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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Expresa verbalmente e de forma razoada o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

B1.3 
Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

B1.2 Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

B1.4 
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. 

B1.3 
Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e 

idoneidade. 

B1.5 
Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e 

estatístico-probabilística). 

B1.6 Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

B1.7 Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

B1.8 Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

B1.9 
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 
Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e apréndeo para 

situacións futuras similares. 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
Avaliaranse as tarefas e traballos mediante a corrección sobre os propios 
documentos que se envían en formato dixital utilizando o correo electrónico de 
dominio alumno@colexiodopilarfoz.es. 
 
As tarefas e traballos realizados neste trimestre en función dos contidos 
estándares apropiados terán unha valoración máxima de 1,5 puntos; repartindo 1 
punto o esforzo e 0,5 puntos a resolución das tarefas. 

 

 Esforzo (1 punto), o seguinte punto repartirase:  

o Entrega das tarefas completas (0,5puntos): 

 Restaremos 0,1 por actividade incompleta.  

o Prazo (0,1 puntos): 

 Prazo máximo de 15 días desde o envío das tarefas. 

 No caso de incumprimento do prazo non se suma. 

o Claridade (0,4 puntos): 

  Boa presentación, lexible, indicando esquemas de datos 
e final resposta do exercicio. (Os envíos das tarefas sen 
sombras e o máis visible posibles) 

 No caso de incumprimento na claridade do documento 
restaremos 0,1 por cada parámetros que non se axuste a 
claridade do documento. 

 Resolución das tarefas (0,5puntos): 

o Comprensión dos enunciados, esquema de datos e adecuada 
estratexia de resolución. 

Instrumentos: 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilar.foz 

 Libro de texto. “Matemáticas” 1ºESO -Edebe 

 Fichas, actividades de reforzo e ampliación formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase a media da primeira e segunda avaliación, o redondeo da nota das 
avaliacións será a partir das centésimas; cando sexa maior ou igual que 75 o 
redondeo será por exceso en caso contrario será por defecto. 
A dita nota engadiremos o traballo de reforzo e ampliación da 3ºavaliación cunha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 
 
Os alumnos que non consigan unha puntuación de cinco puntos na media da 
primeira e da segunda avaliación e non estañan a entregar as tarefas de reforzo e 
ampliación da 3º avaliación suspenderán a materia e deberán presentarse a unha 
proba extraordinaria de setembro.   

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


 
  

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos que non conseguiron  os mínimos , é dicir non obtiveron como 
mínimo un 5 na media das dúas primeiras avaliacións e non recuperaron as 
avaliacións pendentes mediante os traballos enviados na 3º avaliación, deberán 
presentarse para o exame extraordinario de setembro e recuperar as avaliacións 
suspensas. 
 
O exame extraordinario consistirá nunha proba escrita  en función os contido 
estándares sobre os bloques da primeira e segunda avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Avaliaranse todos os contidos estándares correspondentes a cada avaliación. 

 

Criterios de cualificación: 
A puntuación será un máximo de 10 puntos repartindo: 

 50%: Entrega do traballo de recuperación no prazo apropiado, boa 
presentación e sen faltas de ortografía. 

 50%: Observación de respostas adecuadas, comprensión dos enunciados, 
esquema de datos e correcto desenvolvemento da competencia 
matemática utilizando un vocabulario axeitado. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Traballo de recuperación formato PDF. 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades recuperación: Os alumnos que presenten algunha avaliación 
suspensa deberán realizar un traballo onde se avaliarán en función dos 
contidos estándares correspondentes a cada trimestre. 

 

 Actividades repaso/reforzo: Tarefas de reforzo e repaso dos contidos da 
primeira e segunda avaliación en función dos contidos estándares e 
criterios de avaliación. 

 

 Actividades ampliación: Tarefas relacionadas a conceptos vistos en anos 
anteriores en función dos contidos estándares e criterios de avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.- Medio utilizado: 

Disponse dunha carpeta compartida na plataforma Google Drive “Matemáticas 
1ºESO” onde se comparte a primeiros de semana un boletín de exercicios en 
formato PDF xunto cos vídeos explicativos de creación propia relacionados. 
 
2.- Devolución de tarefas: 

As tarefas realízanse na libreta ou na propia ficha de exercicios enviada. Unha 
vez finalizadas envíana de volta en formato dixital  (PDF ou imaxe) por correo 
electrónico.  
 
3.- Corrección e devolución de tarefas: 

A corrección realízase sobre os propios documentos que se envían,  tanto no 
formato PDF como de imaxe. Sobre este documento anótase as indicacións 
oportunas sobre os exercicios. 
Devólvenselle ó alumnado mediante o mesmo método. 
 
4.- Seguimento do traballo: 

Anotación de todas as tarefas recibidas mediante folla de cálculo.    

5.- Incidencias: 

Os alumnos que non realizan as tarefas ou se retrasan nas mesmas son avisados 

mediante  o correo electrónico e polos titores de cada curso se fose necesario. 

Alumno sen ordenador recibe a tarefa por medio de aplicación móbil, 
WhatsApp. 

Materiais e recursos 

 Google Drive 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

 Libro de texto. “Matemáticas” 1ºESO -Edebe 

 Fichas/actividades formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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2. Avaliación e cualificación. 
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caso ampliación) 

 

4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1 Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

B1.2 Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

B1.2 Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, valorando a súa utilidade e eficacia. 

B1.4 

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. 

B1.3 Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predicións sobre os resultados esperables, valorando a súa eficacia e idoneidade. 

B1.5 

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

B1.6 Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

B1.7 Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinións. 

B1.8 Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

B1.10 

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

B1.9 

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 

 

 



 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

 

Procedementos: 
Avaliaranse as tarefas e traballos mediante a corrección sobre os propios 
documentos que se envían en formato dixital utilizando o correo electrónico de 
dominio alumno@colexiodopilarfoz.es. 
 
As tarefas e traballos realizados neste trimestre en función dos contidos 
estándares apropiados terán unha valoración máxima de 1,5 puntos; repartindo 1 
punto o esforzo e 0,5 puntos a resolución das tarefas. 

 

 Esforzo (1 punto), o seguinte punto repartirase:  

o Entrega das tarefas completas (0,5puntos): 

 Restaremos 0,1 por actividade incompleta.  

o Prazo (0,1 puntos): 

 Prazo máximo de 15 días desde o envío das tarefas. 

 No caso de incumprimento do prazo non se suma. 

o Claridade (0,4 puntos): 

  Boa presentación, lexible, indicando esquemas de datos 
e final resposta do exercicio. (Os envíos das tarefas sen 
sombras e o máis visible posibles) 

 No caso de incumprimento na claridade do documento 
restaremos 0,1 por cada parámetros que non se axuste a 
claridade do documento. 

 Resolución das tarefas (0,5puntos): 

o Comprensión dos enunciados, esquema de datos e adecuada 
estratexia de resolución. 

Instrumentos: 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilar.foz 

 Libro de texto. “Matemáticas” 2ºESO -Edebe 

 Fichas, actividades de reforzo e ampliación formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Realizarase a media da primeira e segunda avaliación, o redondeo da nota das 
avaliacións será a partir das centésimas; cando sexa maior ou igual que 75 o 
redondeo será por exceso en caso contrario será por defecto. 
A dita nota engadiremos o traballo de reforzo e ampliación da 3ºavaliación cunha 
puntuación máxima de 1,5 puntos. 
 
Os alumnos que non consigan unha puntuación de cinco puntos na media da 
primeira e da segunda avaliación e non estañan a entregar as tarefas de reforzo e 
ampliación da 3º avaliación suspenderán a materia e deberán presentarse a unha 
proba extraordinaria de setembro.   
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Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Aqueles alumnos que non conseguiron  os mínimos , é dicir non obtiveron como 
mínimo un 5 na media das dúas primeiras avaliacións e non recuperaron as 
avaliacións pendentes mediante os traballos enviados na 3º avaliación, deberán 
presentarse para o exame extraordinario de setembro e recuperar as avaliacións 
suspensas. 
 
O exame extraordinario consistirá nunha proba escrita  en función os contido 
estándares sobre os bloques da primeira e segunda avaliación.  

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Avaliaranse todos os contidos estándares correspondentes a cada avaliación. 

 

Criterios de cualificación: 
A puntuación será un máximo de 10 puntos repartindo: 

 50%: Entrega do traballo de recuperación no prazo apropiado, boa 
presentación e sen faltas de ortografía. 

 50%: Observación de respostas adecuadas, comprensión dos enunciados, 
esquema de datos e correcto desenvolvemento da competencia 
matemática utilizando un vocabulario axeitado. 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

 Traballo de recuperación formato PDF. 

 Plataforma de traballo Google Drive. 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

mailto:alumno@colexiodopilarfoz.es


 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Actividades recuperación: Os alumnos que presenten algunha avaliación 
suspensa deberán realizar un traballo onde se avaliarán en función dos 
contidos estándares correspondentes a cada trimestre. 

 

 Actividades repaso/reforzo: Tarefas de reforzo e repaso dos contidos da 
primeira e segunda avaliación en función dos contidos estándares e 
criterios de avaliación. 

 

 Actividades ampliación: Tarefas relacionadas a conceptos vistos en anos 
anteriores en función dos contidos estándares e criterios de avaliación. 
 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

1.- Medio utilizado: 

Disponse dunha carpeta compartida na plataforma Google Drive “Matemáticas 
2ºESO” onde se comparte a primeiros de semana un boletín de exercicios en 
formato PDF xunto cos vídeos explicativos de creación propia relacionados. 
 
2.- Devolución de tarefas: 

As tarefas realízanse na libreta ou na propia ficha de exercicios enviada. Unha 
vez finalizadas envíana de volta en formato dixital  (PDF ou imaxe) por correo 
electrónico.  
 
3.- Corrección e devolución de tarefas: 

A corrección realízase sobre os propios documentos que se envían,  tanto no 
formato PDF como de imaxe. Sobre este documento anótase as indicacións 
oportunas sobre os exercicios. 
Devólvenselle ó alumnado mediante o mesmo método. 
 
4.- Seguimento do traballo: 

Anotación de todas as tarefas recibidas mediante folla de cálculo.    

5.- Incidencias: 

Os alumnos que non realizan as tarefas ou se retrasan nas mesmas son avisados 

mediante  o correo electrónico e polos titores de cada curso se fose necesario. 

Alumno sen ordenador recibe a tarefa por medio de aplicación móbil, 
WhatsApp. 

Materiais e recursos 

 Google Drive 

 Correos electrónicos co dominio: alumno@colexiodopilarfoz.es 

 Libro de texto. “Matemáticas” 2ºESO -Edebe 

 Fichas/actividades formato PDF. 

 Presentacións e vídeos explicativos de creación propia. 
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4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utiliza 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. 

Recoñece distintos tipos de números ( naturais, enteiros e racionais), indica o 
criterio utilizadopara a súa distinción e utilizaos para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

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 o período. 

Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico. 

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. 

Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a 
coherencia da solución. 

Factoriza expresións numéricas sinxelas que conteñen raíces, e opera con elas 
simplificando os resultados. 

Utiliza a linguxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación 
dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e 
transformándoa. 

Realiza operacións con polinomios e utilizaos en exemplos da vida cotiá. 

Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun 
binomio e unha suma por diferenza e aplicaas nun contexto axeitado. 

Factoriza polinomios de grado 4 con raíces enteiras mediante o uso 
combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extraccion do factor 
común. 

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. 

Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e 
sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta críticamente o resultado obtido. 

 



 
 

   
   

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Fichas de traballo enviados pola profesora a través da plataforma google 
clasroom, vía email ou ben fotografías a través de whatsApp. 

Instrumentos: 
Cada ficha é devolta cunha nota asignada que indica o grao de consecución 
dos estándares. Queda rexistrado no caderno do profesorado, o alumno/a 
que non entrega levará nesa tarea un 0. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será unha media da 1ª e da 2ª avaliación e sumarase 
o 20% da media das notas obtidas durante este terceiro trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será un exame, presencial, dos estándares da primeira e da segunda 
avaliación, sempre que sexa posible. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

 Utilizar as propiedades dos número 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. 

 Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e 
a resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións, 
aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos 
tecnolóxicos, valorando e constrastando os resultados obtidos. 

 

Criterios de cualificación: 
A nota será calculada a partir do traballo realizado e terá unha valoración 
de 1 a 10. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entregarase unha ficha de recuperación que terá un límite de tempo de 
dúas horas para a súa realización ou ben a través de google classroom ou 
ben viá whatsapp. ( os alumnos con materias pendentes poden realizalo a 
través destes dous métodos) 



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas de traballo a través de google classroom, vía email ou whattsapp. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O martes pola mañá reciben a ficha de traballo ( a través da plataforma, ou 
enviase correo ou foto a través do móvil) e márcase unha data de entrega 
que finaliza o luns ás 23:59 horas. Deben devolver o traballo realizado do 
mesmo xeito que o reciben.  
As fichas están distribuidas en catro sesións para que se vaian organizando. 
Durante a semana seguinte son correxidas e devoltas cunha nota. Tamén se 
lles fai chegar ao finalizar o período de entrega unha ficha coas solucións das 
actividades feitas pola profesora. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, calculadora, ordenador, teléfono móvil, aplicacións 
informáticas, escáner, videos de youtube apropiados.... 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR PLURILINGUA NOSA SEÑORA DO PILAR 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS 
ACADÉMICAS. 
DEPARTAMENTO: 
DATA: 08 – 05 - 2020 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

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

Recoñece os tipos de números reais ( naturais, enteiros, racionais e 
irracionais) , indicando o criterio seguido e utilizaos para representar e 
intepretar axeitadamente información cuantitativa. 

Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de 
resolución de problemas. 

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

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

Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as 
propiedades necesarias e resolve problemas contextualizados. 

Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación 
das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos. 

Compara, ordena, clasifica e representa distintos tipos de números sobre a 
recta numérica utilizando diversas escalas. 

Construir e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a 
linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades. 

Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica. 

Obtén as raíces dun polinomio e factorizao utilizando a regra de Ruffini, ou 
outro método máis axeitado. 

Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas 
sinxelas. 

Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao 
superior a dous. 

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

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

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. 

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

Resolve triángulos utilizando as razós trigonométricas e as súas relacións. 

Utiliza as fórmulas para calcular áreas e volumes de triángulos, cuadriláteros, 
círculos, paralelípidos, pirámides, cilindros, conos e esferas e aplicaas para 



 
 
 

   

 

resolver problemas xeométricos, asignado as unidades apropiadas. 

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

Establece correspondencias analíticas entre as coordenadas de puntos e 
vectores. 

Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector. 

Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de 
calculala. 

Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos 
coñecidos. 

Recoñece distintas expresións da ecuacións dunha recta e utilizaas no estudo 
analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade. 

 



 
 

   
   

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Fichas de traballo enviados pola profesora a través da plataforma google 
clasroom, vía email ou ben fotografías a través de whatsApp. 

Instrumentos: 
Cada ficha é devolta cunha nota asignada que indica o grao de consecución 
dos estándares. Queda rexistrado no caderno do profesorado, o alumno/a 
que non entrega levará nesa tarea un 0. 

Cualificación final 

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso: 
A nota final do curso será unha media da 1ª e da 2ª avaliación e sumarase 
o 20% da media das notas obtidas durante este terceiro trimestre. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Será un exame, presencial, dos estándares da primeira e da segunda 
avaliación, sempre que sexa posible. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
 

 Utilizar as propiedades dos número 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. 

 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 
constrastando os resultados obtidos. 

 

Criterios de cualificación: 
A nota será calculada a partir do traballo realizado e terá unha valoración 
de 1 a 10. 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Entregarase unha ficha de recuperación que terá un límite de tempo de 
dúas horas para a súa realización ou ben a través de google classroom ou 
ben viá whatsapp. ( os alumnos con materias pendentes poden realizalo a 
través destes dous métodos) 



 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 

4.Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Informarase ás familias e alumnado vía correo electrónico 

Publicidade  Publicarase na páxina web do centro. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, 

repaso, reforzo, e no seu caso, ampliación)  

Actividades  Fichas de traballo a través de google classroom, vía email ou whattsapp. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

O luns pola mañá reciben a ficha de traballo ( a través da plataforma, ou 
enviase correo o foto a través do móvil) e márcase unha data de entrega que 
finaliza o domingo ás 23:59 horas. Deben devolver o traballo realizado do 
mesmo xeito que o reciben.  
As fichas están distribuidas en catro sesións para que se vaian organizando. 
Durante a semana seguinte son correxidas e devoltas cunha nota. Tamén se 
lles fai chegar ao finalizar o período de entrega unha ficha coas solucións das 
actividades feitas pola profesora. 

Materiais e recursos 
Libro de texto, calculadora, ordenador, teléfono móvil, aplicacións 
informáticas, escáner, videos de youtube apropiados.... 


