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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Matemáticas 1º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer e utilizar propiedades e novos 
significados dos números 

Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11. 

Identifica e calcula o máximo común divisor e o 

mínimo común múltiplo. 

Utilizar números enteiros, as súas operacións e as 
súas propiedades, para resolver problemas 
relacionados coa vida diaria 

Identifica os tipos de números e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente a 
información cuantitativa  

Desenvolver a competencia no uso de operacións 
combinadas.  

Realiza operacións combinadas entre números 
enteiros.  

Coñecer e utilizar propiedades e novos 
significados dos números. 

Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural.  

Operacións combinadas con fraccións. Realiza operacións combinadas con fraccións  

Utilizar números decimais, as súas operacións e as 
súas propiedades. 

Realiza cálculos con números decimais, decidindo a 
forma máis axeitada. 

Coñecer e utilizar propiedades e novos 
significados dos números 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as 
súas operacións, para resolver problemas cotiáns 

Porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas 
propiedades 

Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 
numérica para resolver problemas. 

 

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Matemáticas 2º ESO 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar números naturais, as súas operacións e 
propiedades para resolver problemas da vida 
cotián.  
Coñecer e utilizar propiedades e novos 
significados dos números.  
Aplicar correctamente a xerarquía das operacións.  

Identifica os tipos de números e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente 
a información cuantitativa.  
Emprega axeitadamente os tipos de números e as 
súas operacións, para resolver problemas cotiáns.  
Realiza operacións respectando a xerarquía das 
operacións.  

Utilizar números enteiros, as súas operacións 
e propiedades para resolver problemas da 
vida cotián  
Coñecer e utilizar propiedades e novos 
significados dos números.  
Aplicar correctamente a xerarquía das 
operacións. 

Identifica os tipos de números e utilízaos para 
representar, ordenar e interpretar axeitadamente 
a información cuantitativa. 
Realiza operacións de conversión entre números 
decimais e fraccionarios, acha fraccións 
equivalentes e simplifica fraccións,para aplicalo 
na resolución de problemas. 
Realiza operacións respectando a xerarquía das 
operacións. 

Utilizar números naturais, enteiros e fraccionarios, 
as súas operacións e propiedades para resolver 
problemas da vida cotián.  
Coñecer e utilizar propiedades e novos 
significados dos números.  
Aplicar correctamente a xerarquía das operacións 

Calcula o valor de expresións aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións.  
Emprega axeitadamente os tipos de números e as 
súas operacións, para resolver problemas cotiáns.  
Realiza cálculos nos que interveñen potencias de 
expoñente natural e aplica as regras básicas das 
operacións con potencias. 
Realiza operacións respectando a xerarquía das 
operacións.  

Utilizar números naturais, enteiros e fraccionarios,  Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade 
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as súas operacións e propiedades para resolver 
problemas da vida cotián.  
Elixir a forma de cálculo axeitada.  
Utilizar distintas estratexias para obter elementos 
descoñecidos a partir dos coñecidos 

numérica (como o factor de conversión ou cálculo de 
porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás 

Elixir a forma de cálculo axeitada.  
Analizar procesos numéricos cambiantes 
utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, e 
operar con expresións alxébricas.  

Utiliza as identidades alxébricas notables e as 
propiedades das operacións para transformar 
expresións alxébricas.  

Elixir a forma de cálculo axeitada.  

Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e 
resolver problemas mediante a formulación 
de ecuacións de primeiro grao 

 

Resolve ecuacións de primeiro grao 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Matemáticas 3º ESO (acad.) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Saber usar correctamente as funcións da calculadora útiles 
para o curso: operacións con fraccións, potencias, raíces, 
notación exponencial, sintaxe das operacións. 

Usa correctamente as función da calculadora que necesita 
para o curso. 

Indicar se o resultado dun exercicio mal feito é incoherente e 
por que. 

É quen de valorar a coherencia ou incoherencia do 
resultado dun exercicio. 

Facer exames, exercicios e traballos con limpeza e boa 
presentación. 

Presenta co limpeza e expresa as súas ideas con claridade e 
corrección. 

Ser disciplinado e constante no traballo da materia. Traballa a materia decotío 

Ser quen de amosar autonomía para buscar información nos 
distintos medios: libro, apuntamentos, internet, etc. 

É autónomo para buscar información en distintas fontes. 

Ser autocrítico para non repetir erros. Trata de mellorar e non repite erros. 

Desenvolver a capacidade de interpretar distintas 
linguaxes matemáticas. 

É quen de interpretar información matemática en distintas 
linguaxes: alxébrica, gráfica, etc. 

Distinguir entre relación proporcionais directas, inversas e 
non proporcionais. 

Sabe atopar relación proporcionais entre magnitudes e achar 
os datos que faltan a partir de táboas de datos. 

Completar táboas de datos e realizar gráficas de relacións 
proporcionais 

Realiza gráficas da relación entre magnitudes proporcionais 
e sabe interpretalas. Así mesmo, dada una gráfica é quen 
de saber que tipo de relación de proporcionalidade 
representa. 

Realizar repartimentos proporcionais directos e inversos. Realiza repartimentos proporcionais directos e inversos. 

Realizar regras de tres de tódolos tipos, distinguindo que tipo 
de relación hai. 

Coñece as aplicación prácticas da proporcionalidade e sabe 
resolver regras de tres simples e compostas de tódolos tipos. 

Saber aplicar as regras das porcentaxes en casos prácticos. Resolve problemas de porcentaxes: simples, encadeados, etc. 

Saber que é un polígono e que tipos hai e calcular ángulos 
que faltan. 

Sabe calcular os ángulos que faltan nun polígono e coñece 

os principais tipos. 

Saber cando dous triángulos son semellantes e aplicar o 
teorema de Tales 

Coñece os criterios de semellanza de triángulos e resolve 
exercicios co teorema de Tales. 

Aplicar o teorema de Pitágoras unha ou dúas veces na 
resolución de triángulos rectángulos. 

Aplica o teorema de Pitágoras para resolver triángulos. 
 

Aplicar as fórmulas para ocálculo de áreas, perímetros e 
volumes. 

Aplica as fórmulas das áreas e volumes na resolución de 
problemas. 

Aplicar correctamente as propiedades das operacións con 
potencias. 

Realiza correctamente operación con potencias. 
 

Transformar potencias en raíces e viceversa. Expresa unha raíz como potencia e viceversa. 

Utilizar axeitadamente a calculadora en cálculo de valores 
numéricos de potencias e raíces, así como en operacións 
combinadas. 

Realiza correctamente operación con potencias e raíces coa 
calculadora. 
 

Realizar sumas, produtos, extraccións e racionalizacións. Sabe sumar, multiplica, extraer e racionalizar radicais. 

Entender por que unha  raíz pode non ter solución ou ter dúas. Xustifica o número de solucións dunha raíz. 

Saber despexar a incógnita en ecuacións de 1º grao. Despexa a incógnita en calquera ecuación de 1º grao. 

Calcular, sen resolver, o nº de solucións dunha ec. de 2ª 
grao 

Sabe calcular, co discriminante, cantas solución ten 
unha ec. de 2º grao. 

Resolver ecuacións de 2º grao completas e incompletas, 
con coeficientes enteiros ou fraccionarios. 

Resolve ecuacións de 2º grao completas e incompletas. 

Resolver ecuacións bicadradas ou cúbicas reducibles a ec. de 
2º grao. 

Resolve ecuacións de grao maior que dous reducibles a ec. 
de 2º grao 
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Resolver un sistema de ecuacións lineais polos métodos 
habituais. 

Resolve sistemas de ecuacións lineais por calquera método. 

Expresar un enunciado en forma de sistema de ecuacións e 
resolvelo. 

Expresa en forma de ecuación ou sistema e calcula a 
solución. 

Resolver sistemas sinxelos non lineais Resolve sistemas sinxelos non lineais. 
. 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Matemáticas 3º ESO (reforzo) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Utilizar números naturais, as súas operacións e 
propiedades para resolver problemas da vida cotián.  
Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos 
números.  
Aplicar correctamente a xerarquía das operacións.  

Identifica os tipos de números e utilízaos para representar, 
ordenar e interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa.  
Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 
operacións, para resolver problemas cotiáns.  
Realiza operacións respectando a xerarquía das operacións.  

Utilizar números enteiros, as súas operacións e 
propiedades para resolver problemas da vida cotián  
Coñecer e utilizar propiedades e novos significados 
dos números.  
Aplicar correctamente a xerarquía das operacións. 

Identifica os tipos de números e utilízaos para representar, 
ordenar e interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa. 
Realiza operacións de conversión entre números decimais e 
fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica 
fraccións,para aplicalo na resolución de problemas. 
Realiza operacións respectando a xerarquía das operacións. 

Utilizar números naturais, enteiros e fraccionarios, as súas 
operacións e propiedades para resolver problemas da vida 
cotián.  
Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos 
números.  
Aplicar correctamente a xerarquía das operacións 

Calcula o valor de expresións aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións.  
Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas 
operacións, para resolver problemas cotiáns.  
Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente 
natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias. 
Realiza operacións respectando a xerarquía das operacións.  

Utilizar números naturais, enteiros e fraccionarios,  as súas 
operacións e propiedades para resolver problemas da vida 
cotián.  
Elixir a forma de cálculo axeitada.  
Utilizar distintas estratexias para obter elementos 
descoñecidos a partir dos coñecidos 

Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como 
o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para 
resolver problemas en situacións cotiás 

Elixir a forma de cálculo axeitada.  
Analizar procesos numéricos cambiantes utilizando a 
linguaxe alxébrica para expresalos, e operar con expresións 
alxébricas.  

Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das 
operacións para transformar expresións alxébricas.  

Elixir a forma de cálculo axeitada.  

Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver 
problemas mediante a formulación de ecuacións de 
primeiro grao 

 

Resolve ecuacións de primeiro grao 

Realizar repartimentos proporcionais directos e 
inversos.  
Realizar regras de tres de tódolos tipos, distinguindo que 
tipo de relación hai.  
Saber aplicar as regras das porcentaxes en casos prácticos.  

Coñece as aplicación prácticas da proporcionalidade e sabe 
resolver regras de tres simples e compostas de tódolos tipos.  
Resolve problemas de porcentaxes: simples, encadeados, etc 

Saber cando dous triángulos son semellantes e aplicar o 
teorema de Tales  
Aplicar o teorema de Pitágoras unha ou dúas veces na 

Sabe calcular os ángulos que faltan nun polígono.  

Coñece os criterios de semellanza de triángulos e resolve 
exercicios co teorema de Tales.  
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resolución de triángulos rectángulos.  
Aplicar as fórmulas para o cálculo de áreas, perímetros e 
volumes. 

Aplica o teorema de Pitágoras para resolver triángulos.  
Aplica as fórmulas das áreas e volumes na resolución de problemas. 

Aplicar correctamente as propiedades das operacións con 
potencias.  
Transformar potencias en raíces e viceversa.  
Utilizar axeitadamente a calculadora en cálculo de valores 
numéricos de potencias e raíces, así como en operacións 
combinadas.  
Realizar sumas, produtos, extraccións e racionalizacións.  

Realiza correctamente operación con potencias.  
Expresa unha raíz como potencia e viceversa.  
Racionaliza expresións fraccionarias. 
Utiliza ben a calculadora para calcular potencias e raíces. 
Introduce e extrae termos de calquera raíz.  
Racionaliza correctamente 
É quen de transformar potencias en raíces e viceversa. 

Saber despexar a incógnita en ecuacións de 1º grao.  

Resolver ecuacións de 2º grao completas e 
incompletas, con coeficientes enteiros ou 
fraccionarios.  
Resolver un sistema de ecuacións lineais polos métodos 
habituais.  

Despexa a incógnita en calquera ecuación de 1º grao.  
Calcula o número de solucións dunha ecuación de 2º grao.  
Resolve ecuacións de 2º grao completas e incompletas.  
Resolve sistemas de ecuacións lineais por calquera método.  

 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Matemáticas 4º ESO  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 
Saber usar correctamente as funcións da calculadora útiles 
para o curso: operacións con fraccións, potencias, raíces, 
notación exponencial, razóns trigonométricas, logaritmos. 

Usa correctamente as función da calculadora que necesita 
para o curso. 

 

Indicar se o resultado dun exercicio é coherente e por que. É quen de valorar a coherencia do resultado dun exercicio. 

Facer exames , exercicios e traballos con limpeza e boa 
presentación. 

Presenta co limpeza e expresa as súas ideas con claridade . 
 

Ser disciplinado e constante no traballo da materia. Traballa a materia decotío 

Ser quen de amosar autonomía para buscar información nos 
distintos medios: libro, apuntamentos, internet, etc. 

É autónomo para buscar información en distintas fontes. 
 

Ter una sintaxe matemática axeitada. Ten una boa sintaxe matemática. 

Ser autocrítico para non repetir erros Trata de mellorar e non repite erros. 

Interpretar información en distintas linguaxes matemáticas. 
É quen de interpretar información matemática en distintas 
linguaxes: alxébrica, gráfica, etc. 

Coñecer os distintos tipos de números incluídos nos reais e 
as súas relacións de inclusión. 

Coñece e distingue os subconxuntos numéricos dos reais e as 
súas relación de inclusión. 

Entender o concepto de número irracional. Entende que é un número irracional. 

Recoñecer o conxunto dos reais como a unión de racionais e 
irracionais 

Recoñece o conxunto R como QUI 

Entender a idea de valor absoluto e saber traballala en 
aplicacións sinxelas. 

Sabe que representa o valor absoluto e aplícao en cálculos 
simples. 

Expresar correctamente intervalos,  semirrectas e 
desigualdades. 

Expresa intervalos e desigualdades correctamente. 
 

Aproximar números reais. Sabe aproximar correctamente números reais. 

Resolver triángulos rectángulos usando os teoremas da altura 
e do cateto. 

Resolve triángulos rectángulos usando os teoremas da altura e 
do cateto. 

Transformar radiáns en graos e viceversa. Transforma radiáns en graos e viceversa 

Aplicar as definicións para calcular as razóns 
trigonométricas dun ángulo. 

Sabe calcular as razóns trigonométricas dun ángulo. 
 

Calcular as razóns descoñecidas dun ángulo sabendo unha 
delas. 

Calcula as razóns descoñecidas dun ángulo a partir dunha 
coñecida. 

Saber os signos das razón trigonométricas de calquera Coñece os signos das razón trigonomérticas de ángulos de 
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ángulo e aplicalo no cálculo. calquera cuadrante. 

Relacionar as razóns dun ángulo do 1º cuadrante coas dos 
ángulos correspondentes dos outros cuadrante 

Relaciona as razóns dun ángulo de calquera cuadrante co 
correspondente do 1º. 

Aplicar a trigonometría para o cálculo de ángulos e 
distancias. 

Aplica a trigonometría para o cálculo de ángulos, e 

distancias. 

Aplicar correctamente a definición para calcular 
logaritmos sinxelos. 

Calcula o que falta nun logaritmo a partir da definición. 
 

Calcular logaritmo decimais ou doutra base. Calcula logaritmo decimais ou doutra base. 

Dado un logaritmo coñecido, calcular o valor doutros 
relacionados con este. 

Calcula logaritmos descoñecidos a partir das relación con 
outro coñecido. 

Resolver ecuacións logarítmicas e exponenciais sinxelas. Resolve ecuacións logarítmicas e exponenciais. 

Resolver inecuación de 1º grao. 
Sabe resolver inecuación de 1º grao e expresa ben o 
resultado. 

Resolver inecuacións de 2º grao. Resolve inecuacións de 2º grao e expresa ben o resultado 

Resolver inecuacións racionais. Resolve inecuacións racionais e expresa ben o resultado. 

Calcular as coordenadas dun vector fixo ou o punto que falta a 
partir dos outros datos. 

Sabe calcular as coordenadas dun vector fixo ou o punto 
que falta a partir dos outros datos. 

Calcular o módulo dun vector Sabe calcular o módulo dun vector. 

Operar con vectores analítica e graficamente. Opera con vectores analítica e graficamente. 

Resolver ecuacións vectoriais sinxelas. Resolver ecuacións vectoriais sinxelas. 

Coñecer a definición de produto escalar e aplicala para 
calcular o ángulo entre dous vectores 

Calcula o ángulo entre dous vectores a partir da definición de 
produto escalar. 

Escribir as ecuacións explícita e xeral dunha recta a partir de 
dous puntos, dun punto e a pendente ou dun punto e o 
vector director. 

Escribe as ecuacións explícita e xeral dunha recta a partir de 
dous puntos, dun punto e a pendente ou dun punto e o vector 
director. 

Saber calcular, a partir da ec. dunha recta, a pendente, o 
ángulo co eixe de abscisas, os cortes cos eixes, un vector 
director ou un punto. 

Sabe achar, a partir da ec. dunha recta, a pendente, o ángulo 
co eixe de abscisas, os cortes cos eixes, un vector director ou 
un punto. 

Calcular a ecuación punto- pendente dunha recta e saber pasala 
a explícita e xeral 

Sabe calcular a ec.punto pendente e expresala como xeral e 
explícita. 

Estudar a posición relativa de dúas rectas no plano. Sabe estudar a posición relativa de dúas rectas no plano. 

Calcular o punto de corte de dúas rectas secantes. Calcula o punto de corte de dúas rectas secantes. 
 

 

1.Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles – Matemáticas 4º ESO (Reforzo) 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Coñecer os distintos tipos de números incluídos nos reais e  
as súas relacións de inclusión.  

Entender o concepto de número irracional.  

Recoñecer o conxunto dos reais como a unión de racionais e 
irracionais e as súas propiedades básicas. 
Entender a idea de valor absoluto e saber traballala en 
aplicacións sinxelas.  
Expresar correctamente intervalos e semirrectas 

Coñece e distingue os subconxuntos numéricos dos reais 
e as súas relación de inclusión.  
Entende que é un número irracional.  
Sabe que representa o valor absoluto e aplícao en 
cálculos simples.  
Expresa intervalos e desigualdades correctamente.  
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Resolver triángulos rectángulos usando os teoremas da altura e  
do cateto.  

Transformar radiáns en graos e viceversa.  

Aplicar as definicións para calcular as razóns trigonométricas 

dun ángulo agudo.  

Igualmente, para calcular un ángulo sabendo unha das súas 

razóns 

Calcular as razóns descoñecidas dun ángulo sabendo unha delas 

Resolve triángulos rectángulos usando os teoremas da 
altura e do cateto.  
Transforma radiáns en graos e viceversa.  
Sabe calcular as razóns trigonométricas dun ángulo.  
Sabe achar un ángulo agudo a partir dunha das súas razóns.  
Calcula as razóns descoñecidas dun ángulo a partir dunha 
coñecida.  
Realiza exercicios trigonométricos de ángulos agudos.  

Aplicar correctamente a definición para calcular logaritmos 
sinxelos.  
Calcular logaritmo decimais.  
Cambiar de base.  
Dado un logaritmo coñecido, calcular o valor doutros 
relacionados con este.  
Resolver ecuacións logarítmicas e exponenciais sinxelas. 

Calcula o que falta nun logaritmo a partir da definición.  
 Calcula logaritmos decimais.  
É quen de cambiar de base para calcular logaritmos en calquera 
base.  
Calcula logaritmos descoñecidos a partir das relación con outro 
coñecido.  
Resolve ecuacións logarítmicas e exponenciais 

Resolver inecuacións de 1º grao.  
Resolver inecuacións de 2º grao 

Sabe resolver inecuacións de 1º grao e expresa ben o resultado.  
Resolve inecuacións de 2º grao e expresa ben o resultado. 



 
 

  

 

 

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 
3º trimestre: 
A nota do 3º trimestre será a media das dos dous primeiros (valorarase, tamén, a entrega de 
tarefas que cumpran uns requisitos: ben presentadas, traballadas e con certa calidade de 
contido)(+ 1 punto). 
De maneira voluntaria e con carácter excepcional, se as medidas sanitarias o permiten, poderá 
contemplarse a realización de tarefas concretas para aquel alumnado do que quedase constancia 
que carece de conectividade para realizar as tarefas requiridas durante o 3º trimestre.  

Instrumentos: 
3º trimestre: 
Tarefas indicadas na páxina web do cole, cuns requisitos de presentación, ben traballados e con    
certa calidade de contido. (+ 1 punto). 
Ordinaria: 
Valoración das cualificacións e actitude nas dúas primeiras avaliacións (tarefas, libreta, etc)e das 
tarefas entregadas telematicamente. 
No caso de ter que realizar unha proba (2º, 3º, 4º): videochamada ou correo electrónico con 
limitación de   tempo. O alumnado dispón de modelos de exame no blog de ciencias. 
Se hai posibilidade de clases presenciais, artellaranse mecanismos para realizar unha avaliación 
final no propio centro. 

Cualificación final 

Ordinaria: 
1º ESO: 
Valoración das cualificacións e actitude nas dúas primeiras avaliacións (tarefas, libreta, etc)e das 
tarefas entregadas telematicamente. 
2º ESO: 
En cada avaliación suspensa terase en conta a calidade dos exercicios entregados durante a 3ª 
avaliación( tendo en conta as tarefas de repaso de cada avaliación, cada tipo de exercicio sumará 
á avaliación correspondente) así como valorarase o traballo do alumnado durante a 1ª e 2ª 
avaliación, puidendo recuperar esa avaliación sen facer unha proba. A nota máxima sería dun 5. 
1ª e 2ª aprobadas: nota media e valoración positiva das tarefas entregadas durante a 3ª 
avaliación. 
Unha suspensa: Recuperación dunha avaliación. A nota final será a media da recup. e da outra 
avaliación.      
Dúas suspensas: Recuperación das dúas avaliacións. A nota final será a das recuperación. Nota 
máxima: 5 puntos 
3º , 4º ESO: 
Os que teñan unha nota media das dúas primeiras avaliacións inferior a 5 (tendo en conta as 
tarefas da 3ª av, que avaliarán positivamente) serán convocados a unha proba telemática. 
1ª e 2ª aprobadas: nota media e valoración positiva das tarefas entregadas durante a 3ª 
avaliación. 
Unha suspensa: Recuperación dunha avaliación. A nota final será a media da recup. e da outra 
avaliación.      
Dúas suspensas: Recuperación das dúas avaliacións. A nota final será a das recuperación. Nota 
máxima: 5 puntos 
As recuperacións faranse por vía telemática, agás que as directrices cambien. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Dependendo das directrices do momento: presencial ou por medios telemáticos.  
Os alumnos/as só se examinarán dos contidos mínimos da materia impartida nos dous primeiros 
trimestres. 
Nota máxima: 5 puntos. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Ter un dominio claro, tanto conceptual como procedimental, dos contidos mínimos do curso 
anterior.  
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Criterios de cualificación:  
1º ESO: O alumno recuperará a materia se entrega un boletín de exercicios (puntualmente, ben 

presentados e ben feitos despois de Nadal e supera unha pequena e sinxela proba. 

Se o alumno non entrega o boletín de exercicios correctamente realizado deberá superar o 

exame correspondente, diferente á proba anteriormente mencionada. 

Cualificación máxima: 6 puntos 
2º ESO: Os exercicios de repaso que o alumno deberá entregar (puntualmente, ben presentados 

e ben feitos) no curso de 3º valerán un máximo de 3 puntos. O alumno deberá realizar un exame 

para completar a nota ata o aprobado. 

Cualificación máxima: 6 puntos 

3º ESO: Entrega cada venres de outubro a decembro de 3 exercicios dun boletín. 

Entrega obrigada de boletín de exercicios na primeira convocatoria do exame á que se     

presente: 30% da cualificación total. 

Nota final: 0,3·nota boletín + 0,7·nota proba (redución voluntaria de exercicios no exame se a 

nota exercicios repaso venres ≥ 5) 

Se a discrepancia entra a nota do boletín e do exame alta, poderase pedir  ao alumno/a, vía 

videochamada, que realice algún exercicio do boletín. 

Cualificación máxima: 6 puntos. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
- Convocatorias para probas: febreiro, maio, setembro. 
- Recollida de boletíns por correo electrónico ou en man (dependendo do momento do curso) 
- Exame presencial (febreiro) ou telemático (videochamada ou correo con limitación de tempo 

no caso non presencial). 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e no seu caso, 
ampliación)  

Actividades  

- Repaso materia 1º avaliación e 2ª avaliación ata onde se chegou. 
- Reforzo desta materia con exercicios específicos, lecturas comprensivas, 

visionado de vídeos, etc. destinado a adquirir as competencias clave na parte da 
materia que corresponde aos dous primeiros trimestres. 

- Ampliación voluntaria a alumnado de 4º que vai a opcións de bacharelato con 
matemáticas.  

Metodoloxía (alumnado 
con conectividade e sen 

conectividade) 

Alumnado con conectividade: 
- Exercicios semanais na páxina web e envío de solucións. 
- Recepción por correo electrónico e reenvío corrixidos. 
- Posibilidade de clase de dúbidas por videochamada. 
- No caso de 4º ESO, para alumnos/as con matemáticas en bacharelato: envío  

voluntario tema non dado presencialmente, con recepción de exercicios por 
correo e reenvío corrixidos.  

- Co alumnado con AC, a comunicación realízase a través do correo electrónico, o 
profesorado de área directamente ou a través da titora. 

Alumnado sen conectividade: 
- As titora deben centrar esta información e pasala ao equipo directivo. 
- Son as titoras as que recollen as tarefas e comunícanas ao alumnado 

telefonicamente. 

Materiais e recursos 
- Libros de texto, vídeos de internet, lecturas, material de descarga do blog de 

ciencias. 
- Para comunicación: correo electrónico, videochamada, teléfono. 
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

� Información xeral: páxina web 
� Información específica: correo electrónico, teléfono, AbalarMóbil, 

videochamada 
 

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


