolver  problemas  do  ámbito da matemática financeira
(capitalización e amortización simple e composta) mediante os métodos de cálculo ou
recursos tecnolóxicos apropiados.

 B2.3.  Transcribir  a  linguaxe  alxébrica  ou  gráfica  situacións
relativas  ás  ciencias  sociais,  e  utilizar  técnicas  matemáticas  e
ferramentas  tecnolóxicas  apropiadas  para  resolver  problemas  reais,
dando  unha  interpretación  das  solucións  obtidas  en  contextos
particulares.

 MACS1B2.3.1.  Utiliza  con  eficacia  a  linguaxe  alxébrica  para  representar
situacións formuladas en contextos reais.
 MACS1B2.3.2.  Resolve  problemas  relativos  ás  ciencias  sociais  mediante  a
utilización de ecuacións ou sistemas de ecuacións.
 MACS1B2.3.3.  Realiza  unha  interpretación  contextualizada  dos  resultados
obtidos e exponos con claridade.

Bloque 3. Análise
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 B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo
en conta as súas características e a súa relación con fenómenos sociais.

 MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma alxébrica, por medio de
táboas ou graficamente, e relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, sociais e
científicos, extraendo e replicando modelos.
 MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e razoadamente eixes, unidades e
escalas, recoñecendo e identificando os erros de interpretación derivados dunha mala
elección, para realizar representacións gráficas de funcións.
 MACS1B3.1.3.  Estuda  e  interpreta  graficamente  as  características  dunha
función, comprobando os resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en actividades
abstractas e problemas contextualizados.
  MACS1B3.1.4:Realiza operacións con funcións, analítica e graficamente coa
axuda de medios informáticos

 B3.2.  Interpolar  e  extrapolar  valores  de  funcións  a  partir  de
táboas, e coñecer a utilidade en casos reais.

 MACS1B3.2.1.  Obtén  valores  descoñecidos  mediante  interpolación  ou
extrapolación a partir de táboas ou datos, e interprétaos nun contexto.

 B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto
ou no infinito, para estimar as tendencias.

 MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou
no infinito para estimar as tendencias dunha función.
 MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as asíntotas dunha función en
problemas das ciencias sociais.

 B3.4.  Coñecer  o  concepto  de  continuidade  e  estudar  a
continuidade  nun  punto  en  funcións  polinómicas,  racionais,
logarítmicas e exponenciais.

 MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a continuidade da función nun
punto para extraer conclusións en situacións reais.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 1º Bacharelato

Bloque 3. Análise

 B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación
media nun intervalo e nun punto como aproximación ao concepto de
derivada, e utilizar as regra de derivación para obter a función derivada
de funcións sinxelas e das súas operacións.

 MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun intervalo e a taxa de
variación  instantánea,  interprétaas  xeometricamente  e  emprégaas  para  resolver
problemas e situacións extraídas da vida real.
 MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para calcular a función derivada
dunha función e obter a recta tanxente a unha función nun punto dado.

Bloque 4. Estatística e probabilidade

 B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións
bidimensionais,  con variables  discretas  ou continuas,  procedentes  de
contextos  relacionados  coa  economía  e  outros  fenómenos  sociais,  e
obter os parámetros estatísticos máis usuais mediante os medios máis
axeitados (lapis  e  papel,  calculadora,  folla  de  cálculo)  e  valorando a
dependencia entre as variables.

 MACS1B4.1.1.  Elabora e interpreta táboas bidimensionais  de frecuencias  a
partir dos datos dun estudo estatístico, con variables numéricas (discretas e continuas)
e categóricas.
 MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos máis usuais en
variables bidimensionais para aplicalos en situacións da vida real.
 MACS1B4.1.3.  Acha  as  distribucións  marxinais  e  diferentes  distribucións
condicionadas a partir dunha táboa de continxencia, así  como os seus parámetros,
para aplicalos en situacións da vida real.
 MACS1B4.1.4.  Decide  se  dúas  variables  estatísticas  son  ou  non
estatisticamente  dependentes  a  partir  das  súas  distribucións  condicionadas  e
marxinais, para poder formular conxecturas.
 MACS1B4.1.5.  Avalía  as  representacións  gráficas  apropiadas  para  unha
distribución  de  datos  sen  agrupar  e  agrupados,  e  usa  axeitadamente  medios
tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o punto de vista estatístico, calcular
parámetros e xerar gráficos estatísticos.

 B4.2.  Interpretar  a  posible  relación  entre  dúas  variables  e
cuantificar  a  relación  lineal  entre  elas  mediante  o  coeficiente  de
correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta de regresión

 MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da dependencia estatística
e  estima  se  dúas  variables  son  ou  non  estatisticamente  dependentes  mediante  a
representación da nube de puntos en contextos cotiáns.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I 1º Bacharelato

e de realizar predicións a partir dela, avaliando a fiabilidade destas nun
contexto  de  resolución  de  problemas  relacionados  con  fenómenos
económicos e sociais.

 MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da dependencia lineal entre dúas
variables mediante o cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación lineal
para poder obter conclusións.
 MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de regresión de dúas variables e
obtén predicións a partir delas.
 MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións obtidas a partir da recta de
regresión mediante o coeficiente de determinación lineal en contextos relacionados
con fenómenos económicos e sociais.

 B4.3.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en
experimentos  simples  e  compostos,  utilizando a regra de Laplace en
combinación  con  diferentes  técnicas  de  reconto  e  a  axiomática  da
probabilidade, empregando os resultados numéricos obtidos na toma
de decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais.

 MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e
compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas
da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
 MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade dunha variable discreta
asociada  a  un  fenómeno  sinxelo  e  calcula  os  seus  parámetros  e  algunhas
probabilidades asociadas.
 MACS1B4.3.3.  Constrúe  a  función  de  densidade  dunha  variable  continua
asociada  a  un  fenómeno  sinxelo,  e  calcula  os  seus  parámetros  e  algunhas
probabilidades asociadas.

 B4.4. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante
as distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus
parámetros e determinando a probabilidade de sucesos asociados.

 MACS1B4.4.1.  Identifica  fenómenos  que  poden  modelizarse  mediante  a
distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e a desviación
típica.
 MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial
a partir da súa función de probabilidade ou da táboa da distribución, ou mediante
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas
situacións.
 MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden modelizarse mediante unha
distribución normal, e valora a súa importancia nas ciencias sociais.
 MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que
poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución
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ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas
en diversas situacións.
 MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que
poden modelizarse mediante a distribución binomial  a  partir  da súa aproximación
pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa válida.

 B4.5.  Utilizar  o  vocabulario  axeitado  para  a  descrición  de
situacións relacionadas co azar e a estatística, analizando un conxunto
de  datos  ou  interpretando  de  xeito  crítico  informacións  estatísticas
presentes nos medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos,
e detectar  posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos
datos coma das conclusións.

 MACS1B4.5.1.  Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir  situacións
relacionadas co azar e a estatística.
 MACS1B4.5.2.  Razoa  e  argumenta  a  interpretación  de  informacións
estatísticas ou relacionadas co azar presentes na vida cotiá.
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Matemáticas II 2º Bacharelato
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números e álxebra

 B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices
para  describir  e  interpretar  datos  e  relacións  na  resolución  de
problemas diversos.

 MA2B2.1.1.  Utiliza  a  linguaxe  matricial  para  representar  datos  facilitados
mediante táboas ou grafos e para representar sistemas de ecuacións lineais, tanto de
xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados.
▪ MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas
operacións adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos.

 B2.2.  Transcribir  problemas  expresados  en  linguaxe  usual  á
linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando técnicas alxébricas determi-
nadas (matrices, determinantes e sistemas de ecuacións), e interpretar
criticamente o significado das solucións.

 MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método
de Gauss ou determinantes.
▪ MA2B2.2.2.  Determina as  condicións para que unha matriz  teña inversa e
calcúlaa empregando o método máis axeitado.
▪ MA2B2.2.3.  Resolve  problemas  susceptibles  de  seren  representados
matricialmente e interpreta os resultados obtidos
▪ MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación
da vida real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, resólveo nos
casos  en  que sexa  posible  (empregando o  método máis  axeitado),  e  aplícao  para
resolver problemas.

Bloque 3. Análise

 B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun
intervalo, aplicando os resultados que se derivan diso.

 MA2B3.1.1.  Coñece as  propiedades das  funcións  continuas e  representa a
función nun ámbito dos puntos de descontinuidade.
▪ MA2B3.1.2.  Aplica  os  conceptos  de  límite  e  de  derivada  á  resolución  de
problemas, así como os teoremas relacionados.
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 B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a
súa interpretación xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de
fenómenos  naturais,  sociais  ou  tecnolóxicos,  e  á  resolución  de
problemas xeométricos, de cálculo de límites e de optimización.

 MA2B3.2.1.  Aplica  a  regra  de  L'Hôpital  para  resolver  indeterminacións  no
cálculo de límites.
▪ MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría
ou coas ciencias experimentais  e sociais,  resólveos e interpreta o resultado obtido
dentro do contexto.

Bloque 4. Xeometría

▪ B4.1.  Resolver  problemas  xeométricos  espaciais,  utilizando
vectores

▪ MA2B4.1.1.  Realiza  operacións  elementais  con  vectores,  manexando
correctamente  os  conceptos  de  base  e  de  dependencia  e  independencia  lineal,  e
define  e  manexa  as  opera-cións  básicas  con  vectores  no  espa-zo,  utilizando  a
interpretación  xeomé-trica  das  operacións  con  vectores  para  resolver  problemas
xeométricos.

▪ B4.2.  Resolver  problemas  de  incidencia,  paralelismo  e
perpendicularidade entre rec-tas  e  planos utilizando as ecuacións  da
rec-ta e do plano no espazo.

▪ MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas distintas formas, pasando
dunha  a  outra  correctamente,  identificando  en  cada  caso  os  seus  elementos
característicos, e resolvendo os problemas afíns entre rectas.
▪ MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando
dunha  a  outra  correctamente,  identificando  en  cada  caso  os  seus  elementos
característicos.
▪ MA2B4.2.3.  Analiza  a  posición  relativa  de  planos  e  rectas  no  espazo,
aplicando métodos matriciais e alxébricos.
▪ MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións.

▪ B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos,
distancias, áreas e volumes, calculando o seu valor e tendo en conta o
seu significado xeométrico.

▪ MA2B4.3.1.  Manexa  o  produto  escalar  e  vectorial  de  dous  vectores,  o
significado xeométrico, a expresión analítica e as propiedades.
▪ MA2B4.3.2.  Coñece  o  produto  mixto  de  tres  vectores,  o  seu  significado
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades.
▪ MA2B4.3.3.  Determina  ángulos,  distancias,  áreas  e  volumes  utilizando  os
produtos  escalar,  vectorial  e  mixto,  aplicándoos  en  cada  caso  á  resolución  de
problemas xeométricos.
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Bloque 3. Análise

 B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas
básicas para o cálculo de primitivas.

▪ MA2B3.3.1.  Aplica  os  métodos  básicos  para  o  cálculo  de  primitivas  de
funcións

 B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas
de  rexións  planas  limi-tadas  por  rectas  e  curvas  sinxelas  que se-xan
doadamente representables e, en xeral, á resolución de problemas.

 MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas
ou por dúas curvas.
▪ MA2B3.4.2.  Utiliza  os  medios  tecnolóxicos  axeitados  para  representar  e
resolver problemas de áreas de recintos limitados por funcións coñecidas.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪ B5.1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en
experimentos simples e com-postos (utilizando a regra de Laplace en
combinación  con  diferentes  técnicas  de  re-conto  e  a  axiomática  da
probabilidade), así como a sucesos aleatorios condicionados (teorema
de Bayes), en contextos relacio-nados co mundo real.

▪ MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e
compostos, condicionada ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas
da axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
▪ MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha
partición do espazo mostral.
▪ MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de
Bayes.

▪ B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante
as distribucións de probabilidade binomial e normal, calculando os seus
parámetros  e  determinando  a  pro-babilidade  de  diferentes  sucesos
asociados.

▪ MA2B5.2.1.  Identifica  fenómenos  que  poden  modelizarse  mediante  a
distribución binomial, obtén os seus parámetros e calcula a súa media e desviación
típica.
▪ MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a unha distribución binomial a
partir  da  súa  función  de  probabilidade,  da  táboa  da  distribución  ou  mediante
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica.
▪ MA2B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal
e valora a súa importancia no mundo científico.
▪ MA2B5.2.4.  Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que
poden modelizarse mediante a distribución normal a partir da táboa da distribución
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ou mediante calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica.
▪ MA2B5.2.5.  Calcula probabilidades de sucesos asociados a fenómenos que
poden modelizarse mediante a distribución binomial  a  partir  da súa aproximación
pola normal, valorando se se dan as condicións necesarias para que sexa válida.
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Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 2º Bacharelato
Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE

Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II 2º Bacharelato
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Os relativos ao Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

Bloque 2. Números e álxebra

▪ B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito
social  utilizando  a  linguaxe  matricial,  e  aplicar  as  operacións  con
matrices  como  instrumento  para  o  tratamento  da  devandita
información.

▪ MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito
social para poder resolver problemas con maior eficacia.
▪ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial  para representar datos facilitados
mediante táboas e para representar sistemas de ecuacións lineais.
▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas
operacións adecuadamente, de xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos.

Bloque 3. Análise

▪ B3.1.  Analizar  e  interpretar  fenómenos  habituais  das  ciencias
sociais  de  xeito  obxectivo  traducindo  a  información  á  linguaxe  das
funcións, e describilo mediante o estudo cualitativo e cuantitativo das
súas propiedades máis características.

▪ MACS2B3.1.1.  Modeliza  con axuda de  funcións  problemas formulados  nas
ciencias sociais e descríbeos mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas
infinitas, corte cos eixes, etc.
▪ MACS2B3.1.2.  Calcula  as  asíntotas  de  funcións  sinxelas  racionais,
exponenciais e logarítmicas.
▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou
definida a anacos utilizando o concepto de límite.

▪ B3.2.  Utilizar  o  cálculo  de  derivadas  para  obter  conclusións
acerca do comportamento dunha función, para resolver problemas de
optimización extraídos  de situacións  reais  de  carácter  económico  ou
social e extraer conclusións do fenómeno analizado.

▪ MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a expresión alxébrica a partir de
datos  relativos  ás  súas  propiedades  locais  ou  globais,  e  extrae  conclusións  en
problemas derivados de situacións reais.
▪ MACS2B3.2.2.  Formula  problemas  de  optimización  sobre  fenómenos
relacionados coas ciencias sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do
contexto.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 52 DE 73 CENTRO: IES VIRXE DO MAR - NOIA
CURSO:3º ESO

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS



▪ B3.3.  Aplicar  o  cálculo  de  integrais  na  medida  de  áreas  de
rexións  planas  limitadas  por  rectas  e  curvas  sinxelas  que  sexan
doadamente  representables,  utilizando  técnicas  de  integración
inmediata.

▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de
funcións elementais inmediatas.
▪ MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de
recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas.

Bloque 4. Estatística e probabilidade

▪ B4.1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en
experimentos  simples  e  compostos,  utilizando a regra de Laplace en
combinación con diferentes técnicas de reconto persoais, diagramas de
árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade e o
teorema  da  probabilidade  total,  e  aplica  o  teorema  de  Bayes  para
modificar a probabilidade asignada a un suceso (probabilidade inicial) a
partir  da  información  obtida  mediante  a  experimentación
(probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na
toma de decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais.

▪ MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e
compostos  mediante  a  regra  de  Laplace,  as  fórmulas  derivadas  da  axiomática  de
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto.
▪ MACS2B4.1.2.  Calcula  probabilidades  de  sucesos  a  partir  dos  sucesos  que
constitúen unha partición do espazo mostral.
▪ MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula
de Bayes.
▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en
condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións.

▪ B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar
parámetros  descoñecidos  dunha  poboación  cunha  fiabilidade  ou  un
erro prefixados, calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o
intervalo  de  confianza  para  a  media  dunha  poboación  normal  con
desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional,
cando o tamaño mostral é suficientemente grande.

▪ MACS2B4.2.1.  Valora  a  representatividade  dunha  mostra  a  partir  do  seu
proceso de selección.
▪ MACS2B4.2.2.  Calcula  estimadores  puntuais  para  a  media,  varianza,
desviación típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais.
▪ MACS2B4.2.3.  Calcula  probabilidades  asociadas  á  distribución  da  media
mostral  e  da  proporción  mostral,  aproximándoas  pola  distribución  normal  de
parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais.
▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a
media poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida.
▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a
media poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes.
▪ MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co
tamaño mostral, e calcula cada un destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e
aplícao en situacións reais.
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▪ B4.3.  Presentar  de  forma  ordenada  información  estatística
utilizando vocabulario e representacións adecuadas, e analizar de xeito
crítico e argumentado informes estatísticos presentes nos medios de
comunicación,  na  publicidade  e  noutros  ámbitos,  prestando especial
atención  á  súa  ficha  técnica  e  detectando  posibles  erros  e
manipulacións na súa presentación e conclusións.

▪ MACS2B4.3.1.  Utiliza  as  ferramentas  necesarias  para  estimar  parámetros
descoñecidos  dunha  poboación  e  presentar  as  inferencias  obtidas  mediante  un
vocabulario e representacións axeitadas.
▪ MACS2B4.3.2.  Identifica  e  analiza  os  elementos  dunha  ficha  técnica  nun
estudo estatístico sinxelo.
▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística
presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.
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Bloque 2. Números e álxebra

▪ B2.2.  Transcribir  problemas  expresados  en  linguaxe  usual  á
linguaxe  alxébrica  e  resolvelos  utilizando  técnicas  alxébricas
determinadas  (matrices,  sistemas  de  ecuacións,  inecuacións  e
programación  lineal  bidimensional),  interpretando  criticamente  o
significado das solucións obtidas.

▪ MACS2B2.2.1.  Formula  alxebricamente  as  restricións  indicadas  nunha
situación da vida real e o sistema de ecuacións lineais formulado (como máximo de
tres ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que sexa posible e aplícao para
resolver problemas en contextos reais.
▪ MACS2B2.2.2.  Aplica  as  técnicas  gráficas  de  programación  lineal
bidimensional para resolver problemas de optimización de funcións lineais que están
suxeitas a restricións, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema.
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Métodos Estatísticos e Numéricos 2º Bacharelato

Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE
Métodos Estatísticos e Numéricos 2º Bacharelato

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe

Bloque 1. Mostraxe

 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  un-ha  confianza
medible.

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

• 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.
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comunicación  e  noutros  ámbitos,  detectando  posibles  erros  e
manipulacións na presentación de determinados datos.

Bloque 2. Estatística inferencial

• B2.1. Estimar parámetros descoñecidos dunha poboación cunha
fiabilidade ou un erro prefixados.

• MENB2.1.1.  Obtén  estimadores  puntuais  de  diversos  parámetros
poboacionais e os intervalos de confianza de parámetros poboacionais en problemas
contextualizados, partindo das distribucións mostrais correspondentes.
• MENB2.1.2.  Leva a cabo un contraste de hipóteses sobre unha poboación,
formula as hipóteses nula e alternativa dun contraste, entende os erros de tipo I e de
tipo II, e define o nivel de significación e a potencia do contraste.

Bloque 3. Probabilidade condicionada

• 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.

• B3.2.  Modelar  situacións  contextualizadas  dos  mundos
científico,  tecnolóxico,  económico  e  social,  utilizando  as  cadeas  de
Markov para estudar a súa evolución, asignándolles probabilidades aos
diferentes estados. 

• MENB3.2.1. Identifica fenómenos da vida cotiá que se modelizan mediante
cadeas de Markov, distingue os seus estados, represéntaos e calcula as probabilidades
correspondentes, utilizando as operacións con matrices ou outros métodos.
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Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles de ampliación do 3º TRIMESTRE
Métodos Estatísticos e Numéricos 2º Bacharelato

Bloque 5. Programación lineal

• B5.1.  Resolver  problemas  de  optimización  extraídos  de
situacións reais de carácter científico, tecnolóxico, económico e social
enunciados  na  linguaxe  natural,  traducíndoos  á  linguaxe  alxébrica  e
utilizando as técnicas de programación lineal, e interpreta as solucións
obtidas. 

• MENB5.1.1. Resolve problemas provenientes de diversos campos, utilizando a
linguaxe alxébrica con soltura e a programación lineal con dúas variables para obter a
solución, e interpreta os resultados obtidos no contexto do problema formulado.
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2. Avaliación e cualificación

Avaliación e cualificación na E.S.O.

Avaliación Procedementos: 
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos na programación inicial do curso:
1. Unha avaliación inicial.
2. Unha primeira avaliación ordinaria.
3. Un programa de recuperación da primeira avaliación.
4. Unha segunda avaliación ordinaria, que se desenvolveu desde o remate da primeira ata o 12 de marzo.
A partir do 13 de marzo:
5. Un programa de  actividades de recuperación, repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores.
6. Unha avaliación das  actividades de recuperación do 1º e 2º trimestre. Na que se valorará cada unha delas
cunha cualificación máxima de 5 puntos.
7. Unha valoración das  actividades de repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes anteriores, atendendo ao
seu carácter continuo, formativo e integrador, a partir das avaliacións anteriores e das actividades desenvolvidas
durante este período, e que non van a ver minorados os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores
(máximo 1 punto).
7. Un programa para a recuperación da materia en setembro, dirixido evidentemente ao alumnado que suspende
a materia en xuño, que rematará nunha proba escrita extraordinaria (a mesma para todos os grupos da mesma
materia e nivel) a principios de setembro.
8. E unha avaliación extraordinaria en setembro.

Instrumentos:
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos na programación inicial do curso:

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 59 DE 73 CENTRO: IES VIRXE DO MAR - NOIA
CURSO:3º ESO

MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS



• Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).
• Producións do alumnado (PA).
• E probas escritas (PE).
A partir do 13 de marzo:
• Observación a través de medios telemáticos da súa actitude cara a materia (OBS): 
Participa,  de  maneira  activa  e  positiva:  enviando  as  tarefas,  e  cumprindo  os  prazo  establecidos,  participa  nas
videoconferencias, reponde as comentarios feitos polo profesor en classroom e nos correos electrónicos, comproba
as solucións e corrixe os erros, esfórzase por mellorar na realización das tarefas similares a outras anteriores.
• Producións do alumnado (PA):
Resolución de boletíns de exercicios realizados individualmente, no que observaremos o grao de realización das
actividades propostas e a corrección dos exercicios mal resoltos.
No  caso  dos  boletíns  de  exercicios  realizados  para  a  recuperación  do  1º  e/ou  2º  trimestre,  o  profesor  poderá
comprobar de forma telemática ou presencialmente, e se a situación sanitaria o permite, que o alumno ou alumna
acadou os  estándares  de aprendizaxe avaliados  e  os  mínimos  esixibles  para acadar  unha avaliación  positiva no
trimestre.

Cualificación final • Ao remate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da seguinte forma:
o Cualificación das probas escritas: A media aritmética das probas escritas (tendo en conta as ponderacións, se
as  hai,  entre  as  distintas  probas  escritas,  e  que  o  profesorado debe  comunicar  ao  alumnado)  converterase  na
cualificación das probas escritas.
o A cualificación provisional da avaliación será a media ponderada entre:
 A cualificación das probas escritas (PE) da avaliación o 80%.
 A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS) e (PA) ao longo de cada avaliación (repartida a
partes iguais entre os anteriores instrumentos) o 20%.
o Cualificación definitiva da avaliación: Distinguimos dous casos:
 Se a cualificación das probas escritas é inferior a 4, a cualificación definitiva da avaliación será a menor entre a
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cualificación provisional e un 4.
 Se  a  cualificación  das  probas  escritas  é  igual  ou  superior  a  4,  a  cualificación  provisional  converterase  na
cualificación definitiva da avaliación.
o A cualificación definitiva determinará o alumnado que aproba a avaliación (media non inferior a 4,5) e que
alumnado a suspende (media inferior a 4,5).
o O alumnado que suspenda a primeira avaliación terá que seguir o correspondente programa de recuperación
e deberá presentarse a proba escrita que poñerá fin a dito programa. A cualificación obtida por un alumno ou alumna
neste programa de recuperación determinará se continúa coa mesma cualificación que tiña na primeira avaliación ou
se se modifica (modificarase no caso de obter máis nota na proba de recuperación que na orixinal).
 No  caso  de  modificación,  a  nota  da  avaliación  será  a  media  ponderada:  80%  nota  do  programa  de
recuperación, 20% nota da 1ª avaliación; exceptuando o caso de que a nota da recuperación sexa positiva (maior ou
igual que 4,5) e a media ponderada saia negativa (menor que 4,5) en cuxo caso quedaría un 4,5 como nota definitiva
da avaliación.
 En caso de que se realice máis dun exame de recuperación dunha mesma avaliación, elixiríase como nota da
recuperación a maior de todas.
o Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda avaliación.
• No caso  do  alumnado  que  ten  suspenso  o  1º  e/ou  2º  trimestre,  e  unha  vez  rematado o  programa de
recuperacións do 1º e/ou 2º trimestre, realizado no 3º trimestre, a cualificación do programa (como máximo será un
5 sobre 10) converterase na cualificación definitiva do trimestre ou trimestres.
• Considérase que un alumno ou alumna recuperou o trimestre suspenso sempre que a cualificación definitiva
do trimestre sexa maior ou igual que 4,5.
• A cualificación final será a suma da media ponderada das cualificacións definitivas do 1º trimestre (60%) e 2º
trimestre  (40%),  e  da  valoración  das  actividades  de  repaso,  reforzo  e  ampliación  das  aprendizaxes  anteriores,
desenvolvidas polo alumno ou alumna no terceiro trimestre (ata un máximo de 1 punto).
• O alumno ou alumna está aprobado sempre que teña o 1º e 2º  trimestres aprobados, e a cualificación final,
calculada no apartado anterior, sexa maior ou igual que 4,5.
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Proba extraordinaria de
setembro 

O plan de traballo consistirá na realización de un boletín de exercicios, e rematará nunha proba escrita no mes de
setembro, que tomará como referente os  estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles do 1º e 2º
TRIMESTRE.
O grao de desenvolvemento do boletín de exercicios,  que se entregará no momento de realizar a proba escrita,
contará o 10% da cualificación de setembro e o exame escrito un 90% da cualificación.

Avaliación de  materia
pendentes

Criterios de avaliación:
Como todo o alumnado de pendentes xa realizou dúas probas escritas usando a totalidade dos criterios de avaliación
da programación inicial, tomaremos os mesmos criterios para a avaliación final.

Criterios de cualificación:
• No caso  do  alumnado  que  ten  suspenso  o  1º  e/ou  2º  trimestre,  e  unha  vez  rematado  o  programa de
recuperacións do 1º e/ou 2º trimestre, realizado no 3º trimestre, procederase da seguinte forma:

• Realizarase a media aritmética entre a cualificación do programa de recuperacións e a cualificación anterior do
trimestre.

• Se a cualificación da recuperación e maior ou igual a 5, a cualificación definitiva do trimestre será a maior de
entre a media do apartado anterior e un 5.

• No caso contrario,   a  cualificación definitiva do trimestre será a media aritmética entre a cualificación do
programa de recuperacións e a cualificación anterior do trimestre.

• A cualificación final será a media aritmética das cualificacións definitivas do 1º e 2º trimestre.
• O alumno ou alumna está aprobado se a cualificación final, calculada no apartado anterior, sexa maior ou igual
que 4,5.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos na programación inicial do curso.
A partir do 13 de marzo, realizarase un programa de recuperación para o alumnado que non superou o 1º ou/e 2º
trimestre,  e  que  consistirá  na realización  duns  boletíns  de  exercicios,  do  trimestre  correspondente  que  teña
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suspenso. E o profesor ou profesora, correspondente, cualificará estes boletín cunha nota máxima de 10 puntos.
Neste  caso,  o  profesor  poderá  comprobar  de  forma  telemática  ou  presencialmente,  se  a  situación  sanitaria  o
permite, que o alumno ou alumna acadou os estándares de aprendizaxe avaliados e os mínimos esixibles para acadar
unha avaliación positiva no trimestre.
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Avaliación e cualificación no Bacharelato

Avaliación e cualificación no 1º de Bacharelato e Métodos Estatísticos e
Numéricos de 2º de Bacharelato

Avaliación Procedementos: 
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos
na programación inicial do curso:
1. Unha avaliación inicial.
2. Unha primeira avaliación ordinaria.
3. Un programa de recuperación da primeira avaliación.
4. Unha segunda avaliación ordinaria.
5. Na materia de Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de bacharelato,
unha terceira avaliación ordinaria, que se desenvolveu desde o remate da 
segunda ata o 12 de marzo.
A partir do 13 de marzo:
6. Un  programa  de   actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e
ampliación das aprendizaxes anteriores.
7. Unha  avaliación  das   actividades  de  recuperación  do  1º  e/ou  2º
trimestre. Na que se valorará cada un deles cunha cualificación máxima de 5
puntos.
7. Unha valoración das  actividades de repaso, reforzo e ampliación das
aprendizaxes anteriores, atendendo ao seu carácter continuo, formativo e
integrador,  a  partir  das  avaliacións  anteriores  e  das  actividades
desenvolvidas  durante  este  período,  e  que  non  van  a  ver  minorados  os
resultados  obtidos  nas  avaliacións  dos  trimestres  anteriores (máximo  1
punto).
7. Un programa para a recuperación da materia en setembro, dirixido
evidentemente ao alumnado que suspende a materia en xuño, que rematará
nunha  proba  escrita  extraordinaria  (a  mesma  para  todos  os  grupos  da
mesma materia e nivel) a principios de setembro.
8. E unha avaliación extraordinaria en setembro.

Instrumentos:
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos
na programación inicial do curso:
• Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).
• Producións do alumnado (PA).
• E probas escritas (PE).
A partir do 13 de marzo:
• Observación a través de medios telemáticos da súa actitude cara a 
materia (OBS): 
Participa, de maneira activa e positiva: enviando as tarefas, e cumprindo os
prazo establecidos, participa nas videoconferencias, reponde as comentarios
feitos polo profesor en classroom e nos correos electrónicos, comproba as



solucións e corrixe os erros, esfórzase por mellorar na realización das tarefas
similares a outras anteriores.
• Producións do alumnado (PA):
Resolución  de  boletíns  de  exercicios  realizados  individualmente,  no  que
observaremos o grao de realización das actividades propostas e a corrección
dos exercicios mal resoltos.
No caso dos boletíns de exercicios realizados para a recuperación do 1º e/ou
2º  trimestre,  o  profesor  poderá  comprobar  de  forma  telemática  ou
presencialmente, e se a situación sanitaria o permite, mediante unha proba
escrita,  que  o  alumno  ou  alumna  acadou  os  estándares  de  aprendizaxe
avaliados e os  mínimos esixibles  para acadar  unha avaliación positiva no
bloque de contidos correspondente.

Cualificación final • Ao remate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da
seguinte forma:
o Cualificación  provisional  da  avaliación:  A  media  aritmética  das
cualificacións das probas escritas (tendo en conta as ponderacións, se as hai,
entre as distintas probas escritas, e que o profesorado debe comunicar ao
alumnado) converterase na cualificación provisional da avaliación.
o A cualificación definitiva da avaliación será a media ponderada entre:
 A cualificación provisional da avaliación o 90%.
 A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS) e (PA) ao
longo  de  cada  avaliación  (repartida  a  partes  iguais  entre  os  anteriores
instrumentos) o 10%.
o A  cualificación  definitiva  determinará  o  alumnado  que  aproba  a
avaliación (media non inferior a 4,5)  e que alumnado a suspende (media
inferior a 4,5).
o Independentemente da nota da avaliación, o alumnado que suspenda
algún dos bloques temáticos terá que seguir o correspondente programa de
recuperación e deberá presentarse á proba escrita que poñerá final a dito
programa. A cualificación obtida por un alumno ou alumna neste programa
de recuperación determinará se continúa coa mesma cualificación que tiña
no antedito bloque ou se se modifica (modificarase no caso de obter máis
nota na proba de recuperación que na orixinal).
 No caso de modificación, a nota definitiva do bloque temático será a
media  ponderada:  90%  nota  do  programa  de  recuperación,  10%  nota
orixinal;  exceptuando o caso de que a nota da recuperación sexa positiva
(maior ou igual que 4,5) e a media ponderada saia negativa (menor que 4,5)
en cuxo caso quedaría un 4,5 como nota definitiva do bloque.
 En  caso  de  que  se  realice  máis  dun  exame  de  recuperación  dun
mesmo bloque, elixiríase como nota da recuperación a maior de todas.
• Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda
avaliación.
• No caso  do  alumnado que  ten  suspenso  algún dos  trimestres,  1º
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e/ou 2º trimestre, e unha vez rematado o programa de recuperacións do 1º
e/ou 2º trimestre, realizado no 3º trimestre, procederase da seguinte forma:

•  No  caso  de  poder  realizarse  unha  proba  escrita,  a  cualificación
definitiva de cada  bloque será a media aritmética da cualificación
dos  boletíns  de  exercicios  de  recuperación  (cunha  cualificación
máxima dun 5 sobre 10) e a cualificación da proba escrita.

•  No caso de non poder realizarse unha  proba escrita, a  cualificación
definitiva  de  cada  bloque será  a  cualificación  dos  boletíns  de
exercicios de recuperación (cunha cualificación máxima dun 5 sobre
10).

• Considérase  que  un  alumno  ou  alumna  recuperou o  trimestre
suspenso sempre que a cualificación definitiva sexa maior ou igual que 4,5.
• A cualificación final será a suma da media aritmética das cualificacións
definitivas dos trimestres e da valoración das actividades de repaso, reforzo
e  ampliación  das  aprendizaxes  anteriores,  desenvolvidas  polo  alumno  ou
alumna no terceiro trimestre (ata o máximo dun 1 punto).
• O  alumno  ou  alumna  está  aprobado sempre  que  teña  todos  os
trimestres aprobados, e a cualificación final, calculada no apartado anterior,
sexa maior ou igual que 4,5.

Proba
extraordinaria de

setembro 

O  plan  de  traballo consistirá,  fundamentalmente,  na  realización  dos
exercicios dos apuntamentos,  e rematará nunha proba escrita no mes de
setembro,  que  tomará  como  referente  os  estándares  de  aprendizaxe  e
competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Como  todo  o  alumnado  de  pendentes  xa  realizou  dúas  probas  escritas
usando  a  totalidade  dos  criterios  de  avaliación  da  programación  inicial,
tomaremos os mesmos criterios para a avaliación final.

Criterios de cualificación:
• No caso do alumnado que ten suspenso o 1º e/ou 2º trimestre,  e
unha vez rematado o programa de recuperacións do 1º e/ou 2º trimestre,
realizado no 3º trimestre, procederase da seguinte forma:

• Realizarase a media aritmética entre a cualificación do programa de
recuperacións e a cualificación anterior do trimestre.

• Se a cualificación da recuperación e maior ou igual a 5, a cualificación
definitiva do trimestre será a maior de entre a media do apartado
anterior e un 5.

• No caso contrario,  a cualificación definitiva do trimestre será a media
aritmética entre a cualificación do programa de recuperacións e a
cualificación anterior do trimestre.

• A  cualificación  final será  a  media  aritmética  das  cualificacións
definitivas do 1º e 2º trimestre.
• O alumno ou alumna está aprobado se a cualificación final, calculada
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no apartado anterior, sexa maior ou igual que 4,5.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos
na programación inicial do curso.
A partir do 13 de marzo, realizarase un programa de recuperación para o
alumnado que non superou o 1º ou/e 2º trimestre,  e  que consistirá na
realización  duns  boletíns  de  exercicios,  do  trimestre  correspondente  que
teña suspenso. E o profesor ou profesora, correspondente, cualificará estes
boletín cunha nota máxima de 10 puntos.
Neste  caso,  o  profesor  poderá  comprobar  de  forma  telemática  ou
presencialmente,  se  a  situación  sanitaria  o  permite,  que  o  alumno  ou
alumna  acadou  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliados  e  os  mínimos
esixibles para acadar unha avaliación positiva no trimestre.
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Avaliación e cualificación no 2º de Bacharelato en Matemáticas II e
Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II

Avaliación Procedementos: 
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos
na programación inicial do curso:
1. Unha avaliación inicial.
2. Unha primeira avaliación ordinaria.
3. Un programa de recuperación da primeira avaliación.
4. Unha segunda avaliación ordinaria.
5. Unha terceira avaliación ordinaria, que se desenvolveu desde o remate
da segunda ata o 12 de marzo.
A partir do 13 de marzo:
6. Un  programa  de   actividades  de  recuperación,  repaso,  reforzo  e
ampliación das aprendizaxes anteriores.
7. Unha  avaliación  das   actividades  de  recuperación  dos  bloques  de
contidos non superados no 1º e 2º trimestre. Na que se valorará cada un
deles cunha cualificación máxima de 5 puntos.
7. Unha valoración das  actividades de repaso, reforzo e ampliación das
aprendizaxes anteriores, atendendo ao seu carácter continuo, formativo e
integrador,  a  partir  das  avaliacións  anteriores  e  das  actividades
desenvolvidas  durante  este  período,  e  que  non  van  a  ver  minorados  os
resultados  obtidos  nas  avaliacións  dos  trimestres  anteriores (máximo  1
punto).
7. Un programa para a recuperación da materia en setembro, dirixido
evidentemente ao alumnado que suspende a materia en xuño, que rematará
nunha  proba  escrita  extraordinaria  (a  mesma  para  todos  os  grupos  da
mesma materia e nivel) a principios de setembro.
8. E unha avaliación extraordinaria en setembro.

Instrumentos:
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos
na programación inicial do curso:
• Observación directa da súa actitude cara a materia (OBS).
• Producións do alumnado (PA).
• E probas escritas (PE).
A partir do 13 de marzo:
• Observación a través de medios telemáticos da súa actitude cara a 
materia (OBS): 
Participa, de maneira activa e positiva: enviando as tarefas, e cumprindo os
prazo establecidos, participa nas videoconferencias, reponde as comentarios
feitos polo profesor en classroom e nos correos electrónicos, comproba as
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solucións e corrixe os erros, esfórzase por mellorar na realización das tarefas
similares a outras anteriores.
• Producións do alumnado (PA):
Resolución  de  boletíns  de  exercicios  realizados  individualmente,  no  que
observaremos o grao de realización das actividades propostas e a corrección
dos exercicios mal resoltos.
No  caso  dos  boletíns  de  exercicios  realizados  para  a  recuperación  dos
bloques de contidos desenvoltos no 1º e/ou 2º trimestre, o profesor poderá
comprobar  de  forma  telemática  ou  presencialmente, e  se  a  situación
sanitaria o permite, mediante unha proba escrita, que o alumno ou alumna
acadou os estándares de aprendizaxe avaliados e os mínimos esixibles para
acadar unha avaliación positiva no bloque de contidos correspondente.

Cualificación final • Ao remate de cada avaliación a cualificación do alumnado obterase da
seguinte forma:
o Cualificación  provisional  da  avaliación: A  media  aritmética  das
cualificacións das probas escritas (tendo en conta as ponderacións, se as hai,
entre as distintas probas escritas, e que o profesorado debe comunicar ao
alumnado) converterase na cualificación provisional da avaliación.
o A cualificación definitiva da avaliación será a media ponderada entre:
 A cualificación provisional da avaliación o 90%.
 A valoración conxunta dos instrumentos de avaliación (OBS) e (PA) ao
longo  de  cada  avaliación  (repartida  a  partes  iguais  entre  os  anteriores
instrumentos) o 10%.
o A  cualificación  definitiva  determinará  o  alumnado  que  aproba  a
avaliación (media non inferior a 4,5)  e que alumnado a suspende (media
inferior a 4,5).
o O alumnado que  suspenda a primeira avaliación terá que seguir  o
correspondente programa de recuperación e  deberá  presentarse  a  proba
escrita que poñerá fin a dito programa. A cualificación obtida por un alumno
ou alumna neste programa de recuperación determinará se continúa coa
mesma  cualificación  que  tiña  na  primeira  avaliación  ou  se  se  modifica
(modificarase no caso de obter máis nota na proba de recuperación que na
orixinal).
 No caso de modificación, a nota da avaliación será a media ponderada:
90%  nota  do  programa  de  recuperación,  10%  nota  da  1ª  avaliación;
exceptuando o caso de que a nota da recuperación sexa positiva (maior ou
igual que 4,5) e a media ponderada saia negativa (menor que 4,5) en cuxo
caso quedaría un 4,5 como nota definitiva da avaliación.
 No caso de que se realice máis dun exame de recuperación dunha
mesma avaliación, elixiríase como nota da recuperación a maior de todas.
• Procederase da mesma forma co alumnado que suspenda a segunda
avaliación.
• No  caso  do  alumnado  que  ten  suspenso  algún  dos  bloques  de
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contidos do  1º e/ou 2º trimestre,  e unha vez  rematado o  programa de
recuperacións dos bloques de contidos do 1º e/ou 2º trimestre, realizado no
3º trimestre, procederase da seguinte forma:

•  No  caso  de  poder  realizarse  unha  proba  escrita,  a  cualificación
definitiva de cada  bloque será a media aritmética da cualificación
dos  boletíns  de  exercicios  de  recuperación  (cunha  cualificación
máxima dun 5) e a cualificación da proba escrita.

•  No caso de non poder realizarse unha  proba escrita, a  cualificación
definitiva  de  cada  bloque será  a  cualificación  dos  boletíns  de
exercicios de recuperación (cunha cualificación máxima dun 5 sobre
10).

• Considérase que un alumno ou alumna recuperou o bloque suspenso
sempre que a cualificación definitiva sexa maior ou igual que 4,5.
• A  cualificación  final será  a  suma  da  media  ponderada das
cualificacións  definitivas  dos  bloques  (Matemáticas  II:  Álxebra,  30%,
Xeometría,  45%  e  Cálculo  diferencial,  25%;  Matemáticas  Aplicadas  ás
Ciencias Sociais  II:  Análise,  50% e Estatística e Probabilidade,  50%),  e  da
valoración das actividades de repaso, reforzo e ampliación das aprendizaxes
anteriores, desenvolvidas polo alumno ou alumna no terceiro trimestre (ata
o máximo dun 1 punto).
• O  alumno  ou  alumna  está  aprobado sempre  que  teña  todos  os
bloques aprobados, e a cualificación final, calculada no apartado anterior,
sexa maior ou igual que 4,5.

Proba
extraordinaria de

setembro 

O  plan  de  traballo consistirá,  fundamentalmente,  na  realización  dos
exercicios dos apuntamentos,  e rematará nunha proba escrita no mes de
setembro,  que  tomará  como  referente  os  estándares  de  aprendizaxe  e
competencias imprescindibles do 1º e 2º TRIMESTRE.

Avaliación de
materia

pendentes

Criterios de avaliación:
Como  todo  o  alumnado  de  pendentes  xa  realizou  dúas  probas  escritas
usando  a  totalidade  dos  criterios  de  avaliación  da  programación  inicial,
tomaremos os mesmos criterios para a avaliación final.

Criterios de cualificación:
• No caso do alumnado que ten suspenso o 1º e/ou 2º trimestre,  e
unha vez rematado o programa de recuperacións do 1º e/ou 2º trimestre,
realizado no 3º trimestre, procederase da seguinte forma:

• Realizarase a media aritmética entre a cualificación do programa de
recuperacións e a cualificación anterior do trimestre.

• Se a cualificación da recuperación e maior ou igual a 5, a cualificación
definitiva do trimestre será a maior de entre a media do apartado
anterior e un 5.

• No caso contrario,  a cualificación definitiva do trimestre será a media
aritmética entre a cualificación do programa de recuperacións e a
cualificación anterior do trimestre.
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• A  cualificación  final será  a  media  aritmética  das  cualificacións
definitivas do 1º e 2º trimestre.
• O alumno ou alumna está aprobado se a cualificación final, calculada
no apartado anterior, sexa maior ou igual que 4,5.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Durante o 1º trimestre e 2º trimestre (ata o 12 de marzo) son os reflectidos
na programación inicial do curso.
A partir do 13 de marzo, realizarase un programa de recuperación para o
alumnado que non superou o 1º ou/e 2º trimestre,  e  que consistirá na
realización  duns  boletíns  de  exercicios,  do  trimestre  correspondente  que
teña suspenso. E o profesor ou profesora, correspondente, cualificará estes
boletín cunha nota máxima de 10 puntos.
Neste  caso,  o  profesor  poderá  comprobar  de  forma  telemática  ou
presencialmente,  se  a  situación  sanitaria  o  permite,  que  o  alumno  ou
alumna  acadou  os  estándares  de  aprendizaxe  avaliados  e  os  mínimos
esixibles para acadar unha avaliación positiva no trimestre.
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso,
reforzo, e no seu caso, ampliación)

Actividades Consistirán, principalmente, na realización de exercicios e formularios de 
recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación.

Metodoloxía
(alumnado con

conectividade e sen
conectividade):

Co alumnado con  conectividade,  utilizamos como aula virtual  a aplicación
Classroom de google, dentro da conta iesvixedomar.gal, contratada polo noso
instituto.
Nesta aula, procédese da seguinte forma:

• O/A profesor/a  sube  en  formato  dixital  as  actividades.  Ademais  de
apuntes  teóricos,  vídeos  explicativos  e  as  solucións  das  tarefas
anteriores.

• O  alumnado  ten  que  corrixir  as  tarefas  anteriores  e  realizar  as
actividades propostas no seu caderno, dentro do prazo  establecido
polo seu profesor/a.

• O alumnado realizará as tarefas de xeito autónomo e preguntando as
dúbidas  que  lle  xurdan  ao  seu  profesor/a,  a  través  dos  medios
telemáticos.

• O profesor corrixirá  as tarefas realizadas polo alumnado, enviando os
exercicios  corrixidos  e  comentarios  sobre  elas  ao  alumnado
correspondente.

• As  solucións  da  tarefas,  que  elabora  o  profesor,  en  documentos
dixitais, indican paso a paso como se resolven os exercicios.

• O profesor usará dúas vías para as explicacións: unha permanente en
forma  de  documentos  dixitais  e  vídeos  explicativos,  e  outra
mediante videoclases, utilizando a aplicación Google meet.

• Nas  videoclases,  o profesor  poderá  explicar  contidos,  comentar  as
actividades realizadas e as enviadas, resolver dúbidas e informar das
novidades relativas ao desenvolvemento do 3º trimestre.

As  videoclases  serán  unha  ferramenta  máis  para  achegar  os  contidos  ao
alumnado,  no  caso  de  que  algún  alumno  ou  alumna  teña  dificultades  de
conexión durante a clase, todo o material sempre estará dispoñible mediante
outros métodos, e poderá realizar consultas e dúbidas mediante Google Chat
ou correo electrónico.
Non consta alumnado con problemas serios de conectividade.

Materiais e recursos O alumnado utiliza:
• O libro de texto ou apuntamentos, que usaba durante o curso 

presencial.
• Un caderno de traballo.
• Un ordenador, ou dispositivo electrónico, que lle permite conectarse a 

internet.
• Unha cámara de fotos dixital, ou un dispositivo que teña esa función 

ou que poida escanear os documento escritos.
• Ademais, dispón dunha conta para utilizar as aplicacións de Google, 
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contratada polo centro (iesvirxedomar.gal).
O/A profesor/a utiliza:

• Un ordenador, que lle permite conectarse a internet.
• Documentos dixitais, que comparte co seu alumnado.
• Libro dixital.
• Ademais, dispón dunha conta para utilizar as aplicacións de Google, 

contratada polo centro (iesvirxedomar.gal).
• Videoconferencias a través da aplicación Meet, para as clases.

4. Información e publicidade

Información ao
alumnado e ás

familias

O profesor informará ao alumnado a través de medios telemáticos, na hora
de  clase  a  través  da  videoconferencia  e  no  taboleiro  da  aula  virtual  de
Classroom.

Publicidade Na páxina web do centro.
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