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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe (por trimestre) Competencias clave 

 

Bloque 1: Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

▪ B1.1. Expresar verbalmente e de xeito razoado o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na 

resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de 

resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

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

entre os datos, e contexto do problema). 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CCL 

▪ CMCCT 

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

solucións do problema. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos 

problemas que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución 

de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución de problemas. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 

atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, valorando a súa utilidade 

para facer predicións. 

▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de 

cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións e 

predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia e a súa 

idoneidade. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, rev isando o proceso de 

resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a coherencia da 

solución ou procurando outras formas de resolución. 

▪ CMCCT 
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▪  2º e 3º Trimestres

▪ MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, 

propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando 

casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o 

problema e a realidade. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, os 

resultados e as conclusións obtidas nos procesos de 

investigación. 

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais 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. 

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 

conter problemas de interese. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que 

permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

▪  1º Trimestre

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da 

realidade. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten a 

súa eficacia. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ 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. 

▪ MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 
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▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e 

interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude axeitada 

para cada caso. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.8.4. 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. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

▪   1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a 

resolución de situacións descoñecidas. 

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

investigación e de matematización ou de modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e 

aprender diso para situacións similares futuras. 

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolv idos, 

valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende para situacións 

futuras similares. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións 

matemáticas mediante simulacións ou analizando con 

sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á 

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

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 

destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 

cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 
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resolución de problemas. ▪ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido 

na solución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos 

contidos traballados na aula. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CCL 

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para estruturar e 

mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a información das 

activ idades, analizando puntos fortes e débiles do seu proceso educativo e 

establecendo pautas de mellora. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

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. 

▪  1º Trimestre

▪ CMCCT 

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

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

repiten ou forman período. 

▪  1º Trimestre

▪ CMCCT 

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

opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

▪  1º e 2º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

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

contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para determinar o 

procedemento máis axeitado. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ 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 

precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

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

fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de números naturais e 

expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 

▪  1º Trimestre

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da v ida cotiá, 

e analiza a coherencia da solución. 

▪  1º e 2º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪  1º e 2º Trimestres

▪ CMCCT 

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

sinxela de números enteiros ou fraccionarios. 

▪  1º e 2º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza recorrente das sucesións na natureza e resolve 

problemas asociados a estas. 

▪  1º e 2º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha 

propiedade ou relación dada mediante un enunciado, 

extraendo a información relevante e transformándoa. 

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

ordenado e aplícao a exemplos da v ida cotiá. 

▪  1º e 2º Trimestres

▪ CMCCT 

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

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

▪  1º, 2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 
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▪ 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.  

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

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

procedementos alxébricos ou gráficos. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da v ida cotiá mediante ecuacións de 

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

resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

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. 

▪ MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun segmento e da bisectriz 

dun ángulo. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver problemas 

xeométricos sinxelos. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de circunferencias e a área de 

polígonos e de figuras circulares en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e 

técnicas adecuadas. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de revolución en 

problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ 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 

▪ MAPB3.2.1. Div ide un segmento en partes proporcionais a outros dados e establece 

relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos de dous polígonos 

semellantes. 

▪ CMCCT 
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exemplos tomados da vida real, de representacións 

artísticas como pintura ou arquitectura, ou da 

resolución de problemas xeométricos. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o 

teorema de Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ 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. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

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. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e interprétaos 

dentro do seu contexto.   

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, e describe o 

fenómeno exposto. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a funcións dadas 

graficamente. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ 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 represéntaas graficamente. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e 

represéntaa. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 
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▪ 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. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e describe as 

súas características. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 

▪ MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da v ida cotiá que poidan ser modelizadas 

mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios tecnolóxicos 

cando sexa necesario. 

▪  2º e 3º Trimestres

▪ CMCCT 
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2. Avaliación e cualificación 
 

 
 

Avaliación 

Procedementos (1º e 2º trimestres): 

 Unha avaliación inicial para saber que nivel tiña a aula. 
 Unha valoración dos contidos e as competencias adquiridas ou 

desenvolvidas mediante traballo na aula, traballo na casa con data de 
entrega, implicación e participación na aula. 

 Rexistro das actividades realizadas nun caderno de aula e nun caderno 
persoal de actividades de aula.  

Instrumentos (1º e 2º trimestres): 

 Realización das actividades descritas no libro de texto 
de Matemáticas Aplicadas 3º ESO da editorial ANAYA. 

 Rexistro do que se vai traballando na aula e na casa. 

 Boletíns de reforzo dos temas tratados. 

20% da nota 

 Unha proba teórico/práctica.  70% da nota 

 Observación directa na aula de como traballan e de 
como participan. 

 Rexistro da participación e da implicación. 

10% da nota 

Durante o terceiro trimestre: 
Debido á situación de confinamento tanto os procedementos e os 
instrumentos sufriron un gran cambio. Pero séguese traballando a distancia 

mediante entregas online das distintas tarefas de EDIXGAL, mediante 
tarefas relacionadas cos exercicios de EDIXGAL que se lle van propoñendo 

como repaso, vídeo conferencias para explicar o que hai qué se vai facer 
e vídeo tutoriais que explican as posibles dúbidas que poidan xurdir.  

Ademais, avánzase en certos contidos que están relacionados con 
contidos que xa se deron nas dúas primeiras avaliacións. 

 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Os procedementos, instrumentos e criterios de avaliación se aplicarán ás 
dúas primeiras avaliacións, xusto ata o momento da interrupción das 

clases presenciais.  
Para a nota final farase unha media das dúas primeiras avaliacións. 

Todos os traballos realizados durante o terceiro trimestre, ante a 
imposibilidade de poder revisalos persoalmente, aplicaráselle o disposto 

no punto 7.3 das Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do 3º 

Trimestre do curso 2019/2020, con data do 27 de abril de 2020. 

Proba 

extraordinaria de 
setembro 

 Alumnado que non consiga superar os estándares de aprendizaxe 
mínimos, establecidos en convocatoria ordinaria, poderá presentarse a 
una proba extraordinaria en setembro. 

 Exame será unha proba teórico/práctica e terá un valor do 80% da nota 
final. Para cumprir o 100% terán que entregar un boletín teórico/práctico 

cun valor do 20% que terán que facer durante o verán. Este boletín terá 
exercicios relacionados con tódalas actividades feitas no curso.  

 Para ter en conta o boletín terá que cumprir un mínimo dun 50% das 
actividades ben feitas. De non cumprir con este porcentaxe, non se terá 

en conta na nota final. 

 
 

 
 

Alumnado de 

materia 
pendente 

Criterios de avaliación: 
Durante curso presencial, co alumnado de materias pendentes, téñense 
en conta moitos dos criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe do curso anterior.  Pero como non poden asistir ás clases, 
realízanse certas actividades de reforzo para que poidan facer un repaso 

de tódolos contidos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
O alumnado que ten a materia pendente xa entregou o boletín de reforzo 

e tamén ten feito a proba teórico/práctica de xaneiro.  
Debido á situación de confinamento, en maio non haberá proba 
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teórico/práctica pero terán que facer un traballo con data de entrega. 

Criterios de cualificación: 
Faise unha media dos boletíns de repaso e das dúas probas 

teórico/prácticas (unha en xaneiro e outra en maio) que se realizarían ao 
longo do curso presencial:  

 Boletín de recuperación: 20% 
 Exame: 80% 

Pero debido á situación de confinamento, os criterios cambian un pouco.  
Por un lado teñen que facer actividades de reforzo. Por outro lado se 
anula a proba teórico/práctica de maio por unha entrega de un traballo. 

A nota final será o resultado da media seguinte:  
 Media dos boletíns de recuperación: 20% 

 Media do exame de xaneiro e traballo de maio: 80% 

 
 

 
 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu 

caso, ampliación) 

Actividades  Tódolos días, nos que temos Matemáticas Aplicadas, se programan 

actividades que se colgan na páxina web do colexio e na CLASSROOM 
de MATEMÁTICAS APLICADAS 3º ESO, con código de acceso “tyfzhci”. 

 As actividades son, en xeral, de repaso, pero tamén se está avanzando 
en certos aspectos relacionados co xa dado, que necesitarán para 4º 
ESO. 

Metodoloxía 

(alumnado con 
conectividade 

e sen 
conectividade) 

 Cólgase a tarefa na páxina web do colexio e na CLASSROOM de 
MATEMÁTICAS APLICADAS tódolos días que temos clase. 

 Mándase un correo electrónico, pola mañá, a todo o alumnado para 
recordarlle a tarefa. 

 Fanse vídeo conferencias, mínimo unha vez á semana, para explicar a 
teoría e a práctica. Eles poden ver a miña pantalla e o que se está 
facendo. 

 Creouse un CHAT a través da aplicación HANGOUTS de GOOGLE, para 
dar resposta ás dúbidas en tempo real. 

 Se algún neno ten problemas de conexión pode preguntar en calquera 
outro momento e tamén entregar a tarefa a outra hora ou día. 

 Unha vez se reciben tódalas tarefas na plataforma procédese á 
corrección individuais das mesmas. Indícaselle o que debe corrixir e 

envíanse as tarefas resoltas á plataforma para que todos poidan 
comprobar onde tiveron os erros. 

Materiais e 
recursos 

 Todo o alumnado ten o material necesario para poder realizar as tarefas 

e para avanzar.  
 Poden traballar con programas dixitais, con folios ou con outro tipo de 

papel, unha vez se lle terminen os cadernos. 

 Dispoñen de ordenador e acceso a internet. 
 Correo electrónico. 

 Recursos web (vídeo tutoriais, blogs,...) 
 Na CLASSROOM se lle colgan os temas e os respectivos enlaces con 

vídeos do que se está traballando.  
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4. Información e publicidade 

Información ao 

alumnado e ás 
familias 

O titor do curso está en contacto coas familias e cos profesores de 

tódalas materias de forma regular. Desta forma, tódolos días hai un 
rexistro de faltas de tarefas, de non asistencia ás clases online,... 

Ademais, todo o alumnado e as súas familias teñen o correo electrónico 
do profesorado encargado da materia. 

Publicidade Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 
As familias, a través dos titores, están informadas de que a páxina web 
do centro é o lugar ao que teñen que acudir para consultar tódalas 

dúbidas, novidades, información relevante e directrices a seguir con 
respecto aos seus fillos. 

Ademais, no caso de ser algo con certa relevancia, envíaselle un correo 
electrónico ou incluso se chama por teléfono. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


