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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. Coñecer os números fraccionarios, a relación entre fraccionarios e 
decimais e representalos sobre a recta 

  1.1.  Representa aproximadamente fraccións sobre a recta e descompón 
unha fracción impropia en parte enteira mais unha fracción propia. 

1.2. Simplifica e compara fraccións. 

1.3.  Pasa unha fracción a número decimal e un número decimal a fracción. 

1.4.  Calcula a fracción dunha cantidade. Calcula a cantidade coñecendo a 
fracción correspondente. 

2. Realizar operacións con números racionais. 2.1. Realiza operacións combinadas con números racionais. 

2.2. Compara números decimais e realiza operacións combinadas con 
decimais. 

2.3. Realizar operación con potencias e saber aplicar as suas propiedades 

2.4.Realizar operacións con raíces de distinto índice. 

2.5. Coñecer as propiedades dos radicais  

2.6. Operar con radicais ( suma, resta, producto e división) 

2.7. Simplificar radicais sacando factores fora da raíz ou pasanso a forma 
exponencial 

3.Resolver problemas con números enteiros, decimais e fraccionarios. 3.1. Resolve problemas para os que se necesitan a comprensión e o manexo 
da operatoria con números fraccionarios 

4.Expresar unha cantidade cun número adecuado de cifras significativas e 
valorar o erro cometido 

4.1. Utiliza un número razoable de cifras significativas para expresar unha 
cantidade. 

4.2. Aproxima un número a unha orde determinada, recoñecendo o erro 
cometido. 

4.3. Compara o erro relativo de dúas cantidades. 

5. Resolver problemas de proporcionalidade simple e composta 5.1 Resolve problemas de proporcionalidade simple.  

5.2.  Resolve problemas de proporcionalidade composta 



6.Resolver problemas aritméticos clásicos. 6.1.  Resolve problemas de reparticións proporcionais. 

6.2.  Resolve problemas de mesturas. 

 

7. Manexar con soltura as porcentaxes e resolver problemas con elas. 7.1.Relaciona porcentaxes con fraccións e con números decimais, calcula a 
porcentaxe dunha cantidade e a cantidade inicial dada a porcentaxe e 
acha a porcentaxe que representa unha parte. 

7.2.Resolve problemas de aumentos e diminucións porcentuais. 

7.3.  Resolve problemas nos que se encadean aumentos e diminucións 
porcentuais 

8.Coñecer e manexar os conceptos e a terminoloxía propios da álxebra 8.1. Coñece os conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grao, 
monomios semellantes, identidade e ecuación e identifícaos. 

9.Operar con expresións alxébricas 9.1.Opera con monomios e polinomios. 

9.2.Aplica as identidades notables para desenvolver e simplificar unha 
expresión alxébrica. 

9.3.Recoñece o desenvolvemento de identidades notables e exprésao como 
cadrado dun binomio ou un produto de dous factores. 

9.4.Calcula o cociente e o resto da división de polinomios. 

9.5.Opera con fraccións alxébricas sinxelas. 

9.6.Simplifica fraccións alxébricas sinxelas 

10. Traducir situacións da linguaxe natural á alxébrica. 10.1.Expresa en linguaxe alxébrica unha relación dada por un enunciado 

11. Coñecer os conceptos propios das ecuacións 11.1Coñece os conceptos de ecuación, incógnita, solución, membro, 
equivalencia de ecuacións, etc., e identifícaos. 

11.2.  Busca a solución enteira dunha ecuación sinxela mediante tenteo (con 
ou sen calculadora) e compróbaa. 

11.3. Busca a solución non enteira, de forma aproximada, dunha ecuación 
sinxela mediante tenteo con calculadora.  



11.4.Inventa ecuacións con solucións previstas. 

12.Resolver ecuacións de diversos tipos. 12.1.Resolve ecuacións de primeiro grao. 

12.2.Resolve ecuacións de segundo grao completas  

12.3.Resolve ecuacións de segundo grao incompletas  

12.4.Resolve ecuacións de segundo grao complexas 

13.Formular e resolver problemas mediante ecuacións 13.1.Resolve problemas numéricos mediante ecuacións. 

13.2.Resolve problemas xeométricos mediante ecuacións. 

13.3.Resolve problemas de proporcionalidade mediante ecuacións. 

14. Coñecer os conceptos de ecuación lineal con dúas incógnitas, as súas 
solucións; sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas, así como as 
súas interpretacións gráficas. 

14.1Asocia unha ecuación con dúas incógnitas e as súas solucións a unha 
recta e aos puntos desta. 

14.2.  Resolve graficamente sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas 
moi sinxelos e relaciona o tipo de solución coa posición relativa das 
rectas 

15. Resolver sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 15.1.Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas 
mediante un método determinado (substitución, redución ou 
igualación). 

15.2. Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas por 
calquera dos métodos. 

15.3.Resolve un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas que 
requira transformacións previas 

15.4. Resolve sistemas de ecuación non lineais sinxelos 

16. Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións 16.1.Resolve problemas numéricos mediante sistemas de ecuacións. 

16.2.Resolve problemas xeométricos mediante sistemas de ecuacións. 

16.3.Resolve problemas de proporcionalidade mediante sistemas de 
ecuacións 



 

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  
 

Acividades sobre o estudo das funcións ( continuidade, dominio, recorrido, 
máximos e mínimos, crecemento e decrecemento, periodicidade e tendenza) 
 
2ª semana (20-24 de abril) Reforzo  

Actividades sobre a resolución de sistemas de ecuacións  e problemas 
resoltos mediante o uso dos sistemas de ecuación 
 
3ª semana (27 abril-30 de abril)  

Actividades sobre radicais: comparación, suma e resta, producto e división, 

simplificación 

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

Actividades sobre radicais: comparación, suma e resta, producto e división, 

simplificación 

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

Actividades sobre ecuacións e problemas resoltos mediante o uso de 

ecuación de primeiro e segundo grao 

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

Actividades sobre notación científica, castelos de fraccións e castelos de 

pontencias con 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

