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A situación escolar á que nos derivaron as causas excepcionais da pandemia do COVID19, 

fai oportuna a adaptación da programación do curso, os criterios de avaliación e 

cualificación, así como a metodoloxía a seguir no 3º trimestre 

O 11 de marzo de 2020, a Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia 

de saúde pública ocasionada polo COVID-19 á categoría de pandemia internacional. 

Mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de 

marzo, declarouse o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19 e, a súa aplicación, de conformidade co previsto na lexislación, 

significou, entre outras moitas medidas, o confinamento da poboación e a suspensión das 

clases presenciais en todas as etapas do sistema educativo de España. 

O presente documento e, polo tanto, unha adaptación da programación xeral e 

presenta os criterios a seguir nesta recta final do curso académico. 

 

 



CRITERIOS AVALIACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 

porcentaxes sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, 

transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados 

coa vida diaria. 

1.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios 

e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa.  

1.2.Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 

mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  

1.3. Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas 

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa 

necesario, os resultados obtidos. 

2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando 

así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

3.1.Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de 

resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións 

elementais.  

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

en factores primos números naturais e emprégaos en exercicios, 

actividades e problemas contextualizados.  

2.3. Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo 

de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo adecuado e 



aplícao problemas contextualizados.  

 2.4. Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun 

número enteiro comprendendo o seu significado e contextualizándoo 

en problemas da vida real.  

 

3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de 

cálculo mental. 

3.1.Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos 

de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a 

notación máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións.  

 

4.Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), 

usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con 

números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes e estimando a 

coherencia e precisión dos resultados obtidos. 

4.1.Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais 

decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con 

calculadora), coherente e precisa. 

5. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios, decimais e 

porcentaxes sinxelas, as súas operacións e propiedades para recoller, 

transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados 

5.1. Identifica os distintos tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios 

e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente a información cuantitativa.  

5.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números 



coa vida diaria. mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente 

natural aplicando correctamente a xerarquía das operacións.  

5.3. Emprega adecuadamente os distintos tipos de números e as súas 

operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando 

sexa necesario, os resultados obtidos. 

6. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando 

así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

6.1. Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos 

de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e 

operacións elementais.  

6.2.Realiza operacións de redondeo e truncamiento de números decimais 

coñecendo o grao de aproximación e aplícao a casos concretos.  

6.3. Realiza operacións de conversión entre números decimais e 

fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para 

aplicalo na resolución de problemas. 

7. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de 

cálculo mental. 

7.1.Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos 

de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a 

notación máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 



8. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), 

usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con 

números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes e estimando a 

coherencia e precisión dos resultados obtidos 

8.1. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais 

decidindo a forma máis adecuada (mental, escrita ou con 

calculadora), coherente e precisa. 

9.Utilizar as  propiedades dos números racionais para operalos, utilizando 

a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas da vida 

cotiá, e presentando os resultados coa precisión requirida 

9.1. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento e redondeo en 

problemas contextualizados, recoñecendo os erros de aproximación 

en cada caso para determinar o procedemento máis adecuado.  

9.2. Expresa o resultado dun problema, utilizando a unidade de medida 

adecuada, en forma de número decimal, redondeándoo se é 

necesario coa marxe de erro requirido, segundo a natureza dos datos 

10. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en 

contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando 

así a comprensión do concepto e dos tipos de números. 

10.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e 

aplica as regras básicas das operacións con potencias. 2.8. Utiliza a 

notación científica, valora o seu uso para simplificar cálculos e 

representar números moi grandes. 

11. . Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións 

combinadas como sínteses da secuencia de operacións aritméticas, 

aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de 

11.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e 

fraccionarios, con eficacia, ben mediante o cálculo mental, algoritmos 

de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos utilizando a 

notación máis adecuada e respectando a xerarquía das operacións. 



cálculo mental. 

12. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da 

constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter 

elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en 

situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes 

directa ou inversamente proporcionais 

12.1.Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como 

o factor de conversón ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver 

problemas en situacións cotiás.  

12.2 Analiza situacións sinxelas e recoñece que interveñen magnitudes que 

non son directa nin inversamente proporcionais 

13.Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis 

xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxebraico para expresalos, 

comunicalos, e realizar predicións sobre o seu comportamento ao 

modificar as variables, e operar con expresións alxebraicas 

13.1.Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades 

variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, 

mediante expresións alxebraicas, e opera con elas.  

13.2. Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos 

numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe 

alxebraico e utilízaas para facer predicións.  

13.3. Utiliza as identidades algebraicas notables e as propiedades das 

operacións para transformar expresións alxebraicas. 

14. Utilizar a linguaxe alxebraico para simbolizar e resolver problemas 

mediante a formulación de ecuacións de primeiro, segundo grao, aplicando 

para a súa resolución métodos alxebraicos ou gráficos e contrastando os 

14.1. Comproba, dada unha ecuación se un número (ou números) son 

solución da mesma.  

14.2. Formula alxebraicamente unha situación da vida real mediante 

ecuacións de primeiro e segundo grao 



resultados obtidos. 



 

1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: 

 Participación nas tarefas propostas 

 Realización da entrega nos prazos indicados, indicados con antelación nas 

canles de comunicación ( tendo en conta a situación particular na que se 

atopa o alumno/a 

 Comunicación en tempo real co alumnado naqueles traballos ou 

actividades que se poidan corrixir e modificar. 

 Calidade das presentacións , os alumnos/as deben presentar o desenrolo 

de todolos exercicios tal e como se fai na clase presencial. 

 Comunicación do traballo, sen establecer distinción pola vía de entrega 

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

 Correción das actividades mediante as solución que se colgan cada 

semana na web do centro 

 

Instrumentos: 

 Emprego de documentos en PDF via páxina web para seren 

descargados e ou impresos para a súa realización. 

Probas obxectivas presenciais para aqueles alumnos/as con avaliacións 

suspensas (se as circuntancias permiten a incorporación as aulas) 

Cualificación final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 

-A cualificación  realizarse sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de 

reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, sempre e 

cando beneficie ao alumnado. 

-Como a asignatura e avaliación continua a nota final será a da segunda 

avaliación ,dita nota poderá sufrir modificacións en función dos seguintes 

casos: 

a) Alumnos/as coa materia aprobada os traballos entregados servirán 

para subir a nota da asignatura, como máximo nun punto sobre a nota da 



segunda avaliación. Nunca se poderá obter unha cualificación inferior a da 

2ª avaliación. 

b) Alumnos/as coa materia suspensa: os traballos entregados en forma e 

prazo poden axudar a recuperar a asignatura. 

Se a situación o permite poderíase facer unha proba escrita para avaliar 

os contidos traballados aos alumnos coa materia suspensa. 

 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Na convocatoria de Setembro para o presente curso, dadas as especiais 

circunstancias, o alumnado acudirá a ditas probas para avaliarse 

unicamente das aprendizaxes realizadas ata a declaración do estado de 

alarma polo Real Decreto 463/2020. Nestas avaliacións, procederase a 

avaliar un conxunto de estándares de aprendizaxe, resultando como 

cualificación máxima un 6. 

No suposto de ter que presentar unha proba extraordinaria 

no mes de setembro, os alumnos enfrontaríanse con exercicios do mesmo 

tipo que os que están a facer semanalmente. 

-Os estándares de aprendizaxe e as competencias imprescindibles 

serían os mesmos que os establecidos neste documento. 

-No caso de ter que presentar esta proba, xa non se terían en conta as 

observacións previas nin o traballo realizado durante os meses de 

confinamento. 

Alumnado de 
materia pendente 

Criterios de avaliación: 
Os relativos os estándares de aprendizaxe da materia da que se está a avaliar. 
 
 

Criterios de cualificación: 

-Procederase a avaliar un conxunto de estándares de aprendizaxe, 

resultando como cualificación máxima un 5, será avaliado a través da 

entrega do material individualizado que se lle envía a cada alumno a través 

do correo electrónico 

 

      -Se a situación o permite poderíase realizar unha proba escrita para avaliar o  
      proceso de aprendizaxe dos estándares. 
 
 
 



Procedementos e instrumentos de avaliación: 

  -Entrega de traballos na que se lles vai desmenuzando os temas a 

recuperar para facilitarlles o seu desenvolvemento, unha vez reenviadas as 

tarefas enviáselle novo traballo e así de forma sucesiva 

  -Cumprimento dos prazos de entrega ou puntualidade na entrega (tendo 

en conta a situación particular na que se atope o alumno ou alumna)  --

Corrección na presentación do traballo   

  -Proba escrita ( só se a situación sanitaria  o permite)  

 



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

Actividades  

-Envío de tarefas de forma semanal, estas tarefas serán de repaso 

e reforzo dos contidos traballados na clase de forma presencial 

antes do inicio do estado de alarma. 

A entrega das actividades é obrigatoria e debe facerse de forma 

semanal antes do domingo de cada semana ao correo electrónico 

carolina.flores@edu.xunta.es. 

Ao centrar o terceiro trimestre no repaso, os alumnos/as que non 

superararon a 1ª ou 2ª avaliación teñen a opción de aprobala 

seguindo a mesma rutina de traballo que os demais (traballo 

proposta na web do centro de forma semanal).  

As actividades proxectadas son: 

1ª semana (14-17 de abril) Reforzo  
 

Actividades sobre representación de sistemas de ecuación 
 
2ª semana (20-24 de abril) Reforzo  

Operacións con polinomios e ecuacións de primeiro e segundo grao 
 
3ª semana (27 abril-30 de abril)  

Operacións con números enteiros, potencias e raices 

4ª semana (4 maio-8 de maio) Reforzo   

Operacións con números periódicos, paso de decimal a fracción e castelos de 

potencias 

5ª semana (11 maio-15 de maio) Reforzo 

Actividades de divisibilidade e notación científica 

6ª semana (18 maio-22 de maio) Reforzo  

Operacións con fracccións e problemas de fraccións 

7ª semana (25 maio-29 de maio) Reforzo 

Problemas variados de todolos temas dados ao longo do curso 

8ª semana (1 xuño-5 de xuño) Reforzo  

Actividades de repaso variadas sobre todolos temas traballados ao longo do 



curso 

9ª semana (8 xuño-12 de xuño) Reforzo 

Actividades de repaso variadas sobre todolos temas traballados ao longo do 

curso 

10ª semana (15 xuño-19 de xuño) Reforzo  

Actividades de repaso variadas sobre todolos temas traballados ao longo do 

curso 

 

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 

carolina.flores@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: 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 

- Para seguir un ritmo de traballo axeitado os alumnos/as contan 

cos seguintes materiais e recursos: 

- Os libros de texto que estaban a ser utilizados nas clases 

presenciais. 

- Fotocopias que o profesor foi entregando de maneira puntual para 

unha mellor comprensión de certos bloques de contido. 

- Pequenos recordatorios teóricos incluídos nos bloques de tarefas 

enviados. 

- Traballos semanais colgados na páxina web do centro 



 



1. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás familias 

Para informar ás familias dos cambios na programación, debidos ás 

causas por todos coñecidas: 

-As familias recibirán unha mensaxe a través da plataforma Abalar na 

que serán informadas da publicación dos mesmos na web do centro. 

-Se algunha familia non conta coa plataforma Abalar, será informada 

desta publicación a través de correo electrónico ou chamada telefónica. 

Publicidade  
Todo e publicado na páxina web do centro 

www.colegioayala.com/actividades 

 

http://www.colegioayala.com/actividades

