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INTRODUCCIÓN
Por mor das circunstancias nas que nos atopamos de estado de alarma, que nos abriga
a todos os cidadáns a estar confinados e imposibilitando o normal desenvolvemento
das actividades lectivas e seguindo as orientacións provisionais do 17 de abril para o
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020, o Departamento de
Matemáticas do IES LAURO OLMO de O Barco de Valdeorras acorda a modificación da
súa programación didáctica para o que resta de curso 2019-2020, quedando para a 3ª
avaliación como a continuación se describe por cursos e materias.
Indicar que nos únicos cursos nos que os contidos non sufren ningunha modificación
son os cursos de 2º de Bacharelato, tanto no de Ciencias e Tecnoloxía (no que o
departamento imparte as materias de Matemáticas II e Métodos Estatísticos e
Numéricos) como no 2º Bacharelato de Ciencias Sociais (materia de Matemáticas
Aplicads ás CC SS II). Nestes cursos si se verá alterada a maneira de avaliar e cualificar.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 1º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
1º ESO 3ª avaliación

bxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 2. Números e álxebra

▪f
▪h

▪ B2.22. Ecuacións de primeiro grao cunha ▪
incógnita (métodos alxébrico e gráfico).
Resolución. Interpretación das solucións.
Ecuacións sen solución. Resolución de
problemas.

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para ▪ MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación, ▪ CMCCT
simbolizar e resolver problemas se un número é solución desta.
mediante a formulación de ecuacións de
primeiro grao, aplicando para a súa
▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha ▪ CMCCT
resolución métodos alxébricos ou
situación da vida real mediante ecuacións
gráficos, e contrastar os resultados
de primeiro grao, resólvea e interpreta o
obtidos.
resultado obtido.
Bloque 3. Xeometría

▪f
▪h

▪ B3.1. Elementos básicos da xeometría do ▪ B3.1. Recoñecer e describir figuras ▪ MAB3.1.1. Recoñece e describe as ▪ CMCCT
plano. Relacións e propiedades de figuras no planas, os seus elementos e as súas propiedades características dos polígonos
plano: paralelismo e perpendicularidade.
propiedades
características
para regulares (ángulos interiores, ángulos
clasificalas,
identificar
situacións, centrais, diagonais, apotema, simetrías,
▪ B3.2. Ángulos e as súas relacións.
describir o contexto físico e abordar etc.).
▪ B3.3. Construcións xeométricas sinxelas: problemas da vida cotiá.
mediatriz e bisectriz. Propiedades.
▪ MAB3.1.2.
Define
os
elementos ▪ CMCCT
▪ B3.4. Figuras planas elementais: triángulo,
característicos dos triángulos, trazando
cadrado e figuras poligonais.
estes e coñecendo a propiedade común a
cada un deles, e clasifícaos atendendo
▪ B3.5. Clasificación de triángulos e
tanto aos seus lados como aos seus
cuadriláteros. Propiedades e relacións.
ángulos.
▪ MAB3.1.3. Clasifica os cuadriláteros e os ▪ CMCCT
paralelogramos atendendo ao paralelismo
entre os seus lados opostos e coñecendo
as súas propiedades referentes a

ángulos, lados e diagonais.

▪ MAB3.1.4. Identifica as propiedades ▪ CMCCT
xeométricas que caracterizan os puntos
da circunferencia e o círculo.
▪e
▪f

▪e
▪f

▪ B3.6. Medida e cálculo de ángulos de figuras ▪ B3.2. Utilizar estratexias, ferramentas ▪ MAB3.2.1. Resolve problemas relacionados ▪ CMCCT
planas.
tecnolóxicas e técnicas simples da con distancias, perímetros, superficies e
xeometría analítica plana para a ángulos de figuras planas, en contextos da
▪ B3.7. Cálculo de áreas e perímetros de figuras
resolución de problemas de perímetros, vida real, utilizando as ferramentas
planas. Cálculo de áreas por descomposición
áreas e ángulos de figuras planas, tecnolóxicas e as técnicas xeométricas máis
en figuras simples.
utilizando a linguaxe matemática apropiadas.
▪ B3.8. Circunferencia, círculo, arcos e sectores axeitada, e expresar o procedemento
circulares.
seguido na resolución.
▪ MAB3.2.2. Calcula a lonxitude da ▪ CMCCT
circunferencia, a área do círculo, a
lonxitude dun arco e a área dun sector
circular, e aplícaas para resolver
problemas xeométricos.
▪ B3.9. Poliedros e corpos de revolución: ▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos ▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as ▪ CMCCT
elementos característicos e clasificación. (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, características de corpos xeométricos,
Áreas e volumes.
cilindros, conos e esferas) e identificar utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.
os seus elementos característicos
(vértices,
arestas,
caras,
▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas ▪ CMCCT
desenvolvementos planos, seccións ao
dos corpos xeométricos, a partir de cortes
cortar con planos, corpos obtidos
con planos, mentalmente e utilizando os
mediante seccións, simetrías, etc.).
medios tecnolóxicos axeitados.
▪ MAB3.3.3.
Identifica
os
corpos ▪ CMCCT
xeométricos a partir dos seus
desenvolvementos
planos
e
reciprocamente.

▪e
▪f
▪l
▪n

▪ B3.10. Propiedades, regularidades e relacións ▪ B3.4. Resolver problemas que leven ▪
dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, consigo o cálculo de lonxitudes,
superficies e volumes do mundo físico.
superficies e volumes do mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades e
▪ B3.11. Uso de ferramentas informáticas para
relacións dos poliedros.
estudar formas, configuracións e relacións
xeométricas.

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade ▪ CMCCT
mediante o cálculo de áreas e volumes de
corpos xeométricos, utilizando as linguaxes
xeométrica e alxébrica adecuadas.

Bloque 4. Funcións

▪f

▪ B4.1.
Coordenadas
cartesianas: ▪ B4.1. Coñecer, manexar e interpretar o ▪ MAB4.1.1. Localiza puntos no plano a partir ▪ CMCCT
representación e identificación de puntos nun sistema de coordenadas cartesianas.
das súas coordenadas e nomea puntos do
sistema de eixes coordenados.
plano escribindo as súas coordenadas.

▪f

▪ B4.2. Concepto de función: variable ▪
dependente e independente. Formas de
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica
e fórmula).

▪f

▪ B4.2. Concepto de función: variable ▪ B4.3. Comprender o concepto de ▪ MAB4.3.1. Recoñece se unha gráfica ▪ CMCCT
representa ou non unha función.
dependente e independente. Formas de función.
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica
e fórmula).

B4.2. Manexar as formas de presentar ▪
unha función (linguaxe habitual, táboa
numérica, gráfica e ecuación, pasando
dunhas formas a outras e elixindo a
mellor delas en función do contexto).

MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de ▪ CMCCT
representación dunha función a outras e
elixe a máis adecuada en función do
contexto.

▪b
▪e
▪f
▪g
▪h

▪ B4.3. Funcións lineais. Cálculo, interpretación ▪ B4.4. Recoñecer, representar e analizar ▪
e identificación da pendente da recta. as funcións lineais, e utilizalas para
Representacións da recta a partir da ecuación resolver problemas.
e obtención da ecuación a partir dunha recta.
▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
software específico para a construción e a
interpretación de gráficas.

MAB4.4.1. Recoñece e representa unha ▪ CMCCT
función lineal a partir da ecuación ou dunha
táboa de valores, e obtén a pendente da
recta correspondente.

▪ MAB4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta ▪ CMCCT
a partir da gráfica ou táboa de valores.
▪ MAB4.4.3.
Escribe
a
ecuación ▪ CMCCT
correspondente á relación lineal existente
entre dúas magnitudes e represéntaa.
▪ MAB4.4.4. Estuda situacións reais ▪ CMCCT
sinxelas e, apoiándose en recursos
tecnolóxicos, identifica o modelo
matemático funcional (lineal ou afín) máis
axeitado para explicalas, e realiza
predicións e simulacións sobre o seu
comportamento.

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado, con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación, poida recuperalas, entregaráselle un boletín de exercicios sobre os contidos
da avaliación correspondente, cuxa entrega será imprescindible para a superación da
materia. A nota obterase baseándose nestes boletíns e no traballo desenvolvido polo
alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso presencial.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia

desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado única e exclusivamente pola
realización desta proba.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
Os alumnos están convocados por Abalar e polo correo persoal a ver o blog do
profesor, onde de maneira aberta explica o que hai que facer día a día: teoría e
exercicios, problemas, traballo co ordenador, etc. Usa como apoio vídeos de Youtube,
e poden comunicarse con el a través do correo de profesor (conta Gmail), e pronto
tamén por WhatsApp. Teñen que facer tarea diaria, que lle envían ao seu correo.
Cambiou a orde do temario para iniciar as clases a distancia con contidos que xa
coñecen (Xeometría).
Durante las clases presenciais, o principal recurso empleado foi o libro de texto.
Séguese mantendo como referencia más importante.
Para as clases a distancia, os recursos amplianse. Así, usaránse tamén os seguintes:
-

Abalar. O seu uso está destinado a comunicar ás familias o inicio das clases a
distancia, o blog e o correo do profesor.

-

Blog de profesor: matesfgc.blogspot.com

A través del iranse colgando contidos diarios. A parte teórica e os exercicios e
problemas son os que conten o libro. Complementaranse con vídeos explicativos de
YouTube (non propios), e con contidos en Geogebra.org e espazo Abalar.
Este blog é aberto e polo tanto non aparecen referencias nin ao alumnado nin xiquiera
ó centro educativo. A pesaes diso, a comunicación é bidireccional, dado que conten un
foro no que os alumnos poden consultar dúbidas sobre a materia. Sin embargo,
prefiren facelo pola outra vía dispoñible: o correo electrónico do profesor.
-

Correo electrónico: matesfgc@gmail.com

Tendo en conta a súa difusión, temos previsto crear un grupo de WhatsApp de
Matemáticas por nivel.

As comunicacións persoais faranse a través del. Os alumnos utilizarano para mandar o
traballo realizado.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 2º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2º ESO 3ª avaliación
Obxectivos

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Criterios de avaliación

Competencias
clave

Bloque 3. Xeometría

▪f
▪h

▪ B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de ▪ B3.1. Recoñecer o significado aritmético ▪
Pitágoras. Xustificación xeométrica e do teorema de Pitágoras (cadrados de
aplicacións.
números e ternas pitagóricas) e o
significado xeométrico (áreas de
cadrados construídos sobre os lados), e
empregalo para resolver problemas
xeométricos.

MAB3.1.1. Comprende os significados ▪ CMCCT
aritmético e xeométrico do teorema de
Pitágoras e utilízaos para a procura de
ternas pitagóricas ou a comprobación do
teorema, construíndo outros polígonos sobre
os lados do triángulo rectángulo.

▪ MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras ▪ CMCCT
para calcular lonxitudes descoñecidas na
resolución de triángulos e áreas de
polígonos regulares, en contextos
xeométricos ou en contextos reais
▪e
▪f

▪ B3.2. Semellanza: figuras semellantes. ▪
Criterios de semellanza. Razón de semellanza
e escala. Razón entre lonxitudes, áreas e
volumes de corpos semellantes.

B3.2. Analizar e identificar figuras ▪
semellantes, calculando a escala ou
razón de semellanza e a razón entre
lonxitudes, áreas e volumes de corpos
semellantes.

MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e ▪ CMCCT
calcula a razón de semellanza e a razón de
superficies e volumes de figuras
semellantes.

▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver ▪ CMCCT
problemas da vida cotiá sobre planos,
mapas e outros contextos de semellanza.

▪e
▪f

▪ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: ▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos ▪ MAB3.3.1. Analiza e identifica as ▪ CMCCT
elementos característicos; clasificación. Áreas (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, características de corpos xeométricos
e volumes.
cilindros, conos e esferas) e identificar utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.
os seus elementos característicos
(vértices,
arestas,
caras,
▪ MAB3.3.2. Constrúe seccións sinxelas ▪ CMCCT
desenvolvementos planos, seccións ao
dos corpos xeométricos, a partir de cortes
cortar con planos, corpos obtidos
con planos, mentalmente e utilizando os
mediante seccións, simetrías, etc.).
medios tecnolóxicos axeitados.

▪ MAB3.3.3.
Identifica
os
corpos ▪ CMCCT
xeométricos a partir dos seus
desenvolvementos
planos
e
reciprocamente.
▪e
▪f
▪l
▪n

▪ B3.4. Propiedades, regularidades e relacións ▪ B3.4. Resolver problemas que leven ▪
dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, consigo o cálculo de lonxitudes,
superficies e volumes do mundo físico.
superficies e volumes do mundo físico,
utilizando propiedades, regularidades e
▪ B3.5. Uso de ferramentas informáticas para
relacións dos poliedros.
estudar formas, configuracións e relacións
xeométricas.

MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade ▪ CMCCT
mediante o cálculo de áreas e volumes de
corpos xeométricos, utilizando as linguaxes
xeométrica e alxébrica axeitadas.

Bloque 4. Funcións

▪f

▪ B4.1. Concepto de función: variable ▪
dependente e independente; formas de
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica
e fórmula); crecemento e decrecemento;
continuidade e descontinuidade; cortes cos
eixes; máximos e mínimos relativos. Análise e
comparación de gráficas.

B4.1. Manexar as formas de presentar ▪
unha función (linguaxe habitual, táboa
numérica, gráfica e ecuación), pasando
dunhas formas a outras e elixindo a
mellor delas en función do contexto.

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de ▪ CMCCT
representación dunha función a outras, e
elixe a máis adecuada en función do
contexto.

▪f

▪ B4.1. Concepto de función: variable ▪ B4.2. Comprender o concepto de ▪ MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica ▪ CMCCT
dependente e independente; formas de función, e recoñecer, interpretar e representa ou non unha función.
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica analizar as gráficas funcionais.
e fórmula); crecemento e decrecemento;
▪ MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e ▪ CMCCT
continuidade e descontinuidade; cortes cos
analízaa,
recoñecendo
as
súas
eixes; máximos e mínimos relativos. Análise e
propiedades máis características.
comparación de gráficas.

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪a
▪b
▪c
▪d
▪e
▪f
▪g
▪h
▪m

▪ B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e ▪ B5.1. Formular preguntas axeitadas ▪ MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha ▪ CMCCT
acumuladas.
para coñecer as características de poboación de variables cualitativas ou
interese dunha poboación e recoller, cuantitativas en táboas, calcula e interpreta
▪ B5.2. Organización en táboas de datos
organizar e presentar datos relevantes as súas frecuencias absolutas, relativas, e
recollidos nunha experiencia.
para respondelas, utilizando os métodos acumuladas, e represéntaos graficamente.
▪ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. estatísticos
apropiados
e
as
Polígonos de frecuencias; diagramas de caixa ferramentas axeitadas, organizando os
e bigotes
datos en táboas e construíndo gráficas,
calculando os parámetros relevantes, e
▪ B5.4. Medidas de tendencia central.
obtendo conclusións razoables a partir
▪ MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a ▪ CMCCT
▪ B5.5. Medidas de dispersión.
dos resultados obtidos.
mediana (intervalo mediano), a moda
(intervalo modal), o rango e os cuartís,
elixe o máis axeitado, e emprégaos para
interpretar un conxunto de datos e para
resolver problemas.
▪ MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos ▪ CMCCT
sinxelos recollidos en medios de
comunicación e outros ámbitos da vida
cotiá.

▪e
▪f
▪h

▪ B5.2. Organización en táboas de datos ▪ B5.2. Utilizar ferramentas tecnolóxicas ▪ MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ▪ CMCCT
recollidos nunha experiencia.
para organizar datos, xerar gráficas ferramentas tecnolóxicas para organizar
estatísticas,
calcular
parámetros datos, xerar gráficos estatísticos e calcular
▪ B5.3. Diagramas de barras e de sectores.
relevantes e comunicar os resultados as medidas de tendencia central, o rango e
Polígonos de frecuencias, diagramas de caixa
obtidos que respondan ás preguntas os cuartís.
e bigotes
formuladas previamente sobre a
▪ B5.4. Medidas de tendencia central.
situación estudada.
▪ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da ▪ CMCCT
▪ B5.5. Medidas de dispersión: rango e cuartís,
información e da comunicación para
percorrido intercuarílico, varianza e desviación
comunicar información resumida e
típica.
relevante sobre unha variable estatística
analizada.
▪ B5.6. Utilización de calculadoras e
ferramentas tecnolóxicas para o tratamento de
datos, creación e interpretación de gráficos e
elaboración de informes.

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado, con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación, poida recuperalas, entregaráselle un boletín de exercicios sobre os contidos
da avaliación correspondente, cuxa entrega será imprescindible para a superación da
materia.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado única e exclusivamente pola

realización desta proba. A nota obterase baseándose nestes boletíns e no traballo
desenvolvido polo alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso presencial.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
Os alumnos están convocados por Abalar e polo correo persoal a ver o blog do
profesor, onde de maneira aberta explica o que hai que facer día a día: teoría e
exercicios, problemas, traballo co ordenador, etc. Usa como apoio vídeos de Youtube,
e poden comunicarse con el a través do correo de profesor (conta Gmail), e pronto
tamén por WhatsApp. Teñen que facer tarea diaria, que lle envían ao seu correo.
Cambiouse a orde do temario para iniciar as clases a distancia con contidos que xa
coñecen (Xeometría).
Durante as clases presenciais, o principal recurso empleado foi o libro de texto.
Séguese mantendo como referencia más importante.
Para as clases a distancia, os recursos amplianse. Así, usaránse tamén os seguintes:
-

Abalar. O seu uso está destinado a comunicar ás familias o inicio das clases a
distancia, o blog e o correo do profesor.

-

Blog de profesor: matesfgc.blogspot.com

A través del iranse colgando contidos diarios. A parte teórica e os exercicios e
problemas son os que conten o libro. Complementaranse con vídeos explicativos de
YouTube (non propios), e con contidos en Geogebra.org e espazo Abalar.
Este blog é aberto e polo tanto non aparecen referencias nin ao alumnado nin xiquiera
ó centro educativo. A pesaes diso, a comunicación é bidireccional, dado que conten un
foro no que os alumnos poden consultar dúbidas sobre a materia. Sin embargo,
prefiren facelo pola outra vía dispoñible: o correo electrónico do profesor.
-

Correo electrónico: matesfgc@gmail.com

Tendo en conta a súa difusión, temos previsto crear un grupo de WhatsApp de
Matemáticas por nivel.
As comunicacións persoais faranse a través del. Os alumnos utilizarano para mandar o
traballo realizado.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 3º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
3º Eso 3ª avaliación
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 3. Xeometría

e
f
l
n

B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e corpos B3.1. Recoñecer e describir os MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos CMCCT
de revolución.
elementos e as propiedades da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun
B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas características das figuras planas, os ángulo, e utilízaas para resolver problemas
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para corpos xeométricos elementais e as xeométricos sinxelos.
estudar formas, configuracións e relacións súas configuracións xeométricas.
xeométricas.
MACB3.1.2. Manexa as relacións entre CMCCT
ángulos definidos por rectas que se cortan
ou por paralelas cortadas por unha secante,
e resolve problemas xeométricos sinxelos.
MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos CMCCT
e as propiedades das figuras planas, os
poliedros e os corpos de revolución
principais.

f
l
n

B3.3. Xeometría do plano.
B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de CMCCT
B3.4. Teorema de Tales. División dun segmento fórmulas usuais para realizar medidas polígonos e de figuras circulares en problemas
en partes proporcionais. Aplicación á indirectas de elementos inaccesibles contextualizados, aplicando fórmulas e
e para obter as medidas de técnicas adecuadas.
resolución de problemas.
lonxitudes, áreas e volumes dos
B3.5. Xeometría do espazo: áreas e volumes.
corpos elementais, de exemplos MACB3.2.2. Divide un segmento en partes CMCCT
tomados da vida real, representacións proporcionais a outros dados, e establece
artísticas
como
pintura
ou relacións de proporcionalidade entre os
arquitectura, ou da resolución de elementos homólogos de dous polígonos
problemas xeométricos.
semellantes.
MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes CMCCT
e, en situacións de semellanza, utiliza o
teorema de Tales para o cálculo indirecto de
lonxitudes en contextos diversos.

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de CMCCT
poliedros, cilindros, conos e esferas, e
aplícaos
para
resolver
problemas
contextualizados.
Bloque 4. Funcións

f
g

B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas B4.1. Coñecer os elementos que MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha CMCCT
que representan fenómenos do ámbito cotián interveñen no estudo das funcións e a función dada graficamente e asocia
e doutras materias.
súa representación gráfica.
enunciados de problemas contextualizados a
gráficas.
B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo
das características locais e globais da gráfica
correspondente.
MAB B4.1.2. Identifica as características máis CMCCT
salientables dunha gráfica interpretándoas
B4.3. Análise e comparación de situacións de
dentro do seu contexto.
dependencia funcional dadas mediante táboas
e enunciados.
MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun CMCCT
B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e
enunciado contextualizado, describindo o
programas de computador para a construción
fenómeno exposto.
e a interpretación de gráficas.
MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións CMCCT
analíticas a funcións dadas graficamente.
MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o CMCCT
comportamento
do
fenómeno
que
representa unha gráfica e a súa expresión
alxébrica

b
f

B4.5. Utilización de modelos lineais para estudar B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e MACB4.2.1. Determina as formas de expresión CMCCT
situacións provenientes de diferentes ámbitos doutras materias que poden da ecuación da recta a partir dunha dada
de coñecemento e da vida cotiá, mediante a modelizarse mediante unha función (ecuación punto pendente, xeral, explícita e
confección da táboa, a representación gráfica lineal, valorando a utilidade da por dous puntos), identifica puntos de corte e
e a obtención da expresión alxébrica.
descrición deste modelo e dos seus pendente, e represéntaa graficamente.
parámetros, para describir o
B4.6. Expresións da ecuación da recta.
fenómeno analizado.
MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da CMCCT
función lineal asociada a un enunciado e
represéntaa.
Bloque 5. Estatística e probabilidade

b
f

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. B5.1. Elaborar informacións estatísticas MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e CMCCT
Poboación e mostra. Variables estatísticas: para describir un conxunto de datos xustifica as diferenzas en problemas
cualitativas, discretas e continuas.
mediante
táboas
e
gráficas contextualizados.
B5.2. Métodos de selección dunha mostra adecuadas á situación analizada,
estatística. Representatividade dunha mostra. xustificando se as conclusións son MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha CMCCT
B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e representativas para a poboación mostra a través do procedemento de
selección, en casos sinxelos.
acumuladas. Agrupación de datos en estudada.
intervalos.
MACB5.1.3.
Distingue
entre
variable CMCCT
B5.4. Gráficas estatísticas.
cualitativa,
cuantitativa
discreta
e
cuantitativa continua, e pon exemplos.
MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, CMCCT
relaciona os tipos de frecuencias e obtén
información da táboa elaborada.
MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de CSC
ferramentas
tecnolóxicas,
en
caso
necesario, gráficos estatísticos adecuados a
distintas situacións relacionadas con
variables asociadas a problemas sociais,
económicos e da vida cotiá.

b
e
f

B5.5. Parámetros de posición: cálculo, B5.2. Calcular e interpretar os MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de CMCCT
interpretación e propiedades.
parámetros de posición e de posición (media, moda, mediana e cuartís)
B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, dispersión dunha variable estatística dunha variable estatística para proporcionar
para resumir os datos e comparar un resumo dos datos.
interpretación e propiedades.
distribucións estatísticas.
B5.7. Diagrama de caixa e bigotes.
MACB5.2.2. Calcula e interpreta os CMCCT
B5.8. Interpretación conxunta da media e a
parámetros de dispersión (rango, percorrido
desviación típica.
intercuartílico e desviación típica) dunha
variable estatística, utilizando a calculadora
e a folla de cálculo, para comparar a
representatividade da media e describir os
datos.

b
e
f

B5.9. Identificación das fases e tarefas dun B5.3. Analizar e interpretar a información MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para CCL
estudo estatístico. Análise e descrición de estatística que aparece nos medios describir, analizar e interpretar información
traballos relacionados coa estatística, con de comunicación, valorando a súa estatística dos medios de comunicación e
interpretación da información e detección de representatividade e a súa fiabilidade. outros ámbitos da vida cotiá.
erros e manipulacións.

B5.10. Utilización de calculadora e outros medios
tecnolóxicos axeitados para a análise, a
elaboración e a presentación de informes e
documentos sobre informacións estatísticas
nos medios de comunicación.

b
f
g

MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios CD
tecnolóxicos para organizar os datos, xerar
gráficos estatísticos e calcular parámetros
de tendencia central e dispersión.
MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos CD
para comunicar información resumida e
relevante sobre unha variable estatística
analizada

B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e B5.4. Estimar a posibilidade de que MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios CMCCT
espazo mostral.
aconteza un suceso asociado a un e distíngueos dos deterministas.
aleatorio
sinxelo,
B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a experimento
regra de Laplace. Diagramas de árbore calculando a súa probabilidade a MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para CMCCT
partir da súa frecuencia relativa, a describir
sinxelos. Permutacións; factorial dun número.
e
cuantificar
situacións CCL
B5.13. Utilización da probabilidade para tomar regra de Laplace ou os diagramas de relacionadas co azar.
decisións fundamentadas en diferentes árbore, e identificando os elementos
asociados ao experimento.
contextos.
MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos CMCCT
en experimentos aleatorios sinxelos cuxos
resultados son equiprobables, mediante a
regra de Laplace, enumerando os sucesos
elementais, táboas ou árbores, ou outras
estratexias persoais.
MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo CSIEE
en conta as probabilidades das distintas
opcións en situacións de incerteza.

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado, con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación, poida recuperalas, entregaránselle boletíns de exercicios sobre os contidos
da avaliación correspondente, cuxa entrega será imprescindible para a superación da
materia. A nota obterase baseándose nestes boletíns e no traballo desenvolvido polo
alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso presencial.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

Avaliación da materia pendente (alumnado de 3º da ESO coas
matemáticas pendentes de cursos anteriores)
O alumnado con materias pendentes tiñan varias opcións para superar a materia,
segundo se recollía na programación do departamento, a saber:
i) Superando os exames parciais da materia que se lle foron facendo ao longo do
curso
ii) Superar a primeira e a segunda avaliación do curso actual (3º ESO)
iii) Superar un exame global da materia no mes de maio

O alumnado que non consegiui superar a materia de cursos anteriores nin pola
primeira nin pola segunda vía e ante a imposibilidade de facer un exame presencial
debido ao estado de alarma no que nos atopamos, deberá realizar os boletíns de
exercicios que lle proporcionará o profesorado e entregalos antes do 25 de maio de
2020. A avaliación desta materia será única e exclusivamente a través destes boletíns
propostos, podéndose acadar unha nota de cinco puntos como máximo.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación,
reforzo, repaso, e no seu caso ampliación)
No terceiro trimestre traballaremos segundo a metodoloxía ABP (Aprendizaxe
Baseada en Proxectos), que permite que o alumnado poña en práctica os seus
coñecementos de maneira máis autónoma. Neste tipo de traballo, o uso das novas
tecnoloxías xoga un papel fundamental, polo que se axusta perfectamente ás
circunstancias que estamos a vivir actualmente. A ABP favorece a aprendizaxe
significativa e o desenvolvemento das competencias clave, ademais de tratarse dunha
forma de traballar máis amena para o alumnado.
O traballo desenvolverase a través da plataforma EDMODO. Esta plataforma
EDMODO funciona de maneira moi parecida a una rede social, polo que a
comunicación cos alumnos e alumnas é rápida e fluida.
Os proxectos estarán deseñados de maneira que o alumnado repase contidos xa
vistos nos trimestres pasados e os relacione e traballe tamén con materia nova. Dita
materia responderá aos contidos que consideramos como mínimos para este curso e
que configuran a base para cursos posteriores. Detallámolos a continuación:
•

Calcular e expresar lonxitudes, áreas e volumes nas unidades de medida axeitadas.

•

Interpretar relacións funcionais básicas dadas en forma gráfico, de táboa ou
expresión analítica

•

Recoñecer as características básicas das funcións constantes, lineais e afíns e
representalas graficamente cando veñan expresadas por un enunciado, unha táboa
ou unha expresión alxébrica

•

Elaborar e interpretar informacións estatísticas tendo en conta a adecuación das
táboas e gráficas empregadas.

•

Determinar e interpretar o espazo mostral e algúns sucesos asociados a
experimentos aleatorios sinxelos.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 3º ESO - PMAR

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Neste grupo non se avanzará nas materias do ámbito debido ás dificultades e
singularidades propias deste grupo. Os contidos neste terceiro trimestre serán os
tratados na 1ª e 2ª avaliación en cada materia do ámbito.
Bioloxía e Xeoloxía
 A célula
 Organización xeral do corpo humano
 Alimentación e Nutrición
 Aparellos dixestivos,repiratório e excretor

Física e Química
 Enerxía e forzas
 Eléctricidade
 Unidades de medida e magnitudes
 Materia

Matemáticas
 Números enteiros
 Números racionais
 Álxebra
 Polinómios e ecuacións de 1º grado

 ÁMBITO CIENTÍFICO
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º PEMAR

Estándar de aprendizaxe

1ª Avaliación

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario científico e exprésase con corrección, tanto oralmen
escrito.

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fon
BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diversos soportes.

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os instrumentos e o material empreg

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo experimental, utilizando tanto instrumentos
recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental seguido, descri
observacións e interpreta os seus resultados.
BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particulares de ambas.

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre cé
vexetal.
BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación entre eles.
BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis importantes.
BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función.

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que rea
realizar para promovela individual e colectivamente.
BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas.
BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infecciosas.

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da súa saúde e da
persoas.
BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas infecciosas máis comúns.

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións dun mundo globalizado, e deseña p
actuación.

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o papel das vacinas como método de pre
doenzas.
BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos para a sociedade e para o ser humano.

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co consumo de substancias tóxicas e estimu
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control.

BSB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas drogas, para o individuo e a sociedade.
2ª Avaliación
BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación.
BSB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables.

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de dietas equilibradas, utilizando táboa
de alimentos cos nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico.

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastorno
alimentaria.

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas im
función de nutrición, e relaciónao coa súa contribución no proceso.
BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición.

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excreto
funcionamento.

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición
coas súas causas.
BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de relación.

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsa
proceso.

FÍSICA E QUÍMICA 3º PEMAR

Estándar de aprendizaxe

FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos.
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente
utilizando esquemas, gráﬁcos, táboas e expresións matemáticas.

FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Sistema Internacional d
a notación científica para expresar os resultados correctamente.

FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos a
expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da materia, e asocia a carga eléctrica do
exceso ou defecto de electróns.

FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre dous corpos coa súa carga e a distancia qu
e establece analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica.

FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de manifesto fenómenos relacionados coa
estática.
FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como fonte natural do magnetismo, e describe
sobre distintos tipos de substancias magnéticas.

FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no laboratorio ou mediante simuladores virtuai
que a electricidade e o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno.
FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais materiais usados como tales.

FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes
circuíto eléctrico.

FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que aparecen nas etiquetas de dispositivos el
FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun circuíto eléctrico (condutores, xeradores,
elementos de control) e describe a súa correspondente función.

FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de consumo humano a partir da distribución xeográfica dos seu
os efectos ambientais.

FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os motiv
estas últimas aínda non están suficientemente explotadas.
FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de enerxía mundial, e propón medidas
contribuír ao aforro individual e colectivo.

FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a electricidade se transforma en movemento, lu
etc., mediante exemplos da vida cotiá, e identifica os seus elementos principais.

FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se transforman en enerxía eléctrica nas centra
así como os métodos de transporte e almacenaxe desta.

MATEMÁTICAS 3º PEMAR

Estándar de aprendizaxe

1ª Avaliación

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do proble
MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, reflexiona
proceso de resolución de problemas.
MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas en situacións de cambio, en contextos numéricos,
funcionais, estatísticos e probabilísticos.

MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando o proceso de resolución e os pasos e as ideas
analizando a coherencia da solución ou procurando outras formas de resolución.

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxe
gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo matemático, identificando o pro
problemas matemáticos que subxacen nel e os coñecementos matemáticos necesarios.

MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun proble
problemas dentro do campo das matemáticas.

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

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus resultados, valorando outras opinión
MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade
da crítica razoada).
MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.

MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, a
estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como resultad
de procura, análise e selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos
discusión ou difusión.
MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.
MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores
de potencias.
MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos
indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou forman período.

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen
e utilízaos en problemas contextualizados.

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, recoñece
de aproximación en cada caso para determinar o procedemento máis axeitado.

MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida adecuada, en forma de núm
redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión requiridas, de acordo coa natureza dos datos.

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante a
elementais e as potencias de números naturais e expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das oper

MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia d

MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela de números
fraccionarios.
MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a
vida cotiá.

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por
aplícaas nun contexto adecuado.

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e incompletas mediante procedementos alxébricos e g

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao
lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota m
edia da primeira e segunda avaliación e tendo en conta o traballo realizado na terceira
avaliación, que contará só positivamente. Así, a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación
sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e alumnas que estiveran traballando e entregando as
tarefas nesta 3ª avaliación en forma e tempo. Si esta nota é menor que 5 terase en conta
o traballo realizado nesta 3ª avaliación, en forma e tempo, e poderán superar o ámbito
con unha calificación de 5 (xa se fixeran as correspondentes probas de recuperación
das avaliacións 1ª e 2ª).

Coa finalidade de que o alumnado, con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación, poida recuperalas, entregaránselle boletíns de exercicios sobre os contidos
da avaliación correspondente, cuxa entrega será imprescindible para a superación da
materia. A nota obterase baseándose nestes boletíns e no traballo desenvolvido polo
alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso presencial.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada o ámbito na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

Alumnado coa materia pendente
Non hai alumnado có ámbito científico pendente do curso anterior (2ºpmar).

Hai un alumno coa materia de matemáticas pendente de 1º e 2º ESO, ó cal se lle
entregou no mes de xaneiro o material correspondente para a recuperación da
materia e do que non fixo entrega en ningún momento cos plazos establecidos.
Para recuperar esta materia de 2ºEso, deberá presentar de forma telemática (como xa
acordamos) estas actividades feitas antes do 25 de Maio e será avaliado positivamente
si presenta terminadas ó menos o 80% delas en forma e tempo.
Os alumnos con materias do ámbito, non procedentes de Pmar e que non sexan
matemáticas, serán avaliados polos departamentos correspondentes.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
As actividades desenvolveránse través da plataforma Ed-Modo, na que todos os
alumnos e alumnas do grupo están dados de alta, integrados e con capacidade para
desenvolver as tarefas.
Envíanse actividades de cada un dos bloques os luns, mércores e venres que deben ser
entregadas para a súa corrección antes do luns, mércores ou venres seguinte
correspondente ,para facer os martes, xoves e venres a corrección grupal. Tamén se
manda mensaxería privada a través da plataforma para solventar as dubidas
particulares de cada alumno ou alumna. Unha ou duas veces por semana farase alguha
actividade lúdica corta en grupo.
Materiais e Recursos
Páxinas Web de exercicios interactivos
Vídeos explicativos
Actividades elaboradas pola profesora
Material educativo que xa se lles procurou nas clases
Ordenador, Tablet , rede wifi e teléfono móbil do propio docente

4. Información e Publicidade

Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 4º ESO
MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
4º Eso (Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas) 3ª avaliación

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪e
▪f
▪h

▪e
▪f
▪h

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do proceso ▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado o ▪ MAPB1.1.1.
Expre
de resolución de problemas.
proceso seguido na resolución dun problema.
verbalmente,
de
xe
razoado, o proceso segui
na resolución dun problem
coa precisión e o rig
adecuados.
▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias ▪
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, de resolución de problemas, realizando os cálculos
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do necesarios e comprobando as solucións obtidas.
problema, resolución de subproblemas, reconto
exhaustivo, comezo por casos particulares
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das
operacións utilizadas, asignación de unidades aos
resultados, comprobación e interpretación das
solucións no contexto da situación, procura doutras

MAPB1.2.1.
Analiza
comprende o enunciado d
problemas (datos, relació
entre os datos, e contexto
problema).

▪ MAPB1.2.2. Valora
información dun enunciad
e relaciónaa co número d
solucións do problema.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

Contidos
formas de resolución, etc.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ MAPB1.2.3.
Realiz
estimacións e elabor
conxecturas sobre o
resultados dos problema
que cumpra resolve
valorando a súa utilidade
a súa eficacia.

▪ MAPB1.2.4.
Utiliz
estratexias heurísticas
procesos de razoament
na
resolución
d
problemas, reflexionand
sobre o proceso d
resolución de problemas.
▪b
▪e
▪f
▪g
▪h

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en ▪
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica,
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do
problema, resolución de subproblemas, reconto
exhaustivo, comezo por casos particulares
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc.
▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións
matemáticas escolares, en contextos numéricos,
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
e
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

▪b
▪e
▪f

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.
Identifi
patróns, regularidades e le
matemáticas en situacións
cambio,
en
context
numéricos,
xeométrico
funcionais, estatísticos
probabilísticos.

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as lei
matemáticas atopadas par
realizar simulacións
predicións
sobre
o
resultados esperables,
valora a súa eficacia e
súa idoneidade.

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando ▪
operacións utilizadas, asignación de unidades aos pequenas variacións nos datos, outras preguntas,
resultados, comprobación e interpretación das outros contextos, etc.
solucións no contexto da situación, procura doutras
formas de resolución, etc.

MAPB1.4.1. Afonda n
problemas logo de resolvelo
revisando o proceso
resolución e os pasos e
ideas importantes, analizan
a coherencia da solución
procurando outras formas
resolución.

▪ MAPB1.4.2. Formúlans
novos problemas, a part
de un resolto, variando o
datos, propondo nova
preguntas,
resolvend
outros
problema
parecidos,
formuland
casos particulares ou mái
xerais de interese,
establecendo
conexión

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe
entre o problema e
realidade.

▪f
▪h

▪a
▪b
▪c
▪d
▪e
▪f
▪g

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións ▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o ▪
matemáticas escolares, en contextos numéricos, proceso, resultados e conclusións obtidas nos
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
e procesos de investigación.
probabilísticos, de xeito individual e en equipo.
Elaboración e presentación dos informes
correspondentes.

MAPB1.5.1.
Expón
argumenta
o
proce
seguido,
ademais
d
conclusións
obtida
utilizando distintas linguaxe
alxébrica, gráfica, xeométri
e estatístico-probabilística.

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e ▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en ▪
modelización, en contextos da realidade e contextos da realidade cotiá (numéricos,
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
xeométricos,
funcionais,
estatísticos
ou
probabilísticos) a partir da identificación de
situacións problemáticas da realidade.

MAPB1.6.1.
Identifi
situacións problemáticas
realidade susceptibles
conter problemas de interes

▪ MAPB1.6.2.
Establec
conexións
entre
u
problema do mundo real
o mundo matemático
identificando o problema o
os problemas matemático
que subxacen nel e o
coñecementos
matemáticos necesarios.

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabor
ou constrúe modelo
matemáticos sinxelos qu
permitan a resolución du
problema
ou
dun
problemas
dentro
d
campo das matemáticas.

▪ MAPB1.6.4. Interpreta
solución matemática d
problema no contexto d
realidade.

▪ MAPB1.6.5.
Realiz
simulacións e predicións
en contexto real, par
valorar a adecuación e a
limitacións dos modelos,
propón
melloras
qu
aumenten a súa eficacia.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

▪e
▪f
▪g
▪a
▪b
▪c
▪d
▪e
▪f
▪g
▪l
▪m
▪n
▪ñ
▪o

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e ▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un ▪
modelización, en contextos da realidade e recurso para resolver problemas da realidade cotiá,
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos
utilizados ou construídos.

MAPB1.7.1. Reflexiona sob
o proceso, obtén conclusió
sobre el e os seus resultado
valorando outras opinións.

▪ B1.5. Práctica dos procesos de matematización e ▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais ▪ MAPB1.8.1.
Desenvol
modelización, en contextos da realidade e inherentes ao quefacer matemático.
actitudes axeitadas para
matemáticos, de xeito individual e en equipo.
traballo en matemátic
(esforzo,
perseveranz
flexibilidade e aceptación
crítica razoada).

▪ MAPB1.8.2. Formúlase
resolución de retos
problemas coa precisión
esmero
e
interes
adecuados
ao
nive
educativo e á dificultade d
situación.

▪ MAPB1.8.3. Distingue entr
problemas e exercicios,
adopta a actitude axeitad
para cada caso.

▪ MAPB1.8.4. Desenvolv
actitudes de curiosidade
indagación, xunto co
hábitos de formular
formularse preguntas,
procurar
resposta
axeitadas, tanto no estud
dos conceptos como n
resolución de problemas.

▪ MAPB1.8.5. Desenvolv
habilidades sociais d
cooperación e traballo e
equipo.
▪ b
▪g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a ▪ MAPB1.9.1. Toma decisió
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as resolución de situacións descoñecidas.
nos procesos de resoluci
dificultades propias do traballo científico.
de
problemas,
investigación
e
matematización
ou
modelización, e valora
consecuencias destas e
súa conveniencia pola s
sinxeleza e utilidade.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

▪b
▪g

▪b
▪e
▪f
▪g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para ▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e ▪ MAPB1.10.1.
Reflexio
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as aprender diso para situacións similares futuras.
sobre os problemas resolt
dificultades propias do traballo científico.
e os procesos desenvolvido
valorando a potencia e
sinxeleza das ideas clave,
aprende para situació
futuras similares.
▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no ▪
proceso de aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e as conclusións e os
resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.

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.

MAPB1.11.1.
Seleccio
ferramentas
tecnolóxic
axeitadas e utilízaas para
realización
de
cálcul
numéricos, alxébricos
estatísticos
cando
dificultade destes impida
non
aconselle
facel
manualmente.

▪ MAPB1.11.2.
Utiliz
medios tecnolóxicos par
facer
representación
gráficas de funcións co
expresións
alxébrica
complexas
e
extrae
información cualitativa
cuantitativa sobre elas.

▪ MAPB1.11.3.
Deseñ
representacións gráfica
para explicar o proces
seguido na solución d
problemas, mediante
utilización de medio
tecnolóxicos.

▪ MAPB1.11.4.
Recre
ámbitos
e
obxecto
xeométricos
co
ferramentas tecnolóxica
interactivas para amosa
analizar e comprende
propiedades xeométricas.

▪ MAPB1.11.5.
Utiliz
medios tecnolóxicos para
tratamento de datos
gráficas
estatísticas
extraer información
elaborar conclusións.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

▪a
▪b
▪e
▪f
▪g

Contidos

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no ▪
proceso de aprendizaxe para:
– Recollida ordenada e a organización de datos.
– Elaboración e creación de representacións
gráficas de datos numéricos, funcionais ou
estatísticos.
– Facilitación da comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas ou funcionais, e
realización de cálculos de tipo numérico,
alxébrico ou estatístico.
– Deseño de simulacións e elaboración de
predicións sobre situacións matemáticas
diversas.
– Elaboración de informes e documentos sobre os
procesos levados a cabo e as conclusións e os
resultados obtidos.
– Consulta, comunicación e compartición, en
ámbitos apropiados, da información e as ideas
matemáticas.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

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.

MAPB1.12.1.
Elabo
documentos dixitais propi
(de texto, presentació
imaxe, vídeo, son, etc.), com
resultado do proceso
procura, análise e selecci
de información salientab
coa ferramenta tecnolóxi
axeitada, e compárteos pa
a súa discusión ou difusión.

▪ MAPB1.12.2. Utiliza o
recursos creados par
apoiar a exposición ora
dos contidos traballados n
aula.

▪ MAPB1.12.3.
Us
axeitadamente os medio
tecnolóxicos para estrutura
e mellorar o seu proces
de aprendizaxe, recollend
a
información
da
actividades,
analizand
puntos fortes e débiles d
seu proceso educativo
establecendo pautas d
mellora.

▪ MAPB1.12.4.
Empreg
ferramentas tecnolóxica
para compartir ideas
tarefas.
Bloque 2. Números e álxebra

▪b
▪f
▪e
▪g

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non poden ▪ B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e ▪
expresarse en forma de fracción. Números operacións, xunto coas súas propiedades e
irracionais.
aproximacións,
para
resolver
problemas
relacionados coa vida diaria e outras materias do
▪ B2.2. Diferenciación de números racionais e
ámbito educativo, recollendo, transformando e
irracionais. Expresión decimal e representación na
intercambiando información.
recta real.
▪ B2.3. Xerarquía das operacións.
▪ B2.4. Interpretación e utilización dos números reais
e as operacións en diferentes contextos, elixindo a
notación e precisión máis axeitadas en cada caso.
▪ B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas
informáticas para realizar operacións con calquera

MAPB2.1.1. Recoñece
tipos de números (natura
enteiros,
racionais
irracionais), indica o crite
seguido
para
a
s
identificación, e utilízaos pa
representar e interpret
axeitadamente a informaci
cuantitativa.

▪ MAPB2.1.2. Realiza o
cálculos con eficacia
mediante cálculo menta
algoritmos de lapis e pape
calculadora ou ferramenta

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

Contidos
tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados.
▪ B2.6. Intervalos. Significado e diferentes formas de
expresión.
▪ B2.7. Proporcionalidade directa e inversa.
Aplicación á resolución de problemas da vida cotiá.
▪ B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e
diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas.
Interese simple e composto.

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

informáticas, e utiliza
notación máis axeitad
para as operacións d
suma, resta, produto
división e potenciación.

▪ MAPB2.1.3.
Realiz
estimacións e xulga se o
resultados obtidos so
razoables.

▪ MAPB2.1.4.
Utiliza
notación científica par
representar
e
opera
(produtos e divisións) co
números moi grandes o
moi pequenos.

▪ MAPB2.1.5.
Compara
ordena,
clasifica
representa os tipos d
números reais, intervalos
semirrectas, sobre a rect
numérica.

▪ MAPB2.1.6.
Aplic
porcentaxes á resolució
de problemas cotiáns
financieros, e valora
emprego
de
medio
tecnolóxicos cando
complexidade dos datos
requira.

▪ MAPB2.1.7.
Resolv
problemas da vida coti
nos
que
interveñe
magnitudes directa
inversamente
proporcionais.
▪f

▪ B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utilización ▪ B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as ▪ MAPB2.2.1. Exprésase c
de identidades notables.
súas operacións e as súas propiedades.
eficacia, facendo uso
linguaxe alxébrica.

▪ MAPB2.2.2.
Realiz
operacións de suma, resta
produto e división d
polinomios,
e
utiliz
identidades notables.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

▪ MAPB2.2.3. Obtén a
raíces dun polinomio
factorízao, mediante
aplicación da regra d
Ruffini.
▪f
▪g
▪h

▪ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de ▪ B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas ▪
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas.
matemáticas, utilizando ecuacións de distintos tipos
para resolver problemas.
▪ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante
ecuacións e sistemas.

MAPB2.3.1.
Formu
alxebricamente
un
situación da vida re
mediante
ecuacións
primeiro e segundo grao
sistemas de dúas ecuació
lineais con dúas incógnita
resólveas e interpreta
resultado obtido.

Bloque 3. Xeometría

▪e
▪f
▪g
▪h

▪ B3.1. Figuras semellantes.

▪ B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas ▪
▪ B3.2. Teoremas de Tales e Pitágoras. Aplicación directas e indirectas a partir de situacións reais,
da semellanza para a obtención indirecta de empregando os instrumentos, as técnicas ou as
fórmulas máis adecuados, e aplicando a unidade de
medidas.
▪ B3.3. Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de medida máis acorde coa situación descrita.
figuras e corpos semellantes.
▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no
mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas
e volumes de diferentes corpos.

MAPB3.1.1.
Utili
instrumentos, fórmulas
técnicas apropiados pa
medir ángulos, lonxitude
áreas e volumes de corpos
de figuras xeométrica
interpretando as escalas
medidas.

▪ MAPB3.1.2. Emprega a
propiedades das figuras
dos corpos (simetrías
descomposición en figura
máis coñecidas, etc.)
aplica o teorema de Tales
para estimar ou calcula
medidas indirectas.

▪ MAPB3.1.3. Utiliza a
fórmulas para calcula
perímetros,
áreas
volumes de triángulos
rectángulos,
círculos
prismas,
pirámides
cilindros, conos e esferas
e aplícaas para resolve
problemas
xeométricos
asignando as unidade
correctas.

▪ MAPB3.1.4.
Calcul
medidas indirectas d

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

lonxitude, área e volum
mediante a aplicación d
teorema de Pitágoras e
semellanza de triángulos.
▪e
▪f

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no ▪ B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría ▪
mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas dinámica, representando corpos xeométricos e
e volumes de diferentes corpos.
comprobando, mediante interacción con ela,
propiedades xeométricas.
▪ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría
dinámica que facilite a comprensión de conceptos e
propiedades xeométricas.

MAPB3.2.1. Representa
estuda os corpos xeométric
máis relevantes (triángulo
rectángulos,
círculo
prismas, pirámides, cilindro
conos e esferas) cun
aplicación informática
xeometría
dinámica,
comproba
as
sú
propiedades xeométricas.

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
Neste curso todo o alumnado ten superadas a 1ª e 2ª avaliación por tanto a nota
media de ámbalas duas será a nota do curso que se poderá incrementar de 0 a 2
puntos a quenes sigan traballando nesta 3ª avaliación en forma e tempo.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada o ámbito na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

Alumnado coa materia pendente
Neste grupo non hai ningún alumno nin alumna coas matemáticas pendentes de
cursos anteriores.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
As actividades desenvolveránse través da plataforma Ed-Modo, na que todos os
alumnos e alumnas do grupo están dados de alta, integrados e con capacidade para
desenvolver as tarefas.
Explicaranse os contidos por medio de videos da rede ou explicacións escritas e con
conversas na plataforma. Enviaranse actividades duas veces por semana que
devolverán feitas con fotografías do caderno onde se relicen.

Materiais e Recursos
Páxinas Web de exercicios interactivos
Vídeos explicativos
Actividades elaboradas pola profesora
Ordenador, Tablet , rede wifi e teléfono móbil do propio docente

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 4º ESO

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
4º ESO - Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas
Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪b
▪f
▪g

▪ B5.1.
Introdución
á
combinatoria: ▪ B5.1. Resolver situacións e problemas ▪ MACB5.1.1.
Aplica
en
problemas ▪ CMCCT
combinacións, variacións e permutacións.
da vida cotiá aplicando os conceptos do contextualizados os conceptos de variación,
cálculo de probabilidades e técnicas de permutación e combinación.
▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a
reconto axeitadas.
regra de Laplace e outras técnicas de reconto.
▪ MACB5.1.2. Identifica e describe ▪ CMCCT
situacións e fenómenos de carácter
aleatorio, utilizando a terminoloxía
axeitada para describir sucesos.
▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de ▪ CMCCT
probabilidades na resolución de situacións
e problemas da vida cotiá.
▪ MACB5.1.4. Formula e comproba ▪ CMCCT
conxecturas sobre os resultados de
experimentos aleatorios e simulacións.
▪ MACB5.1.6. Interpreta un estudo ▪ CCEC
estatístico a partir de situacións concretas
próximas.

▪b
▪e
▪f

▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante a ▪ B5.2. Calcular probabilidades simples ▪ MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e ▪ CMCCT
regra de Laplace e outras técnicas de reconto. ou compostas aplicando a regra de utiliza estratexias de reconto sinxelas e
Laplace, os diagramas de árbore, as técnicas combinatorias.
▪ B5.3. Probabilidade simple e composta.
táboas de continxencia ou outras
Sucesos dependentes e independentes.
técnicas combinatorias.
▪ MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de ▪ CMCCT
▪ B5.4. Experiencias aleatorias compostas.
sucesos compostos sinxelos utilizando,
Utilización de táboas de continxencia e
especialmente, os diagramas de árbore
diagramas de árbore para a asignación de
ou as táboas de continxencia.

probabilidades.
▪ B5.5. Probabilidade condicionada.

▪ MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos ▪ CMCCT
asociados á probabilidade condicionada.
▪ MACB5.2.4. Analiza matematicamente ▪ CMCCT
algún
xogo
de
azar
sinxelo,
comprendendo as súas regras e
calculando as probabilidades adecuadas.
▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario ▪ CCL
adecuado para describir, cuantificar e
analizar situacións relacionadas co azar.

▪e
▪f
▪g
▪h

▪b
▪e
▪f

▪ B5.6. Utilización do vocabulario adecuado ▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado ▪ MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de ▪ CSIEE
para describir e cuantificar situacións para a descrición de situacións táboas e gráficos estatísticos.
relacionadas co azar e a estatística.
relacionadas co azar e a estatística,
analizando e interpretando informacións
que aparecen nos medios de
comunicación e fontes públicas oficiais
(IGE, INE, etc.).
▪ B5.7. Identificación das fases e as tarefas dun ▪ B5.4. Elaborar e interpretar táboas e ▪ MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos ▪
estudo estatístico.
gráficos estatísticos, así como os para o tratamento de datos e gráficas
parámetros estatísticos máis usuais, en estatísticas, para extraer informacións e
▪ B5.8. Gráficas estatísticas: tipos de gráficas.
distribucións
unidimensionais
e elaborar conclusións.
Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas
bidimensionais, utilizando os medios
nos medios de comunicación e en fontes
máis axeitados (lapis e papel,
públicas oficiais (IGE, INE, etc.). Detección de
▪ MACB5.4.3. Calcula e interpreta os ▪
calculadora ou computador), e
falacias.
parámetros estatísticos dunha distribución
valorando
cualitativamente
a
de datos utilizando os medios máis
▪ B5.9. Medidas de centralización e dispersión: representatividade
das
mostras
axeitados (lapis e papel, calculadora ou
interpretación, análise e utilización.
utilizadas.
computador).
▪ B5.10. Comparación de distribucións mediante
o uso conxunto de medidas de posición e
▪ MACB5.4.4. Selecciona unha mostra ▪
dispersión.
aleatoria e valora a representatividade de
▪ B5.11. Construción e interpretación de
mostras pequenas.
diagramas de dispersión. Introdución á
correlación.
▪ MACB5.4.5. Representa diagramas de ▪
▪ B5.12. Aplicacións informáticas que faciliten o
dispersión e interpreta a relación entre as
tratamento de datos estatísticos.
variables.

CMCCT

CMCCT

CMCCT

CMCCT

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado, con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación, poida recuperalas, entregaránselle boletíns de exercicios sobre os contidos
da avaliación correspondente, cuxa entrega será imprescindible para a superación da
materia. A nota obterase baseándose nestes boletíns e no traballo desenvolvido polo
alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso presencial.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

Avaliación da materia pendente (alumnado de 4º da ESO coas
matemáticas pendentes de cursos anteriores)
O alumnado con materias pendentes tiñan varias opcións para superar a materia,
segundo se recollía na programación do departamento, a saber:
i) Superando os exames parciais da materia que se lle foron facendo ao longo do
curso
ii) Superar a primeira e a segunda avaliación do curso actual (4º ESO)
iii) Superar un exame global da materia no mes de maio

O alumnado que non conseguiu superar a materia de cursos anteriores nin pola
primeira nin pola segunda vía, e ante a imposibilidade de facer un exame presencial
debido ao estado de alarma no que nos atopamos, deberá realizar uns boletíns de
exercicios que lle proporcionará o profesorado e entregalos antes do 25 de maio de
2020. A avaliación desta materia será única e exclusivamente a través destes boletíns
propostos, podéndose acadar unha nota de cinco puntos como máximo.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Durante o terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo
e, ampliación das aprendizaxes, centrándose nos estándares imprescindibles recollidos
na programación, para acadar todas as competencias.
A metodoloxía adaptarase á nova situación a distancia, buscando sempre unha
adecuada motivación para animar ao alumnado e rendibilizar todo o posible os
recursos de que se dispoña. Así, proporcionaranselle vídeos en rede adecuados ao seu
nivel, recomendaráselle páxinas web de organismos ou institucións solventes, como o
ine (Instituto Nacional de Estadística), o ige (Instituto Galego de Estatística) ou de
outros profesores ou divulgadores matemáticos de materiais. E tamén, o libro de texto
e materiais elaborados polo propio departamento. Durante as clases presenciais, o
principal recurso empleado foi o libro de texto. Séguese mantendo como referencia
más importante.
A comunicación entre profesor e alumnos e alumnas realizarase principalmente a
través do correo electrónico (conta Gmail). A través del se lle indicarán as tarefas a
realizar, os videos que deben ver, páxinas a visitar, etc. De igual modo o alumnado
entregará a traves do correo as tarefas unhas vez realizadas. Ocasionalmente, se
realiazarán videoconferencias a traverso da plataforma webex proporcionada pola
consellería de Educación para tal fin.
Tamén se usará Abalar, pero basicamente para manter relación coas familias.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 1º BACHARELATO DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
1º Bacharelato Ciencias e Tecnoloxía
Obxectivos

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Criterios de avaliación

Competencias
clave

Bloque 3. Análise

▪g
▪i

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. ▪ B3.1. Identificar funcións elementais ▪ MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e ▪ CMCCT
Características das funcións.
dadas a través de enunciados, táboas graficamente as funcións reais de variable
ou expresións alxébricas, que describan real elementais e realiza analiticamente as
▪ B3.2. Funcións básicas: polinómicas, racionais
unha situación real, e analizar operacións básicas con funcións.
sinxelas, valor absoluto, raíz, trigonométricas e
cualitativa e cuantitativamente as súas
as súas inversas, exponenciais, logarítmicas e
propiedades,
para
representalas
funcións definidas a anacos.
▪ MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e ▪ CMCCT
graficamente e extraer información
de maneira razoada eixes, unidades,
▪ B3.3. Operacións e composición de funcións. práctica que axude a interpretar o
dominio e escalas, e recoñece e identifica
Función inversa. Funcións de oferta e fenómeno do que se derivan.
os erros de interpretación derivados
demanda.
dunha mala elección.
▪ MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades ▪ CMCCT
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 ▪ CMCCT
informacións derivadas do estudo e a
análise de funcións en contextos reais.

▪i

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun ▪ B3.2. Utilizar os conceptos de límite e ▪
punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites continuidade dunha función aplicándoos
laterais. Indeterminacións.
no cálculo de límites e o estudo da
continuidade dunha función nun punto
▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de
ou un intervalo.
descontinuidades.

MA1B3.2.1. Comprende o concepto de ▪ CMCCT
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 ▪ CMCCT
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 ▪ CMCCT
funcións continuas e representa a función
nun
ámbito
dos
puntos
de
descontinuidade.
▪i

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun ▪ B3.3. Aplicar o concepto de derivada ▪ MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha ▪ CMCCT
punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites dunha función nun punto, a súa función usando os métodos axeitados e
laterais. Indeterminacións.
interpretación xeométrica e o cálculo de emprégaa para estudar situacións reais e
derivadas ao estudo de fenómenos resolver problemas.
▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á
descontinuidades.
resolución de problemas xeométricos.
▪ MA1B3.3.2. Deriva funcións que son ▪ CMCCT
▪ B3.6. Derivada dunha función nun punto.
composición
de
varias
funcións
Interpretación xeométrica da derivada da
elementais mediante a regra da cadea.
función nun punto. Medida da variación
instantánea dunha magnitude con respecto a
outra. Recta tanxente e normal.
▪ MA1B3.3.3. Determina o valor de ▪ CMCCT
parámetros para que se verifiquen as
▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas.
condicións
de
continuidade
e
Regra da cadea.
derivabilidade dunha función nun punto.

▪g

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. ▪ B3.4.
Estudar
e
representar ▪ MA1B3.4.1.
Representa
graficamente ▪ CMCCT
Características das funcións.
graficamente
funcións
obtendo funcións, despois dun estudo completo das
información a partir das súas súas
características
mediante
as
▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun
propiedades e extraendo información ferramentas básicas da análise.
punto e no infinito. Cálculo de límites. Límites
sobre o seu comportamento local ou
laterais. Indeterminacións.
global.
▪ MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos ▪ CMCCT
▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas.
axeitados para representar e analizar o
Regra da cadea.
comportamento local e global das
▪ B3.8. Utilización das ferramentas básicas da
funcións.
análise para o estudo das características
dunha función. Representación gráfica de
funcións.

▪i

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación poida recuperalas, realizarase un exame online das avaliacións suspensas
baseado nos contidos dos que o alumnado se examinou durante ditas avaliacións.
Todos os alumnos e alumnas dispoñen dunha copia dos parciais realizados durante o
primeiro e segundo trimestre así como da resolucións dos mesmos.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Durante o terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo
e, ampliación das aprendizaxes, centrándose nos estándares imprescindibles recollidos
na programación, para acadar todas as competencias.
A metodoloxía adaptarase á nova situación a distancia, buscando sempre unha
adecuada motivación para animar ao alumnado e rendibilizar todo o posible os
recursos de que se dispoña.

O traballo desenvolverase a través da Aula Virtual do instituto onde se lle
proporcionará ao alumnado vídeos en rede adecuados ao contido elaborados pola
profesora, así como apuntamentos teóricos, boletíns de exercicios e solucións dos
mesmos. Ademáis a profesora estará en contacto co alumnado vía email, no instagram
@instamatesdx e tamén se empregará Drive para compartir arquivos. Tamén se fará
uso do recurso Webex para a realización de clases por videocoferencia.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 1º BACHARELATO DE CIENCIAS SOCIAIS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
1º Bacharelato Ciencias Sociais
Obxectivos

Contidos

Estándares de aprendizaxe

Criterios de avaliación

Competencias
clave

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪a
▪c
▪d
▪e
▪f
▪g
▪h
▪m

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas ▪ B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado ▪ MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado ▪ CCL
estatísticas nos medios de comunicación e para a descrición de situacións para describir situacións relacionadas co
▪ CMCCT
fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).
relacionadas co azar e a estatística, azar e a estatística.
analizando e interpretando informacións
▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das
que aparecen nos medios de
medidas de centralización e dispersión.
comunicación e fontes públicas oficiais ▪ MAPB5.1.2. Formula e comproba ▪ CMCCT
conxecturas sobre os resultados de
▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o (IGE, INE, etc.).
experimentos aleatorios e simulacións.
uso conxunto de medidas de posición e
dispersión.
▪ B5.4. Construción e interpretación de
diagramas de dispersión. Introdución á
correlación.
▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun
suceso aleatorio.
▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a
Regra de Laplace.
▪ B5.7. Probabilidade simple e composta.
Sucesos dependentes e independentes.
Diagrama en árbore.

▪ MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario ▪ CMCCT
axeitado para interpretar e comentar
táboas de datos, gráficos estatísticos e
parámetros estatísticos.
▪ MAPB5.1.4. Interpreta un estudo ▪ CMCCT
estatístico a partir de situacións concretas
próximas.

▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o
tratamento de datos estatísticos.
▪b
▪e
▪g

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas ▪ B5.2. Elaborar e interpretar táboas e ▪
estatísticas nos medios de comunicación e gráficos estatísticos, así como os
fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).
parámetros estatísticos máis usuais, en
▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das distribucións unidimensionais, utilizando

MAPB5.2.1. Discrimina se os datos ▪ CMCCT
recollidos
nun
estudo
estatístico
corresponden a unha variable discreta ou
continua.

medidas de centralización e dispersión.

os medios máis axeitados (lapis e
▪ MAPB5.2.2.
Elabora
táboas
de ▪ CMCCT
papel, calculadora, folla de cálculo),
▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o
frecuencias a partir dos datos dun estudo
valorando
cualitativamente
a
uso conxunto de medidas de posición e
estatístico, con variables discretas e
representatividade
das
mostras
dispersión.
continuas.
utilizadas.
▪ B5.4. Construción e interpretación de
▪ MAPB5.2.3. Calcula os parámetros ▪ CMCCT
diagramas de dispersión. Introdución á
estatísticos (media aritmética, percorrido,
correlación.
desviación típica, cuartís, etc.), en
▪ B5.8. Aplicacións informáticas que faciliten o
variables discretas e continuas, coa axuda
tratamento de datos estatísticos.
da calculadora ou dunha folla de cálculo.
▪ MAPB5.2.4. Representa graficamente ▪ CMCCT
datos estatísticos recollidos en táboas de
frecuencias, mediante diagramas de
barras e histogramas.

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación poida recuperalas, entregaránselle boletíns de exercicios sobre os contidos
da avaliación correspondente, cuxa realización e entrega será imprescindible para a
superación da materia. De ser posible, realizarase un exame online das avaliacións
suspensas. A nota obterase baseándose no exame online, nos boletíns e no traballo
desenvolvido polo alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso presencial.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Durante o terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo
e, ampliación das aprendizaxes, centrándose nos estándares imprescindibles recollidos
na programación, para acadar todas as competencias.
A metodoloxía adaptarase á nova situación a distancia, buscando sempre unha
adecuada motivación para animar ao alumnado e rendibilizar todo o posible os
recursos de que se dispoña. Así, proporcionaranselle vídeos en rede adecuados ao seu
nivel, recomendaráselle páxinas web de organismos ou institucións solventes, como o
ine (Instituto Nacional de Estadística), o ige (Instituto Galego de Estatística) ou de
outros profesores ou divulgadores matemáticos de materiais. E tamén, o libro de texto
e materiais elaborados polo propio departamento. Durante as clases presenciais, o
principal recurso empleado foi o libro de texto e séguese mantendo como referencia
más importante.
A comunicación entre profesor e alumnos e alumnas realizarase principalmente a
través do correo electrónico (conta Gmail). A través del se lle indicarán as tarefas a
realizar, os videos que deben ver, páxinas a visitar, etc. De igual modo o alumnado
entregará a traves do correo as tarefas unha vez realizadas. Ocasionalmente, se
realiazarán videoconferencias a traverso da plataforma webex proporcionada pola
consellería de Educación para tal fin.
Tamén se usará Abalar, pero basicamente para manter relación coas familias.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 2º BACHARELATO CIENCIAS E TECNOLOXÍA

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2º Bacharelato Ciencias e tecnoloxía

Non hai cambios nin adaptación da programación en Matemáticas II nin en Métodos
Estatísticos e Numéricos.

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación poida recuperalas, realizarase un exame online das avaliacións suspensas. E
se as autoridades educativas permitiran a volta a clase antes de realizar a avaliación
final de 2º Bacharelato, este exame faríase de maneira presencial. A nota obterase

baseándose no exame (online ou presencial), nos boletíns entregados e no traballo
desenvolvido polo alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso presencial.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

Avaliación da materia pendente (alumnado de 2º de BACH coas
matemáticas pendentes de 1º BACH)
O alumnado coas matematicas pendentes tiñan varias opcións para superar a materia,
segundo se recollía na programación do departamento, a saber:
i) Superando os exames parciais da materia de 1º Bach que se lle foron facendo
ao longo do curso
ii) Superar a primeira e a segunda avaliación do curso actual (2º BACH)
iii) Superar un exame global da materia no mes de abril ou maio
O alumnado que non conseguiu superar a materia de 1º Bach nin pola primeira nin
pola segunda vía, e ante a imposibilidade de facer un exame presencial debido ao
estado de alarma no que nos atopamos, deberá realizar uns boletíns de exercicios que
lle proporcionará o profesorado e entregalos nas datas que lle indique a profesora.
Realizarase un exame online antes do 25 de maio de 2020. A avaliación desta materia
realizarase baseándose neste exame online e nos boletíns propostos.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Durante o terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo
e, ampliación das aprendizaxes, centrándose nos estándares imprescindibles recollidos
na programación, para acadar todas as competencias.

A metodoloxía adaptarase á nova situación a distancia, buscando sempre unha
adecuada motivación para animar ao alumnado e rendibilizar todo o posible os
recursos de que se dispoña.
O traballo desenvolverase a través da plataforma EDMODO. Esta plataforma
EDMODO funciona de maneira moi parecida a una rede social, polo que a
comunicación cos alumnos e alumnas é rápida e fluida. Ademáis a profesora estará en
contacto co alumnado vía email e tamén se empleará Drive para compartir archivos.
As tarefas estarán deseñadas de maneira que o alumnado repase contidos xa vistos
nos trimestres pasados e os relacione e traballe tamén con materia nova. Dita materia
responderá aos contidos que consideramos como mínimos para este curso .
Así, proporcionaránselle vídeos en rede adecuados ao seu nivel elaborados pola propia
profesora, recomendaránselle páxinas web de organismos ou institucións solventes,
como o ine (Instituto Nacional de Estadística), o ige (Instituto Galego de Estatística). E
tamén, materiais elaborados polo propio departamento e os exames de convocatorias
anteriores de acceso á universidade.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: 2º BACHARELATO DE CIENCIAS SOCIAIS

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
2º Bacharelato Ciencias Sociais

Non hai adaptación da programación de Matemáticas Aplicadas ás CC SS II

2. Avaliación e Cualificación
Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
A nota final de xuño obterase coa nota media da primeira e segunda avaliación e tendo
en conta o traballo realizado na terceira avaliación, que contará só positivamente. Así,
a esta nota media da 1ª e 2ª avaliación sumaranse de 0 a 2 puntos aos alumnos e
alumnas que estiveran traballando e entregando as tarefas nesta 3ª avaliación en
forma e tempo.
Coa finalidade de que o alumnado con cualificación negativa na primeira ou segunda
avaliación poida recuperalas, entregaránselle boletíns de exercicios sobre os contidos
da avaliación correspondente, cuxa realización e entrega será imprescindible para a
superación da materia. De ser posible, realizarase un exame online das avaliacións
suspensas. E se as autoridades educativas permitiran a volta a clase antes de realizar a
avaliación final de 2º Bacharelato, este exame faríase de maneira presencial. A nota
obterase baseándose no exame (online ou presencial), nos boletíns entregados e no
traballo desenvolvido polo alumno ou alumna nesa avaliación durante o curso
presencial.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia

desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

Avaliación da materia pendente (alumnado de 2º de BACH coas
matemáticas pendentes de 1º BACH)
O alumnado coas matematicas pendentes tiñan varias opcións para superar a materia,
segundo se recollía na programación do departamento, a saber:
iv) Superando os exames parciais da materia de 1º Bach que se lle foron facendo
ao longo do curso
v) Superar a primeira e a segunda avaliación do curso actual (2º BACH)
vi) Superar un exame global da materia no mes de abril ou maio
O alumnado que non conseguiu superar a materia de 1º Bach nin pola primeira nin
pola segunda vía, e ante a imposibilidade de facer un exame presencial debido ao
estado de alarma no que nos atopamos, deberá realizar uns boletíns de exercicios que
lle proporcionará o profesorado e entregalos nas datas que lle indique a profesora.
Realizarase un exame online antes do 25 de maio de 2020. A avaliación desta materia
realizarase baseándose neste exame online e nos boletíns propostos.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
Durante o terceiro trimestre realizaranse actividades de recuperación, repaso, reforzo
e, ampliación das aprendizaxes, centrándose nos estándares imprescindibles recollidos
na programación, para acadar todas as competencias.

A metodoloxía adaptarase á nova situación a distancia, buscando sempre unha
adecuada motivación para animar ao alumnado e rendibilizar todo o posible os
recursos de que se dispoña. Así, proporcionaranselle vídeos en rede adecuados ao seu
nivel, recomendaráselle páxinas web de organismos ou institucións solventes, como o
ine (Instituto Nacional de Estadística), o ige (Instituto Galego de Estatística) ou de
outros profesores ou divulgadores matemáticos de materiais. E tamén, o libro de texto
e materiais elaborados polo propio departamento. Durante as clases presenciais, o
principal recurso empleado foi o libro de texto e séguese mantendo como referencia
más importante.
A comunicación entre profesor e alumnos e alumnas realizarase principalmente a
través do correo electrónico (conta Gmail). A través del se lle indicarán as tarefas a
realizar, os videos que deben ver, páxinas a visitar, etc. De igual modo o alumnado
entregará a traves do correo as tarefas unha vez realizadas. Ocasionalmente, se
realiazarán videoconferencias a traverso da plataforma webex proporcionada pola
consellería de Educación para tal fin.
Tamén se usará Abalar, pero basicamente para manter relación coas familias.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

CENTRO: IES LAURO OLMO
CURSO: MÓDULO II DA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO
ROSARIO VARELA FERNÁNDEZ

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles.
Os contidos a tratar serán os que aparecen na programación agás os bloques
de Funcións e Estatística que debido a dificultade que entraña a ensinanza
online vai impedir tratar todo o programa.

2. Avaliación e Cualificación

Debido ás circunstancias excepcionais nas que nos atopamos, ante a posibilidade de
que non se puidesen facer máis exames, as notas finais calcularíanse do seguinte xeito:

Avaliación ordinaria
Realizaranse probas online por medio de formularios e terase en conta o traballo
realizado.
Farase unha proba online na páxina web do centro, na hora e dia que determine o
equipo directivo.
A nota final será a da proba á que se sumará de 0 a 2 puntos a aqueles alumnos e
alumnas que traballaron de xeito telemático.

Avaliación extraordinaria
O alumnado que por non ter aprobada a materia na avaliación ordinaria teña que
presentarse á proba extraordinaria, deberá facelo da totalidade da materia
desenvolvida ata o 13 de marzo. Sendo avaliado e calificado única e exclusivamente
pola realización desta proba.

Alumnado coa materia pendente
A proba extraordinaria terá lugar tamén de xeito online na páxina web do centro o dia
11 de Maio ás 17.00 h.

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, reforzo,
repaso, e no seu caso ampliación)
METODOLOXÍA
Ó tratarse de persoas adultas con unas circunstancias persoais variadas, sobre todo o
pouco dominio xeral dos medios informáticos, utilizarase como medio o correo
electrónico, enviando as unidades didácticas elaboradas para a súa lectura e
actividades relacionadas para realizar e devolver feitas polo mesmo medio, que se
devolverán correxidas e coas anotacións pertienentes para a súa comprensión.

MATERIAIS E RECURSOS
Vídeos explicativos
Actividades elaboradas pola profesora
Ordenador, Tablet , rede wifi e teléfono móbil do propio docente.

4. Información e Publicidade
Ademáis de todolos medios de comunicación entre o alumnado e profesor descritos
no apartado anterior, daráselle publicidade á presente modificación da programación
do Departamento de Matemáticas a través da páxina web do instituto.

