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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
* B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións 
obtidas. 

* MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar 
(datos, relacións entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos 
necesarios, 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.. 

* MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto e á situación. 

* MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos 
e coherentes. 

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

* MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 

* MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos 
e coherentes. 

* B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de problemas en situacións da realidade. 

* MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

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

* MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 
(esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia 
coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, 
etc.). 

* MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos 
de formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma 
crítica os resultados atopados etc. 

* MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

* B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 
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. 

* MA1B1.14.1. 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. 

* MA1B1.14.3. 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. 

* MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

* 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. 
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* 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. 

* B3.4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo información a partir 
das súas propiedades e extraendo información sobre o seu comportamento 
local ou global. 

* MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, despois dun estudo completo das 
súas características mediante as ferramentas básicas da análise. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 



 
 

   

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análise da producción escrita e oral no caso dos alumnos con 
conectividade. 

Instrumentos: 

 Probas escritas por medios telemáticos ou, se a situación o permite, 
presenciais. 

 Probas orais realizadas nas clases por videoconferencia. (traballo na 
aula) (grupo no que todos os alumnos teñen conectividade) 

 Tarefas entregadas semanalmente (caderno de clase) 

Cualificación 3ª 
avaliación 

Nota 3ª Avaliación = 
𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒+𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑛𝑎 𝑎𝑢𝑙𝑎 

2
 

Cualificación final 

Para os alumnos que non tiveran unha avaliación positiva na media das 
dúas primeiras avaliacións tendo en conta a nota exacta obtida en cada 
unha delas realizarán probas escritas de recuperación. Considerase 
recuperada sempre que alcance unha nota media mínima de cinco. 
A nota final da avaliación ordinaria calcularase do seguinte xeito: 
 

Nota final = 
𝑁𝑜𝑡𝑎1ª𝐴𝑉+𝑁𝑜𝑡𝑎2ª𝐴𝑉

2
+

𝑁𝑜𝑡𝑎 3ª𝐴𝑉

10
 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Exame presencial salvo que as autoridades sanitarias indiquen a 
imposibilidade de facelo. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Os sinalados na programación ordinaria 

Criterios de cualificación: 
Valorarase cun máximo de dous puntos os exercicios entregados dos 
boletíns propostos durante o curso. Os dous puntos obteranse sempre e 
cando o alumno faga correctamente 5 exercicios ou máis de cada unidade 
do boletín. 
Unha única proba escrita, valorada cun máximo de oito puntos, con todos 
os contidos sinalados a principios de curso para os que non aprobaran a 
primeira proba realizada, e cos contidos da segunda metade para os que 
si os superaran. 
 
No caso dos aprobados no primeiro exame a nota final calcularase: 
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Nota final = 
𝑁𝑜𝑡𝑎1ª𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙+𝑁𝑜𝑡𝑎 2ª𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙+𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑜𝑙𝑒𝑡í𝑛

2
 

 
No caso dos suspensos no primeiro exame a nota final calcularase: 
Nota final =𝑁𝑜𝑡𝑎 2ª𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐵𝑜𝑙𝑒𝑡í𝑛 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
Probas escritas presenciais ou se non pode ser por medios telemáticos. 
Exercicios entregados dos boletíns. 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Clases virtuais dúas horas semanais por curso vía webex 

 Subir enunciados de exercicios, exercicios guiados, solucións de 
exercicios. 

 Explicacións de temas de ampliación a través da clase por 
videoconferencia utilizando diferentes recursos. 

 Resolución de dúbidas tanto de exercicios de repaso, reforzo 
coma de ampliación. 

 Conversacións motivadoras cos alumnos 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

ALUMNADO CON CONECTIVIDADE 
Actividades prácticas autónomas: 

• Estudo 
• Traballo tutelado 
• Resolución de problemas de forma autónoma 
• Lectura de material subido á Aula Virtual 
• Lectura de libro de texto 

Actividades prácticas guiadas: 
• Resolución de problemas de forma guiada 
• Presentación de exercicios resoltos. 
• Explicación de material apropiado (libro de texto e material 

propio) 
• Vídeos 
• Traballo interactivo en diferentes plataformas 

 
Todos os alumnos teñen conectividade. 

 

Materiais e recursos 
Aula Virtual, Abalar, Webex, Correo electrónico, Libro de texto, 
presentacións, documentos de texto, multimedia 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Cada profesor informará os seus alumnos tanto mediante correo 
electrónico como na clase de videoconferencia, de que esta 
modificación á programación está subida e debidamente publicitada 
no respectivos cursos na Aula Virtual do centro. Asemesmo, cada 
profesor enviará mensaxe abalar ás familias 

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


