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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. 

* MA2B1.2.1. 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. 

* MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto e á situación. 
* MA2B1.4.2. 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. 

* MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao 
contexto do problema de investigación. 
* MA2B1.7.3. 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. 

* MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

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

* MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos 
de formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma 
crítica os resultados achados; etc. 
* MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos 
de formular e formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma 
crítica os resultados achados; etc. 

* MA2B1.10.4. 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. 

* MA2B1.14.1. 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. 
* MA2B1.14.3. Usa adecuadamente 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. 

* MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

* B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas 
limitadas por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, 
utilizando técnicas de integración inmediata. 

* MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de 
funcións elementais inmediatas. 
* MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de 
recintos planos delimitados por unha ou dúas curvas. 
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* B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e 
compostos, utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de reconto persoais, diagramas de árbore ou táboas de continxencia, 
a axiomática da probabilidade e o teorema da probabilidade total, e aplica o 
teorema de Bayes para modificar a probabilidade asignada a un suceso 
(probabilidade inicial) a partir da información obtida mediante a 
experimentación (probabilidade final), empregando os resultados numéricos 
obtidos na toma de decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 

* MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en experimentos simples e 
compostos mediante a regra de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 
* MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que 
constitúen unha partición do espazo mostral. 
* MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de 
Bayes. 
* MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en 
condicións de incerteza en función da probabilidade das distintas opcións. 

* B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, 
calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de confianza 
para a media dunha poboación normal con desviación típica coñecida e para a 
media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente 
grande. 

* MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de 
selección 

* B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando 
vocabulario e representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e 
argumentado informes estatísticos presentes nos medios de comunicación, na 
publicidade e noutros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica 
e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 
conclusións. 

* MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística 
presente nos medios de comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

* B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, 
calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de confianza 
para a media dunha poboación normal con desviación típica coñecida e para a 
media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente 
grande. 

* MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación 
típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas 
* MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e 
da proporción mostral, aproximándoas pola distribución normal de parámetros 
axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais. 
* MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal con desviación típica coñecida. 
* MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media 
poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes. 

* MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño 
mostral, e calcula cada un destes tres elementos, coñecidos os outros dous, e 
aplícao en situacións reais. 

* B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando 
vocabulario e representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e 
argumentado informes estatísticos presentes nos medios de comunicación, na 
publicidade e noutros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica 
e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 

* MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un 
vocabulario e representacións axeitadas. 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 4 DE 7 CENTRO: 
CURSO: 

MATERIA: 
 

  

 

conclusións. 

* B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, 
calculando o tamaño mostral necesario e construíndo o intervalo de confianza 
para a media dunha poboación normal con desviación típica coñecida e para a 
media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral é suficientemente 
grande. 

* MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación 
típica e proporción poboacionais, e aplícao a problemas reais. 

* MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á distribución da media mostral e 
da proporción mostral, aproximándoas pola distribución normal de parámetros 
axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de situacións reais. 

* MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media 
poboacional e para a proporción no caso de mostras grandes. 

* MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun intervalo de confianza co tamaño 
mostral, e calcula cada un destes tres elementos, coñecidos os outros. 

* B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando 
vocabulario e representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e 
argumentado informes estatísticos presentes nos medios de comunicación, na 
publicidade e noutros ámbitos, prestando especial atención á súa ficha técnica 
e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 
conclusións. 

* MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros 
descoñecidos dunha poboación e presentar as inferencias obtidas mediante un 
vocabulario e representacións axeitadas. 

 

Pode facerse tamén seguindo o modelo que se teña na programación didáctica respectiva 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
Análisis 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; grupo no 
que todos os alumnos teñen conectividade. (traballo na aula) 

 Tarefas entregadas semanalmente (caderno de clase) 
 

Cualificación 3º 
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: 
 

 

Criterios de cualificación: 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

 Clases virtuais da materia mediante webex. 

 Actividades na plataformas dixital: googleclassroom. 

 Presentacións de exercicios guiados (con apoio de vídeos e 
aclaracións) 

 Exposición das resolucións dos exercicios. 

 Explicacións de temas de ampliación,  e posta en común das 
dúbidas as a través da clase por videoconferencia utilizando 
diferentes recursos. 

 Consulta das dubidas xurdidas tanto nos exercicios de repaso 
coma de ampliación, a través de diferentes medios telemáticos: 
email, webex, googleclasroom. 

 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 

ALUMNADO SEN CONECTIVIDADE 
Non hai neste grupo 

Materiais e recursos 

Aula Virtual, Abalar, Webex, Correo electrónico, Plataformas 
dixitais, libro de texto, presentacións, documentos de texto 
(preparados polo profesor), multimedia (vídeos e exercicios 
interactivos). 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Indicar o procedemento que o profesorado empregará para informar 
ao alumnado.  

Publicidade  Publicación obrigatoria na páxina web do centro. 


