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1. Estándares de aprendizaje y competencias imprescindibles 

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

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

� MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido 
na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

� MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre os datos, e contexto do problema). 

� MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co 
número de solucións do problema. 

� MACB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 
resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa 
utilidade e a súa eficacia. 

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

� MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na 
resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución 
de problemas. 

� MACB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en 
situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos. 

� 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. 

� MACB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar 
simulacións e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa 
eficacia e a súa idoneidade. 

� MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o 
proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

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

� MACB1.4.2. 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. 

� B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 
proceso, resultados e conclusións obtidas 
nos procesos de investigación. 

� MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das 
conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, 
xeométrica e estatístico-probabilística. 

� MACB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade 
susceptibles de conter problemas de interese. 

� MACB1.6.2. 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. 

� MACB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos 
que permitan a resolución dun problema ou duns problemas dentro do 
campo das matemáticas. 

� MACB1.6.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto 
da realidade. 

� B1.6. 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. 

� MACB1.6.5. 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. 

� MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e 
os seus resultados, valorando outras opinións. 

� MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en 
matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica 
razoada). 

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

� MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, 
o esmero e o interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

situación. 

� MACB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 
axeitada para cada caso. 

� MACB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto 
con hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas 
adecuadas, tanto no estudo dos conceptos como na resolución de 
problemas. 

� MACB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo 
en equipo. 

� B1.9. Superar bloqueos e inseguridades 
ante a resolución de situacións 
descoñecidas. 

� MACB1.9.1. 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. 

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

� MACB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 
desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e 
aprende para situacións futuras similares. 

� MACB1.11.1. 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. 

 

� MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións 
gráficas de funcións con expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

� MACB1.11.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso 
seguido na solución de problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

� MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas 
tecnolóxicas interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

� 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 resolución de problemas. 

 

� MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e 
gráficas estatísticas, extraer informacións e elaborar conclusións. 

� MACB1.12.1. 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. 

� MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral 
dos contidos traballados na aula. 

� MACB1.12.3. Usa axeitadamente os medios tecnolóxicos para 
estruturar e mellorar o seu proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando puntos fortes e débiles de seu 
proceso educativo e establecendo pautas de mellora. 

� 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. 

� MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir 
ficheiros e tarefas. 

 

� 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. 

� B2.1. Coñecer os tipos de números e 
interpretar o significado dalgunhas das súas 
propiedades máis características 
(divisibilidade, paridade, infinitude, 
proximidade, etc.). � MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao 

utilizalos en contextos de resolución de problemas. 

� MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos 
de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a 
notación máis axeitada. 

� 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 � MACB2.2.2. Realiza estimacións correctamente e xulga se os 

resultados obtidos son razoables. 



Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  

� 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. 

materias do ámbito educativo. 

� MACB2.2.7. Resolve problemas que requiran propiedades e conceptos 
específicos dos números. 

� 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. 

� B2.3. Construír e interpretar expresións 
alxébricas, utilizando con destreza a 
linguaxe alxébrica, as súas operacións e as 
súas propiedades. 

� 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. 

 

� 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. 

� 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. 

� 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. 

 

� MACB3.3.1. 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. 

� 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. 

 

 



 

2. Evaluación y cualificación 

Procedimientos:  

Valoración telemática a partir de las actividades desarrolladas en 
este período, teniendo siempre carácter positivo de forma que 
favorezca al alumno/a.* 3ª Evaluación 

  Instrumentos:  

 Herramientas de evaluación del trabajo competencial 
 

   Evidencias de los estándares de aprendizaje 

Cualificación 

final 

La cualificación final del curso se adaptará a los aprendizajes 
desarrollados en los dos primeros trimestres y los estándares y 
competencias imprescindibles anteriormente mencionados. La nota 
final será la media de la nota alcanzada en el 1º y 2º trimestre. Los 
alumnos con alguna evaluación suspensa podrán recuperarla 
entregando los boletines asignados. La entrega telemática de tareas 
durante el 3º trimestre podrá subir la media del 1º y 2º trimestre. 

Prueba 

extraordinaria 

de septiembre 

Entrega de boletines de repaso (20%) y prueba escrita o telemáticas 
(80%). 

Criterios de evaluación: 
Entrega de boletines de refuerzo (20%) y prueba escrita o telemática 
(80%) 
 
 

Criterios de cualificación: 

20% entrega del boletín y 80% prueba escrita (o telemática) 
 
 
 

Alumnado de 

materia 

pendiente 

Procedimientos e instrumentos de evaluación:  

Entrega de boletines con ejercicios. 
 

 
*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 2019-20 (con data do 27 de abril de 2020).
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3. Metodología y actividades del 3º trimestre (recuperación, repaso, 

refuerzo, y en su caso, ampliación)  

Actividades  
Actividades de repaso y refuerzo del 1º y 2º trimestre. 

Actividades de repaso del curso anterior. 

Metodología 

(alumnado con 

conectividad y sin 

conectividad) 

      Todos los alumnos disponen de conectividad por lo que las 
tareas y explicación se realizan online con diversas herramientas 
informáticas. 

Materiales y 

recursos 

Libro Editorial Anaya 

Classroom de Google. 

Otras herramientas informáticas. 
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4. Información y publicidad.  

 
 

 
 

Información alumnado y 

familias 

 
 Página web del centro. 
 Aplicación abalar móvil. 
 Correo electrónico. 

Publicidad Publicación en la página web del centro. 

 


