
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CPR AYALA 

CURSO: 4º ESO 
MATERIA: Matemáticas Aplicadas 
DEPARTAMENTO: CIENCIAS 
DATA: 12-05-20 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO 2019/2020 

PÁXINA 1 DE 
11 

CENTRO:CPR AYALA 
CURSO:4º ESO 

MATERIA:CIENCIAS APLICADAS Á A.P 
 

  

 

 
ÍNDICE 

 
1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles. 

 
2. Avaliación e cualificación. 

 

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

 
4. Información e publicidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 



 
 
 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. CURSO 2019/2020 PÁXINA 2 DE 11 CENTRO:CPR AYALA 
CURSO:4º ESO 

MATERIA:CIENCIAS APLICADAS Á A.P 
 

  

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

B1.1. Expresar verbalmente, 

de xeito razoado o proceso 

seguido na resolución dun 

problema. 

MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso 

seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de 

problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando 

as solucións obtidas. 

MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas 

(datos, relacións entre os datos, e contexto do problema). 

MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa 

co número de solucións do problema. 

MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os 

resultados dos problemas que cumpra resolver, valorando a súa 

       utilidade e a súa eficacia. 

MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento 

na resolución de problemas, reflexionando sobre o proceso de resolución 

      de problemas. 

Describir e analizar situacións de cambio, para atopar patróns 

   regularidades e leis matemáticas, en contextos numéricos,   

xeométricos, funcionais, estatísticos e pro babilísticos, valorando a súa 

     utilidade para facer predicións. 

MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis matemáticas 

en situacións de cambio, en contextos numéricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
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MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas para realizar simulacións 

e predicións sobre os resultados esperables, e valora a súa eficacia 

e a súa idoneidade. 

Afondar en problemas 

resoltos formulando pequenas 

variacións nos datos, outras 

preguntas, outros contextos, 

etc. 

MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, revisando 

o proceso de resolución e os pasos e as ideas importantes, analizando a co- 

herencia da solución ou procurando outras formas de resolución. 

 

MAPB1.4.2. Formúlanse novos problemas, a partir de un resolto, variando 

os datos, propondo novas preguntas, resolvendo outros problemas 

parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese 

, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. 

 

Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados 

e conclusións obtidas nos procesos de investigación. 

 

 

MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, ademais das conclusións 

obtidas, utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e 

estatístico- probabilística. 
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Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade 

cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de situacións problemáticas 

da realidade. 

MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de 

conter problemas de interese 

MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema do mundo real e o mundo 

matemático, identificando o problema ou os 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 problema ou duns problemas dentro do campo 

das matemáticas. 

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

realidade 

▪ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a 

adecuación e as limitacións dos modelos, e propón melloras que aumenten 

a súa eficacia. 

Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións 

dos modelos utilizados ou construídos 

MAPB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso, obtén conclusións sobre el e os seus 

resultados, valorando outras opinións. 

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer 

matemático. 

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas 

(esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 
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MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero 

e interese adecuados ao nivel educativo e á dificultade da situación. 

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, e adopta a actitude 

axeitada para cada caso. 

MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con 

hábitos de formular e formularse preguntas, e procurar respostas axeitadas, 

tanto no estudo dos conceptos como na resolución de problemas. 

MAPB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en 

equipo. 

Superar bloqueos e inseguridades ante a resolución de situacións 

descoñecidas. 

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de 

investigación e de matematización ou de modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

Reflexionar sobre as decisións tomadas e aprender diso para 

situacións similares futuras. 

MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos 

desenvolvidos, valorando a potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende 

para situacións futuras similares. 

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 

MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 

realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de 

funcións con expresións alxébricas complexas e extraer información 
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resolución de problemas. cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

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. Elabora documentos dixitais propios (de texto, presentación, 

imaxe, vídeo, son, etc.), como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información salientable, coa ferramenta tecnolóxica axeitada, 

e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

MAPB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas 

Coñecer e utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas 

propiedades e aproximacións, para resolver problemas relacionados 

coa vida diaria e outras materias do ámbito educativo, recollendo, 

transformando e intercambiando información. 

▪ MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números (naturais, enteiros, racionais e 

irracionais), indica o criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos 

para representar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa. 

▪ MAPB2.1.2. Realiza os cálculos con eficacia, mediante cálculo mental, 

algoritmos de lapis e papel, calculadora ou ferramentas informáticas, e 

utiliza a notación máis axeitada para as operacións de suma, resta, produto, 

división e potenciación. 

MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os resultados obtidos son razoables 

▪ MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para representar e operar (produtos e 

divisións) con números moi grandes ou moi pequenos. 

MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa os tipos de números reais, 

intervalos e semirrectas, sobre a recta numérica. 
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MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financieros, 

e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos 

o requira. 

MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos que interveñen magnitudes 

directa e inversamente proporcionais 

Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas 

propiedades. 

MAPB2.2.1. Exprésase con eficacia, facendo uso da linguaxe alxébrica. 

MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, produto e división de 

polinomios, e utiliza identidades notables. 

MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e factorízao, mediante a aplicación 

da regra de Ruffini. 

 

Representar e analizar situacións e estruturas matemáticas, 

utilizando ecuacións de distintos tipos para resolver problemas. 

▪ MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o resultado obtido. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 

• Participación nas tarefas propostas. 

• Realización da entrega nos prazos indicados, indicados con 

antelación nas canles de comunicación. 

• Corrección das tarefas entregadas, realizando unha comunicación 

en tempo real co alumnado naqueles traballos ou actividades que 

se poidan corrixir e modificar. 

• Calidade das presentacións e expresión escrita cuidada, tratando 

de evitar unha copia literal dos resultados, evitando. 

• Comunicación do traballo, sen establecer distinción pola vía de 

entrega (Fotografía, documento de texto, PDF...) 

Instrumentos:  
 

• Emprego de documentos en PDF via páxina web para seren 

descargados e ou impresos para a súa realización. 

• Tarefas de reforzo sobre os contidos tratados na 1ª e na 2ª 

Avaliación. 

• Emprego de hiperligazóns a material audiovisual relacionado cos 

contidos tratados na aula. 

 
 
 

 

Cualificación final 

Alumnado coa 2ª avaliacións suspensa.*  

O alumnado coa 2ª avaliación suspensa, está a recibir tarefas para 

recuperar a asignatura, coincidente coas tarefas de alumnos aprobados, 

ao tratarse dunha asignatura con avaliación continua. A cualificación final 

obterase a partir da entrega das tarefas (cando sexan cualificadas 

positivamente) prazos e presentación. 
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Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas. 

Estes alumnos parten xa de antemán cunha nota, obtida realizando unha 

media das cualificacións das anteriores avaliacións. Sen embargo, os 

traballos semanais a entregar ata a fin do curso permitirán establecer 

unha cualificación definitiva, tendo un carácter sempre positivo. 

 

* No caso de que as condicións sanitarias o permitan e se produza un 

retorno ás aulas, poderase realizar unha proba escrita que substituiría 

ou complementaría as tarefas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Entrega de tarefas específicas das avaliacións suspensas (1ª, 2ª ou 

ambas) ademáis dos traballos semanais da 3ª Avaliación dentro 

do prazo establecido legalmente. 

• No caso de que se poidan facer probas presenciais, realización 

dunha proba escrita da materia impartida ao longo do curso. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 

Non hai alumnado pendente da asignatura ao non dispor o centro do nivel de 
Bacharelato.  
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Realización de exercicios dos contidos da 1ª e 2ª avaliación. Resolución 

dos exercicios. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnos con conectividade: Descarga do PDF da web do centro e 

realización das tarefas en caderno ou empregando 

computador/tablet/móbil para redactar as respostas cun 

procesador de textos. O envío das tarefas realízase a través do 

correo frpena@edu.xunta.es por medio de ficheiros de imaxe (foto 

do caderno) ou en formato PDF ou DOCX. para proceder a unha 

primeira corrección no caso de estar incompletos ou ter erros 

subsanables. A entrega das tarefas é semanal, estando axustadas 

para non sobrecargar o alumno. 

• Alumnos sen conectividade: Contacto a través da titora para coñecer 

de primeira man a situación. O Concello de Narón presta un servizo 

de fotocopias que permite ao alumnado seguir co proceso de 

ensino aprendizaxe na casa. Os traballos realizados e as dúbidas 

plantexadas fanse por vía telefónica, agardando o momento dunha 

mellora da situación sanitaria para facer a entrega no centro dos 

traballos realizados. 

Materiais e recursos Fotocopias, libro de texto, internet e vídeos de plataformas audiovisuais 

mailto:frpena@edu.xunta.es
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As familias reciben información a través da comunicación directa via 
correo electrónico, por medio de Abalar Familias ou por contacto 
telefónico. 

Publicidade  
Facebook e páxina web do centro: www.colegioayala.com/actividades 
 

http://www.colegioayala.com/actividades

