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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES 

CRITERIOS AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. 

CCL 

CMCCT 

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). CMCCT 

MAB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa 
co número de solucións do problema. CMCCT 

MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre 
os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa 
utilidade e eficacia. 

CMCCT 

MAB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando sobre 
o proceso de resolución. 

CMCCT 
CAA 

B1.3. Describir e analizar situacións 
de cambio, para encontrar patróns, 
regularidades e leis matemáticas, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilís-
ticos, 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. 

CMCCT 

CCEC 

MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, 
valorando a súa eficacia e idoneidade. 

CMCCT 

B1.4. Afondar en problemas resol- tos 
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 as 
importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 

CMCCT 

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. 

CMCCT 
 

CAA 

B1.5. Elaborar e presentar informes 
sobre o proceso, resultados e con- 
clusións obtidas nos procesos de in- 
vestigación. 

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

CCL 

CMCCT 

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. 

CMCCT 

CSC 
MAB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo 
real e o mundo matemático, identificando o problema ou os 
problemas ma- temáticos que subxacen nel e os 
coñecementos matemáticos necesarios. 

CMCCT 

CSIEE 

MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos 
sinxelos que permitan a resolución dun problema ou duns 
problemas dentro do campo das matemáticas. 

 
CMCCT 

MAB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no 
contexto da realidade. CMCCT 

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. 

 
CMCCT 

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 resultados, valorando outras opinións. CMCCT 

CAA 

CSC 
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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). 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 
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. 

 
CMCCT 

MAB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta 
a actitude axeitada para cada caso. CMCCT 

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. 

CMCCT 

CAA 

CCEC 
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e 
traballo en equipo. 

CMCCT 

CSIEE 

CSC 
B1.9. Superar bloqueos e inseguri- 
dades ante a resolución de situa- 
cións 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. 

CMCCT 

CSIEE 

B1.10. Reflexionar sobre as deci- 
sións 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. 

CMCCT 

CAA 

B1.11. Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas, de forma 
autónoma, realizando cálculos nu- 
méricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, 
recreando situacións matemáticas 
mediante simulacións ou analizan- do 
con sentido crítico situacións di- 
versas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á re- 
solución 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. 

CMCCT 

CD 

MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer in- formación cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

CMCCT 

MAB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o 
proceso seguido na solución de problemas, mediante a 
utilización de medios tecnolóxicos. 

CMCCT 

MAB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con 
ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar 
e comprender pro- piedades xeométricas. 

CMCCT 

MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e 
gráficas estatísticas, extraer in- formación e elaborar 
conclusións. 

CMCCT 

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da in- 
formación e da comunicación de 
maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando 
e seleccionando información salien-
table en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argu menta-
cións 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. 

CD 

CCL 

MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a 
exposición oral dos contidos traballa- dos na aula. CCL 

MAB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu pro- ceso de aprendizaxe, 
recollendo a información das actividades, analizando puntos 
fortes e débiles do seu proceso educativo e establecen- do 
pautas de mellora. 

CD 
 

CAA 

MAB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para 
compartir ideas e tarefas. 

CD 

CSC 
CSIEE 

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

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimáis) e utilízaos para representar, ordenar 
e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

 
CMCCT 

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distin- 
tos tipos de números mediante as operacións elementais e 
as potencias de expoñente natural, aplicando correcta- 
mente a xerarquía das operacións. 

 
CMCCT 
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 MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as 
súas operacións, para resolver problemas cotiáns contex- 
tualizados, representando e interpretando mediante medios 
tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos. 

 
CMCCT 

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. 

 
CMCCT 

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. 

 
CMCCT 

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. 

 
CMCCT 

MAB2.2.4. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións 
con potencias. 

 
CMCCT 

MAB2.2.5. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o 
valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o seu 
significado e contextualizándoo en problemas da vida real. 

 
CMCCT 

MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de 
números decimáis, coñecendo o grao de aproximación, e 
aplícao a casos concretos. 

CMCCT 

MAB2.2.7. Realiza operacións de conversión entre números 
decimáis e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e 
simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de 
problemas. 

 
CMCCT 

MAB2.2.8. Utiliza a notación científica, e valora o seu uso 
para simplificar cálculos e representar números moi 
grandes. 

 
CMCCT 

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, 
a competencia no uso de operacións 
combinadas 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, decimáis e fraccionarios, 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. 

 
CMCCT 

B2.4. Elixir a forma de cálculo 
apropia- da (mental, escrita ou con 
calculadora), usando difrentes 
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. 

 
CMCCT 

 
MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeita- da 
(mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. 

 
CMCCT 
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Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Tarefas e probas escritas presenciais realizadas dende o 
inicio do curso ata o 12 de marzo. 

 Boletíns de exercicios durante a terceira avaliación. 

 Boletíns de exercicios de recuperación durante a terceira 
avaliación. 

Instrumentos: 

 (C) Cualificación das tarefas e probas realizadas ata 12 de 
marzo: obtense mediante a nota media (aritmética) das 
probas realizadas ata esa data (máximo 10 puntos). 

 (T) Tarefas on-line de repaso, reforzo e ampliación (máximo 
1 punto) 

 (TR) Tarefas de recuperación (máximo 10 puntos) 

Criterios de 
cualificación 

 Alumnado con cualificación positiva ata o 12 de 
marzo: A cualificación na avaliación ordinaria será a suma da 
cualificación obtida ata o 12 de marzo máis a nota obtida nas 
tarefas realizadas na terceira avaliación. 
 

NOTA FINAL = C + T  
 

 Alumnado cualificado negativamente ata o 12 de 
marzo: A cualificación na avaliación ordinaria será a suma da 
cualificación obtida nas tarefas de recuperación máis a obtida 
nas tarefas realizadas na terceira avaliación 
 

NOTA FINAL = TR + T  
 

Proba extraordinaria 
de setembro 

Para aqueles alumnos que non acaden unha cualificación 
positiva na avaliación ordinaria, farase unha proba escrita 
extraordinaria en setembro, cuxo contido estará relacionado 
cos estándares de aprendizaxe imprescindibles desta PD. 
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Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 
caso, ampliación)  

Actividades  
Desenvolvidas na Aula Virtual, ou en soporte 
papel que teñen que entregar nun prazo determinado. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

 Motivadora: tratando que o alumnado non perda as gañas de seguir 

aprendendo nestas novas condicións. 

 Interactiva: con todo o alumnado e de xeito individual, usando a Aula 

Virtual do instituto, chamadas telefónicas, Whatsapp e os correos 
electrónicos. 

 Equilibrada: entre as competencias imprescindibles e a súa aplicación 

na realización das tarefas propostas. 

 Resolutiva: para responder ás dúbidas do alumnado. 

Para facilitar a conectividade do alumnado, todas as tarefas, se colgan na 
web do instituto (no apartadoTarefas) e na aula virtual de 2º PMAR. 

Materiais e 
recursos 

 Libro de texto Anaya Matemáticas 1º ESO (ISBN: 978-84-667-0597-4) 

 Aula virtual do propio instituto 

 Fotos das tarefas feitas polo alumnado vía Whatsapp 

 Chamadas telefónicas 

 Correo electrónico dos pais dos alumnos 

A acción titorial desenvolvida polos titores respectivos é facilitada coa 

recollida de información do alumnado e facilitada ao titor/a, prestando 

especial atención para identificar o alumnado desconectado. 

 
Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

 Servizo de mensaxería ABALAR móbil 

 Chamadas telefónicas 

 Whatsapp 

 Correos electrónicos 

Publicidade  http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmanuelgarciabarros/ 
 


