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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1. Descripción e análise da contorna

O entorno físico

O noso Centro Escolar está situado no núcleo urbano de Miño, preto dun entorno natural

moi rico e singular, as marismas do río Baxoi, e moi cerca das praias da Ribeira e da

Praia Grande de Miño. Recibe alumnado dos concellos de Miño e Vilarmaior, que forman

parte do Conxunto do Eume, xunto cos concellos de Cabanas, Monfero e Pontedeume

dentro da bisbarra natural que forma o Golfo Ártabro.

Miño,  situado  na  costa,  evoluciona  de  maneira  positiva  no  seu  crecemento,

experimentando pequenos altos e baixos en relación coa conxuntura do momento (crise

económica, emigración, etc.). Na actualidade funciona como núcleo de veraneo para o

Conxunto Ártabro, igual que outros da zona. En cambio Vilarmaior, situado no interior,

sofre  reducións  moi  drásticas  no  número  de  habitantes,  a  partir  dos  anos  40,  como

consecuencia dos desprazamentos da poboación na busca de mellores oportunidades e

dun aumento do nivel de vida. É un concello menor polo seu escaso peso demográfico.

          O Concello de Miño

- Aspectos físicos

Miño está situado na desembocadura da Ría de Betanzos. Limita ó Norte co concello de

Pontedeume, ó sur cos concellos de Paderne e Irixoa, ó leste co de Vilarmaior e ó oeste

coa citada ría.

Cunha extensión de 34 km2 ten unha densidade de poboación de 187 hab./km2  e un

crecemento vexetativo negativo de -6 (datos dos anos 2018 e 2017, respectivamente).

Está atravesado pola variante da N-VI Betanzos-Ferrol, pola autoestrada A-9 e pola liña

de ferrocarril Betanzos-Ferrol.

Pertence á bisbarra das Mariñas. Báñao a ría de Ares e Betanzos que lle proporcionan un

clima suave aínda nas zonas situadas máis lonxe da costa.

Está  distribuído  territorialmente  en  oito  parroquias:  Bemantes,  Callobre,  Carantoña,

Castro, Leiro, Miño, Perbes e S. Xoan de Vilanova.

O relevo é irregular e de pouca altura, a costa é recortada. Na desembocadura do Lambre

na Ponte do Porco hai unha pequena ría que forma a praia da Alameda, a continuación da

praia Grande. Logo, a costa é rochosa con calas areosas como Andaio e S. Pedro de

Perbes. En fronte, unhas pequenas illas.
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Os ríos  máis  importantes  son o  Lambre e  o  Baxoi,  de  pouco caudal  pero  fermosos;

cruzados por dúas pontes famosas construídas polos Andrade. Unha deu fama ó lugar de

Ponte do Porco, aínda que a primitiva atópase 1 km. máis arriba e hoxe chámase Ponte

Lambre, de estilo oxival cun só arco. A outra cruza o Baxoi cerca da desviación que sae

cara  a  Bañobre,  o  carón da desviación  Betanzos-Ferrol  da  estrada nacional  VI.  Esta

desemboca nunha zona pantanosa, as marismas.

O clima, de tipo oceánico húmido caracterízase polas suaves temperaturas e choivas

abundantes. A temperatura media oscila entre os 13 e os 14º C. As precipitacións son de

entre 900 e 1000 mm anuais, repartidas ó longo de todo o ano cun máximo en outono e

inverno e un mínimo no verán.

Os montes son de pouca altura, o solo é de tipo cambisol ou terra parda, característicos

da Galicia  do  Norte,  de  baixa  fertilidade e un aproveitamento  forestal  -algún día  con

vexetación autóctona de carballos, hoxe substituídos de piñeiros e eucaliptos - e gandeiro,

case exclusivo.

Aspectos socioeconómicos

A  economía  era,  tradicionalmente,  de  carácter  agrario,  gandeiro  e  forestal.  Estas

actividades económicas foron perdendo paulatinamente importancia en favor do sector

servizos: turismo, sobre todo, e comercio.

Hoxe en día Miño conta con 63 afiliacións en alta laboral ao sector Gandeiro e pesqueiro.

A industria forestal conta con 1200 ha. dedicadas a monte para a produción de madeira, o

que significa o 36 % da superficie total do municipio. Outros sectores como o pesqueiro

carecen de relevancia no conxunto da economía local. A actividade industrial non é moi

importante.  Dedícanse  á  actividade  industrial  e  á  construción  arredor  dun  25%  da

poboación.

Miño conta cun número importante de empresas (487), en relación á poboación, pero a

maioría  son  empresarios  autónomos  (352).  Só  7  empresas  contan  con  máis  de  10

asalariados, e 2 contan con máis de 20.

Un aspecto a ter en conta é a crecente importancia da zona como centro de veraneo, o

que ocasiona un aumento importante de poboación flotante no período estival, un notable

desenvolvemento  de complexos hostaleiros  e  zonas residenciais  que lle  imprimen un

carácter urbano ó municipio.

O paro rexistrado, preto do 10%, vincúlase, sobre todo, ao sector servizos.
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O alumnado procede dos concellos de Miño e de Vilarmaior (das parroquias de Vilamateo,

Güimil, O Tres e Torres). Na área de influencia deste Centro hai dous CEIP incompletos

nos que se escolarizan alumnos de Educación Infantil  e Primaria, os de Bemantes no

Concello de Miño e o de Torres no de Vilarmaior. Os alumnos destes centros pasan a ser

alumnos deste CPI no momento no que rematan o 1º Ciclo de Educación Primaria. O CPI

Castro Baxoi  está integrado na zona educativa de Betanzos e escolariza alumnos de

Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

Concentración e dispersión  dos domicilios:

É evidente a dispersión dos domicilios con respecto ao Centro, como se demostra nos

datos recollidos nas enquisas ós pais de alumnos:

 - o 45 % dous alumnos tarda unha media de entre 6 e 10 minutos dende a casa ó Colexio

 -  A metade do alumnado tarda máis de quince minutos.  Este tempo empregado non

transporte é bastante significativo á hora de enfrontarse ás tarefas educativas.

As  características  semi-rurais  do  noso  centro  quedan  marcadas  polas  parroquias  de

procedencia dúas nosos alumnos dentro dous concellos de Miño e Vilarmaior.

Aspectos culturais, económicas e laborais

Maioritariamente, vos pais/nais de alumnos deste CPI adícanse ó Sector de Servizos,

sendo pouco significativa a incidencia do paro laboral.

Dentro dás profesións, ocupan un lugar relevante a construción, ou comercio e ou traballo

autónomo.

O nivel socio-económico é medio.

A  superficie  de  vivenda  media  é  de  90-120  m2 útiles,  sobre  todo  en  residencias

unifamiliares .

A formación académica e cultural dos pais é medio-baixa, o que hai que ter en conta á

hora de elaborar as programacións didácticas.

A lingua usual do alumnado deste centro é o castelán, habitualmente empregada  con

eles,  tanto  na  fala  como  na  escrita,  polos  seus  pais.  Isto  é  debido,  seguramente,  á

influencia dos medios de comunicación.

6



1.2. O Centro escolar.

Foi construído en dúas fases, a primeira -dedicada practicamente en toda a súa totalidade

a Educación Primaria- foi inaugurada no curso 1995-96, e a segunda, dedicada a ESO no

1999-2000.  Está  situado  no  lugar  de  Telle  e  a  súa  construción  é  moderna  e  pouco

funcional. 

Na  actualidade  dispón  de  6  aulas  dedicadas  a  Educación  Infantil,  13  a  Educación

Primaria, 10 a Educación Secundaria, 3 para as docentes de Pedagoxía Terapéutica e

Audición e Linguaxe, 1 de Música, 1 de Informática, e ademais dispoñemos da Biblioteca,

o Laboratorio, o Ximnasio e o espazo do comedor. A biblioteca vaise empregar en parte

do  horario  como aula  de  desdobre.  O resto  de  espazos son  para  os  departamentos

didácticos, a parte de Dirección, a sala de profesores e a sala COVID. Ao longo deste

curso recuperaremos o espazo que está a ser empregado como comedor pois estase a

levar a cabo a adaptación dun novo espazo para usalo como comedor. 

O alumnado procede dos concellos de Miño e de Vilarmaior (das parroquias de Vilamateo,

Güimil, O Tres e Torres). Na área de influencia deste Centro hai dous CEIP incompletos

nos que se escolarizan alumnos de Educación Infantil  e Primaria, os de Bemantes no

Concello de Miño e o de Torres no de Vilarmaior. Os alumnos destes centros pasan a ser

alumnos deste CPI no momento no que rematan o 1º Ciclo de Educación Primaria. O CPI

Castro Baxoi  está integrado na zona educativa de Betanzos e escolariza alumnos de

Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

Dentro da área á que corresponde o centro, atópase o Centro Fogar María Inmaculada de

Bañobre do cal recibimos estudantes de diferentes idades e en diferentes momentos do

curso escolar dado o movemento que hai neste tipo de centros.

Durante o curso 2021/22 os nosos alumnos son 164,  a data de finais de setembro  e

están distribuidos nos seguintes cursos;

- 3 cursos de  1º  de ESO, 60 alumnos

- 2 cursos de  2º  de ESO, 45 alumnos

- 1 curso de  3º  de ESO, 30 alumnos

- 1 curso de 4º   de ESO, 29 alumnos 
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1.3. Departamento

   O departamento de Matemáticas do C.P.I. Castro Baxoi no curso 2020-21 está formado 

por:

Juan Luis García,  profesor de 4º de Matemáticas Académicas (4 horas) ,  é ademais o 

director do centro no curso actual.

   María Alonso Mosquera, profesora de 1ºA , (5 horas), 1ºB,(5 horas)e 1º C, (5 horas),e 3º

Matemáticas Aplicadas; (4 Horas).

              Rosa Sierra , xefa do departamento, profesora de 2ºA, (5 horas),  e 2ºB, (5 horas) , 3º de

Matemáticas Académicas, (4 horas),  4º  de  Matemáticas Aplicadas, (4 horas).

PROFESOR HORAS

Juan Luis

García

 MAT  Acad

3ºA

4

María Alonso MAT 1ºA MAT 1ªB MAT 1ªC MAT  Aplic

3ºA

19

Rosa Sierra MAT 2ºA, 2º B MAT   Acad 

3º

MAT  Aplic 4º 18

41

1.4. Instalacións e  material

Temos un departamento de matemáticas que compartimos co departamento de Inglés.

          As clases desenrrolanse nas aulas  de ESO, dotada de computador  con cañóns para

proxectar, pizarra dixital.

 En 1º e 2º de Eso traballamos co proxecto Edixgal dende fai dous cursos. E neste curso

2021-22 comenzamos cos cursos de 3º e 4º de Eso, eso implica que d¡cafa alumno ten o

seu propio ordenador cos libros dixitais asociados.

Como consecuencia do confinamento durante o terceiro trimestre do curso pasado, cada

alumno está dotado dun oredenador e unha conexión wifi suficiente para poder seguir as

clases de xeito telemático.
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CRAVE. 

COMPETENCIAS BÁSICAS INDICADORES DESCRIPTORES

Competencia  matemática  e

competencias  básicas  en

ciencia e tecnoloxía

Coidado  da  contorna

ambiental  e  dous  seres

vivos

-   Interactuar  coa contorna natural

de maneira respectuosa.

-   Comprometerse  co  uso

responsable  dous  recursos

naturais  para  promover  un

desenvolvemento sustentable.

-   Respectar  e  preservar  a  vida

dous seres vivos da súa contorna.

-   Tomar  conciencia  dos  cambios

producidos  polo  ser  humano  na

contorna  natural  e  as

repercusións para a vida futura.

Vida saudable

-  Desenvolver e promover hábitos

de  vida  saudable  en  canto  á

alimentación e ao exercicio físico.

-   Xerar  criterios persoais sobre a

visión social da estética do corpo

humano  fronte  ao  seu  coidado

saudable.
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A ciencia no día a día

-   Recoñecer  a  importancia  dá

ciencia na nosa vida cotiá.

-   Aplicar  métodos  científicos

rigorosos  para  mellorar  a

comprensión  da  realidade

circundante  en  distintos  ámbitos

(biolóxico,  xeolóxico,  físico,

químico,  tecnolóxico,

xeográfico...).

-  Manexar os coñecementos sobre

ciencia  e  tecnoloxía  para

solucionar  problemas,

comprender o que ocorre ao noso

arredor e responder preguntas.

Manexo  de  elementos

matemáticos

-   Coñecer e utilizar os elementos

matemáticos básicos: operacións,

magnitudes,  porcentaxes,

proporcións,  formas  xeométricas,

criterios  de  medición  e

codificación numérica, etc.

-   Comprender  e  interpretar  a

información  presentada  en

formato gráfico.

-   Expresarse  con  propiedade  na

linguaxe matemática.
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Razoamento  lóxico  e

resolución de problemas

-  Organizar a información utilizando

procedementos matemáticos.

-   Resolver  problemas

seleccionando  os  datos  e  as

estratexias apropiadas.

-  Aplicar estratexias de resolución

de problemas a situacións da vida

cotiá.

Comunicación lingüística

Comprensión:  oral  e

escrita

-  Comprender o sentido dos textos

escritos e orais. 

-   Manter  unha  actitude  favorable

cara á lectura.

Expresión: oral e escrita

-   Expresarse  oralmente  con

corrección,  adecuación  e

coherencia. 

-   Utilizar o vocabulario adecuado,

as  estruturas  lingüísticas  e  as

normas  ortográficas  e

gramaticales para elaborar textos

escritos e orais. 

-   Compoñer  distintos  tipos  de

textos  creativamente con sentido

literario.

Normas de comunicación

-   Respectar  as  normas  de

comunicación  en  calquera

contexto:  quenda  de  palabra,

escoita atenta ao interlocutor…

-   Manexar  elementos  de

comunicación  non  verbal,  o  en

diferentes  rexistros,  nas diversas

situacións comunicativas.

11



Comunicación  noutras

linguas

-  Entender o contexto sociocultural

da lingua, así como a súa historia

para un mellor uso da mesma.

-   Manter  conversacións  noutras

linguas  sobre  temas  cotiáns  en

distintos contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a

lingua para buscar información e

ler textos en calquera situación. 

-   Producir  textos  escritos  de

diversa complexidade para o seu

uso  en  situacións  cotiás  o  en

materias diversas.
Competencia dixital

Tecnoloxías  da

información

-  Empregar distintas fontes para a

procura de información.

-   Seleccionar  o  uso das  distintas

fontes segundo a súa fiabilidade.

-  Elaborar e publicitar información

propia  derivada  de  información

obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.

Comunicación

audiovisual

-   Utilizar  as  distintas  canles  de

comunicación  audiovisual  para

transmitir informacións diversas.

-   Comprender  as  mensaxes  que

veñen  dos  medios  de

comunicación.
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Utilización  de

ferramentas dixitais

-  Manexar ferramentas dixitais para

a construción de coñecemento. 

-   Actualizar  o  uso  das  novas

tecnoloxías  para  mellorar  ou

traballo e facilitar a vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos no uso dás

tecnoloxías.

Conciencia  e  expresións

culturais

Respecto  polas

manifestacións  culturais

propias e alleas

-   Mostrar  respecto  cara  ao

patrimonio  cultural  mundial  nas

súas distintas vertentes (artístico-

literaria,  etnográfica,  científico-

técnica…), e cara ás persoas que

contribuíron  ao  seu

desenvolvemento.

-   Valorar  a  interculturalidad como

unha  fonte  de  riqueza persoal  e

cultural. 

-   Apreciar  valores  culturais  do

patrimonio natural e da evolución

do pensamento científico.

Competencias  sociais  e

cívicas

Educación  cívica  e

constitucional

-  Coñecer as actividades humanas,

adquirir  unha  idea  da  realidade

histórica  a  partir  de  distintas

fontes,  e  identificar  as

implicacións  que  ten  vivir  nun

Estado  social  e  democrático  de

dereito  referendado  por  unha

constitución.

-   Aplicar  dereitos  e  deberes  da

convivencia cidada no contexto da

escola.
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Relación cos demais

-   Desenvolver  capacidade  de

diálogo cos demais en situacións

de convivencia e traballo e para a

resolución de conflitos.

-   Mostrar  dispoñibilidade  para  a

participación activa en ámbitos de

participación establecidos.

-  Recoñecer riqueza na diversidade

de opinións e ideas.

Compromiso social

-  Aprender a comportarse desde o

coñecemento  dos  distintos

valores.

-  Concibir unha escala de valores

propia e actuar conforme a ela.

-   Evidenciar  preocupación  polos

máis  desfavorecidos  e  respecto

aos  distintos  ritmos  e

potencialidades. 

-  Involucrarse ou promover accións

cun fin social.
Sentido de iniciativa e espírito

emprendedor

Autonomía persoal -   Optimizar  recursos  persoais

apoiándose  nas  fortalezas

propias. 

-   Asumir  as  responsabilidades

encomendadas e dar conta delas.

-   Ser  constante  no  traballo,

superando as dificultades.

-  Dirimir a necesidade de axuda en

función da dificultade da tarefa.
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Liderato

-   Xestionar  o  traballo  do  grupo

coordinando tarefas e tempos.

-  Contaxiar entusiasmo pola tarefa

e ter confianza nas posibilidades

de alcanzar obxectivos.

-   Priorizar  a  consecución  de

obxectivos  grupales  sobre

intereses persoais.

Creatividade

-   Xerar  novas  e  diverxentes

posibilidades  desde

coñecementos previos dun tema.

-  Configurar unha visión de futuro

realista e ambiciosa.

-  Atopar posibilidades na contorna

que outros non aprecian.

Emprendimento

-   Optimizar  o  uso  de  recursos

materiais  e  persoais  para  a

consecución de obxectivos.

-   Mostrar  iniciativa  persoal  para

iniciar o promover accións novas. 

-   Asumir  riscos  no

desenvolvemento  dás  tarefas  ou

vos proxectos. 

-   Actuar  con  responsabilidade

social e sentido ético no traballo.
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Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

-   Identificar  potencialidades

persoais  como  aprendiz:  estilos

de  aprendizaxe,  intelixencias

múltiples, funcións executivas…

-   Xestionar  os  recursos  e  as

motivacións persoais en favor da

aprendizaxe.

-   Xerar  estratexias  para aprender

en  distintos  contextos  de

aprendizaxe.

Ferramentas  para

estimular o pensamento

-  Aplicar estratexias para a mellora

do  pensamento  creativo,  crítico,

emocional, interdependiente…

-   Desenvolver  estratexias  que

favorezan a comprensión rigorosa

dos contidos.

Planificación e avaliación

da aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios

e  os  pasos  que  se  realizarn  no

proceso de aprendizaxe.

-   Seguir  os  pasos establecidos e

tomar  decisións  sobre  os  pasos

seguintes  en  función  dos

resultados intermedios.

-   Avaliar  a  consecución  de

obxectivos de aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos  procesos

de aprendizaxe.

16



3.OBXECTIVOS DA ETAPA. CONCRECIÓN DOS OBXECTIVOS PARA CADA CURSO

OBXECTIVOS XERAIS DA ETAPA

A Educación Secundaria Obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas

as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes; coñecer e exercer os seus dereitos no res-

pecto aos demais; practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as per-

soas e grupos; exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos e a igualdade

de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha so-

ciedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo

como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e

como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades en-

tre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra

condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan dis-

criminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia con-

tra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas

súas relacións cos demais, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo,

os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con senti -

do crítico, adquirir novos coñecementos. Adquirir unha preparación básica no campo

das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f ) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en distin-

tas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas

nos diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sen-

tido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, to-

mar decisións e asumir responsabilidades.
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na

lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e

no estudo da literatura.

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l ) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e homes

que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras culturas

do mundo.

m)Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o dos outros, respectar as dife-

renzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e incorporar a educación físi-

ca e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer

e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criti -

camente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres

vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións ar-

tísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e ar-

tístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e respectar a diversidade lin-

güística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de

interese e respecto cara o exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental

para o mantemento da nosa identidade e como medio de relación interpersoal e expre-

sión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas,

en especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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4. CONCRECIÓN PARA CADA ESTÁNDAR

4.1. ORGANIZACIÓN  E  SECUENCIACIÓN  DE  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE

AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES.

1º de ESO

Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

 f

 h

 B1.1.  Planificación

e  expresión  verbal

do  proceso  de

resolución  de

problemas.

 B1.1.  Expresar

verbalmente  e  de

forma  razoada  o

proceso  seguido

na  resolución  dun

problema.

 MAB1.1.1.  Expresa

verbalmente  e  de

forma  razoada  o

proceso  seguido  na

resolución  dun

problema,  coa

precisión  e  o  rigor

adecuados.

 CCL

 CMCCT

 e

 f

 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

 B1.2.Utilizar

procesos  de

razoamento  e

estratexias  de

resolución  de

problemas,

realizando  os

cálculos

necesarios  e

comprobando  as

solucións obtidas.

 MAB1.2.1.  Analiza  e

comprende  o

enunciado  dos

problemas  (datos,

relacións  entre  os

datos,  e  contexto  do

problema).

 CMCCT

 MAB1.2.2.  Valora  a

información  dun

enunciado  e

relaciónaa  co  número

de  solucións  do

problema.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

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  formas  de

resolución, etc.

 MAB1.2.3.  Realiza

estimacións  e  elabora

conxecturas  sobre  os

resultados  dos

problemas  para

resolver,  valorando  a

súa  utilidade  e

eficacia.

 CMCCT

 MAB1.2.4.  Utiliza

estratexias  heurísticas

e  procesos  de

razoamento  na

resolución  de

problemas,

reflexionando  sobre  o

proceso de resolución.

 CMCCT

 CAA

 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

 B1.3.  Describir  e

analizar  situacións

de  cambio,  para

encontrar  patróns,

regularidades  e

leis  matemáticas,

en  contextos

numéricos,

xeométricos,

 MAB1.3.1.  Identifica

patróns,  regularidades

e leis matemáticas en

situacións  de  cambio,

en  contextos

numéricos,

xeométricos,

funcionais,  estatísticos

e probabilísticos.

 CMCCT

 CCEC
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

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.

funcionais,

estatísticos  e

probabilísticos,

valorando  a  súa

utilidade para facer

predicións.

 MAB1.3.2.  Utiliza  as

leis  matemáticas

achadas  para  realizar

simulacións  e

predicións  sobre  os

resultados  esperables,

valorando  a  súa

eficacia e idoneidade.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 b

 e

 f

 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  formas  de

resolución, etc.

 B1.4.  Afondar  en

problemas resoltos

formulando

pequenas

variacións  nos

datos,  outras

preguntas,  outros

contextos, etc.

 MAB1.4.1. Afonda nos

problemas  logo  de

resolvelos, revisando o

proceso  de  resolución

e os pasos e as ideas

as  importantes,

analizando  a

coherencia da solución

ou  procurando  outras

formas de resolución.

 CMCCT

 MAB1.4.2.  Formúlase

novos  problemas  a

partir  dun  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.

 CMCCT

 CAA

 b

 f

 h

 B1.4.  Formulación

de  proxectos  e

investigacións

matemáticas

escolares,  en

 B1.5.  Elaborar  e

presentar  informes

sobre  o  proceso,

resultados  e

conclusións

 MAB1.5.1.  Expón  e

argumenta  o  proceso

seguido,  ademais  das

conclusións  obtidas,

utilizando  distintas

 CCL

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

contextos

numéricos,

xeométricos,

funcionais,

estatísticos  e

probabilísticos,  de

xeito individual e en

equipo. Elaboración

e  presentación  dos

informes

correspondentes.

obtidas  nos

procesos  de

investigación.

linguaxes  (alxébrica,

gráfica,  xeométrica  e

estatístico-

probabilística).

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 B1.5.  Práctica  dos

procesos  de

matematización  e

modelización,  en

contextos  da

realidade  e  en

contextos

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

 B1.6.  Desenvolver

procesos  de

matematización  en

contextos  da

realidade  cotiá

(numéricos,

xeométricos,

funcionais,

estatísticos  ou

probabilísticos)  a

partir  da

identificación  de

situacións

problemáticas  da

realidade.

 MAB1.6.1.  Identifica

situacións

problemáticas  da

realidade  susceptibles

de  conter  problemas

de interese.

 CMCCT

 CSC

 MAB1.6.2.  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.

 CMCCT

 CSIEE
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 MAB1.6.3.  Usa,

elabora  ou  constrúe

modelos  matemáticos

sinxelos  que  permitan

a  resolución  dun

problema  ou  duns

problemas  dentro  do

campo  das

matemáticas.

 CMCCT

 MAB1.6.4. Interpreta a

solución  matemática

do  problema  no

contexto da realidade.

 CMCCT

 MAB1.6.5.  Realiza

simulacións  e

predicións, en contexto

real,  para  valorar  a

adecuación  e  as

limitacións  dos

modelos,  e  propón

melloras  que

aumenten  a  súa

eficacia.

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

 B1.5.  Práctica  dos

procesos  de

matematización  e

modelización,  en

contextos  da

realidade  e  en

 B1.7.  Valorar  a

modelización

matemática  como

un  recurso  para

resolver problemas

da realidade  cotiá,

 MAB1.7.1.  Reflexiona

sobre  o  proceso  e

obtén  conclusións

sobre  el  e  os  seus

resultados,  valorando

outras opinións.

 CMCCT

 CAA

 CSC
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

contextos

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

avaliando  a

eficacia  e  as

limitacións  dos

modelos  utilizados

ou construídos.

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 l

 m

 n

 ñ

 o

 B1.5.  Práctica  dos

procesos  de

matematización  e

modelización,  en

contextos  da

realidade  e  en

contextos

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

 B1.8.  Desenvolver

e  cultivar  as

actitudes  persoais

inherentes  ao

quefacer

matemático.

 MAB1.8.1. Desenvolve

actitudes  axeitadas

para  o  traballo  en

matemáticas  (esforzo,

perseveranza,

flexibilidade  e

aceptación  da  crítica

razoada).

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

 MAB1.8.2.  Formúlase

a resolución de retos e

problemas  coa

precisión,  o  esmero e

o  interese  adecuados

ao nivel educativo e á

dificultade  da

situación.

 CMCCT

 MAB1.8.3.  Distingue

entre  problemas  e

exercicios, e adopta a

actitude axeitada para

cada caso.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 MAB1.8.4. 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.

 CMCCT

 CAA

 CCEC

 MAB1.8.5. Desenvolve

habilidades  sociais  de

cooperación  e traballo

en equipo. 

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

  b

 g

 B1.6.  Confianza

nas  propias

capacidades  para

desenvolver

actitudes  axeitadas

e  afrontar  as

dificultades  propias

do  traballo

científico.

 B1.9.  Superar

bloqueos  e

inseguridades ante

a  resolución  de

situacións

descoñecidas.

 MAB1.9.1.  Toma

decisións  nos

procesos de resolución

de  problemas,  de

investigación  e  de

matematización  ou  de

modelización,

valorando  as

consecuencias  destas

e  a  súa  conveniencia

pola  súa  sinxeleza  e

utilidade.

 CMCCT

 CSIEE

 b

 g

 B1.6.  Confianza

nas  propias

 B1.10.  Reflexionar

sobre as decisións

 MAB1.10.1. Reflexiona

sobre  os  problemas

 CMCCT

 CAA
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

capacidades  para

desenvolver

actitudes  axeitadas

e  afrontar  as

dificultades  propias

do  traballo

científico.

tomadas,  e

aprender diso para

situacións

similares futuras.

resoltos e os procesos

desenvolvidos,

valorando a potencia e

a  sinxeleza  das ideas

clave, e apréndeo para

situacións  futuras

similares.

 e

 f

 g

 B1.7. Utilización de

medios

tecnolóxicos  no

proceso  de

aprendizaxe para:

–Recollida

ordenada  e

organización  de

datos.

– Elaboración  e

creación  de

representacións

gráficas  de  datos

numéricos,

funcionais  ou

estatísticos.

– Facilitación  da

comprensión  de

conceptos  e

propiedades

xeométricas  ou

 B1.11.  Empregar

as  ferramentas

tecnolóxicas

axeitadas,  de

forma  autónoma,

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

 MAB1.11.1.

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.

 CMCCT

 CD

 MAB1.11.2.  Utiliza

medios  tecnolóxicos

para  facer

representacións

gráficas  de  funcións

con  expresións

alxébricas  complexas

e  extraer  información

cualitativa  e

cuantitativa sobre elas.

 CMCCT

27



Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

funcionais  e  a

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

os resultados e as

conclusións

obtidos.

–Consulta,

comunicación  e

compartición,  en

ámbitos

apropiados,  da

información e das

ideas

matemáticas.

matemáticos  ou  á

resolución  de

problemas.

 MAB1.11.3.  Deseña

representacións

gráficas  para  explicar

o  proceso seguido  na

solución de problemas,

mediante  a  utilización

de  medios

tecnolóxicos.

 CMCCT

 MAB1.11.4.  Recrea

ámbitos  e  obxectos

xeométricos  con

ferramentas

tecnolóxicas

interactivas  para

amosar,  analizar  e

comprender

propiedades

xeométricas.

 CMCCT

 MAB1.11.5.  Utiliza

medios  tecnolóxicos

para  tratar  datos  e

gráficas  estatísticas,

extraer  información  e

elaborar conclusións.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 a

 b

 e

 f

 g

 B1.7. Utilización de

medios

tecnolóxicos  no

proceso  de

aprendizaxe para:

–Recollida

ordenada  e

organización  de

datos.

– Elaboración  e

creación  de

representacións

gráficas  de  datos

numéricos,

funcionais  ou

estatísticos.

– Facilitación  da

comprensión  de

 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

 MAB1.12.1.  Elabora

documentos  dixitais

propios coa ferramenta

tecnolóxica  axeitada

(de  texto,

presentación,  imaxe,

vídeo, son, etc.) como

resultado  do  proceso

de  procura,  análise  e

selección  de

información  relevante,

e  compárteos  para  a

súa  discusión  ou

difusión.

 CD

 CCL

 MAB1.12.2.  Utiliza  os

recursos creados para

apoiar  a  exposición

oral  dos  contidos

traballados na aula.

 CCL
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

conceptos  e

propiedades

xeométricas  ou

funcionais  e  a

realización  de

cálculos  de  tipo

numérico,

alxébrico  ou

estatístico.

–Deseño  de

simulacións  e

elaboración  de

predicións  sobre

compartíndoos  en

ámbitos

apropiados  para

facilitar  a

interacción.

 MAB1.12.3.  Usa

axeitadamente  os

medios  tecnolóxicos

para  estruturar  e

mellorar o seu proceso

de  aprendizaxe,

recollendo  a

información  das

actividades,

analizando  puntos

fortes e débiles do seu

proceso  educativo  e

establecendo  pautas

de mellora.

 CD

 CAA
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

situacións

matemáticas

diversas.

– Elaboración  de

informes  e

documentos sobre

os  procesos

levados a  cabo e

os resultados e as

conclusións

obtidos.

–Consulta,

comunicación  e

compartición,  en

ámbitos

apropiados,  da

información e das

ideas

matemáticas.

 MAB1.12.4.  Emprega

ferramentas

tecnolóxicas  para

compartir  ideas  e

tarefas.

 CD

 CSC

 CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.1.  Números

negativos:

significado  e

utilización  en

contextos reais.

 B2.2.  Números

enteiros:

representación,

ordenación na recta

numérica  e

operacións.

Operacións  con

calculadora.

 B2.3.  Fraccións  en

ámbitos  cotiáns.

Fraccións

equivalentes.

Comparación  de

fraccións.

Representación,

ordenación  e

 B2.1.  Utilizar

números  naturais,

enteiros,

fraccionarios  e

decimais,  e

porcentaxes

sinxelas,  as  súas

operacións  e  as

súas  propiedades,

para  recoller,

transformar  e

intercambiar

información  e

resolver problemas

relacionados  coa

vida diaria.

 MAB2.1.1. Identifica os

tipos  de  números

(naturais,  enteiros,

fraccionarios  e

decimais)  e  utilízaos

para  representar,

ordenar  e  interpretar

axeitadamente  a

información

cuantitativa.

 CMCCT

 MAB2.1.2.  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.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

operacións.

 B2.4.  Números

decimais:

representación,

ordenación  e

operacións.

 B2.5.  Relación

entre  fraccións  e

decimais.

Conversión  e

operacións.

 B2.6.  Potencias  de

números enteiros e

fraccionarios  con

expoñente  natural:

operacións.

 B2.7.  Cadrados

perfectos.  Raíces

cadradas.

Estimación  e

obtención de raíces

aproximadas.

 B2.8. Xerarquía das

operacións.

 B2.9. Elaboración e

utilización  de

estratexias  para  o

cálculo  mental,

para  o  cálculo

 MAB2.1.3.  Emprega

axeitadamente os tipos

de números e as súas

operacións,  para

resolver  problemas

cotiáns

contextualizados,

representando  e

interpretando mediante

medios  tecnolóxicos,

cando sexa necesario,

os resultados obtidos.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

aproximado  e  para

o  cálculo  con

calculadora  ou

outros  medios

tecnolóxicos.

 e

 f

 g

 h

 B2.10.

Divisibilidade  dos

números  naturais:

criterios  de

divisibilidade.

 B2.11.  Números

primos  e

compostos.

Descomposición

dun  número  en

factores.

Descomposición en

factores primos.

 B2.12.  Múltiplos  e

divisores comúns a

varios  números.

Máximo  común

divisor  e  mínimo

común  múltiplo  de

 B2.2.  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.

 MAB2.2.1.  Recoñece

novos  significados  e

propiedades  dos

números en contextos

de  resolución  de

problemas  sobre

paridade, divisibilidade

e  operacións

elementais.

 CMCCT

 MAB2.2.2.  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.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

dous  ou  máis

números naturais.

 B2.13.  Potencias

de  números

enteiros  e

fraccionarios  con

expoñente  natural:

operacións.

 B2.14.  Potencias

de  base  10.

Utilización  da

notación  científica

para  representar

números grandes.

 B2.8. Xerarquía das

operacións.

 B2.9. Elaboración e

utilización  de

estratexias  para  o

cálculo  mental,

para  o  cálculo

aproximado  e  para

o  cálculo  con

calculadora  ou

outros  medios

tecnolóxicos.

 MAB2.2.3.  Identifica  e

calcula  o  máximo

común  divisor  e  o

mínimo común múltiplo

de  dous  ou  máis

números  naturais

mediante  o  algoritmo

axeitado,  e  aplícao

problemas

contextualizados.

 CMCCT

 MAB2.2.4.  Realiza

cálculos  nos  que

interveñen  potencias

de expoñente natural e

aplica  as  regras

básicas  das

operacións  con

potencias.

 CMCCT

 MAB2.2.5.  Calcula  e

interpreta

adecuadamente  o

oposto  e  o  valor

absoluto  dun  número

enteiro, comprendendo

o  seu  significado  e

contextualizándoo  en

problemas  da  vida

real.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 MAB2.2.6.  Realiza

operacións  de

redondeo  e

truncamento  de

números  decimais,

coñecendo  o  grao  de

aproximación,  e

aplícao  a  casos

concretos.

 CMCCT

 MAB2.2.7.  Realiza

operacións  de

conversión  entre

números  decimais  e

fraccionarios,  acha

fraccións  equivalentes

e  simplifica  fraccións,

para  aplicalo  na

resolución  de

problemas.

 CMCCT

 MAB2.2.8.  Utiliza  a

notación  científica,  e

valora o seu uso para

simplificar  cálculos  e

representar  números

moi grandes.

 CMCCT

 e

 f

 B2.8. Xerarquía das

operacións.

 B2.9. Elaboración e

utilización  de

 B2.3.  Desenvolver,

en  casos  sinxelos,

a  competencia  no

uso de  operacións

 MAB2.3.1.  Realiza

operacións

combinadas  entre

números  enteiros,

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

estratexias  para  o

cálculo  mental,

para  o  cálculo

aproximado  e  para

o  cálculo  con

calculadora  ou

outros  medios

tecnolóxicos.

combinadas  como

síntese  da

secuencia  de

operacións

aritméticas,

aplicando

correctamente  a

xerarquía  das

operacións  ou

estratexias  de

cálculo mental.

decimais  e

fraccionarios,  con

eficacia,  mediante  o

cálculo  mental,

algoritmos  de  lapis  e

papel,  calculadora  ou

medios  tecnolóxicos,

utilizando  a  notación

máis  axeitada  e

respectando  a

xerarquía  das

operacións.

 e

 f

 B2.9. Elaboración e

utilización  de

estratexias  para  o

cálculo  mental,

para  o  cálculo

aproximado  e  para

o  cálculo  con

calculadora  ou

outros  medios

 B2.4. Elixir a forma

de  cálculo

apropiada  (mental,

escrita  ou  con

calculadora),

usando  diferentes

estratexias  que

permitan simplificar

as  operacións  con

 MAB2.4.1. Desenvolve

estratexias  de  cálculo

mental  para  realizar

cálculos  exactos  ou

aproximados,

valorando  a  precisión

esixida  na  operación

ou no problema.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

tecnolóxicos. números  enteiros,

fraccións, decimais

e  porcentaxes,  e

estimando  a

coherencia  e  a

precisión  dos

resultados obtidos.

 MAB2.4.2.  Realiza

cálculos  con  números

naturais,  enteiros,

fraccionarios  e

decimais,  decidindo  a

forma  máis  axeitada

(mental, escrita ou con

calculadora),

coherente e precisa.

 CMCCT

 e

 f

 g

 h

 B2.15. Cálculos con

porcentaxes

(mental,  manual  e

con  calculadora).

Aumentos  e

diminucións

porcentuais.

 B2.16.  Razón,

proporción  e  taxa.

Taxa  unitaria.

Factores  de

conversión.

Magnitudes

directamente

proporcionais.

Constante  de

proporcionalidade.

 B2.17.  Resolución

de  problemas  nos

que  interveña  a

 B2.5.  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

directamente

proporcionais.

 MAB2.5.1.  Identifica  e

discrimina relacións de

proporcionalidade

numérica  (como  o

factor  de  conversión

ou  cálculo  de

porcentaxes)  e

emprégaas  para

resolver problemas en

situacións cotiás.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

proporcionalidade

directa  ou

variacións

porcentuais.

Repartición

directamente

proporcional.

 e

 f

 g

 h

 B2.18.  Iniciación  á

linguaxe alxébrica.

 B2.19.  Tradución

de  expresións  da

linguaxe  cotiá,  que

representen

situacións  reais,  á

alxébrica,  e

viceversa.

 B2.20.  Significados

 B2.6.  Analizar

procesos

numéricos

cambiantes,

identificando  os

patróns  e  as  leis

xerais  que  os

rexen,  utilizando  a

linguaxe  alxébrica

para  expresalos,

comunicalos  e

 MAB2.6.1.  Describe

situacións  ou

enunciados  que

dependen  de

cantidades  variables

ou  descoñecidas  e

secuencias  lóxicas  ou

regularidades,

mediante  expresións

alxébricas,  e  opera

con elas.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

e  propiedades  dos

números  en

contextos

diferentes  ao  do

cálculo:  números

triangulares,

cadrados,

pentagonais, etc.

 B2.21.  A  linguaxe

alxébrica  para

xeneralizar

propiedades  e

simbolizar

relacións.

Obtención  de

fórmulas  e  termos

xerais  baseada  na

observación  de

pautas  e

regularidades. Valor

numérico  dunha

expresión alxébrica.

realizar  predicións

sobre  o  seu

comportamento  ao

modificar  as

variables, e operar

con  expresións

alxébricas.

 MAB2.6.2.  Identifica

propiedades  e  leis

xerais  a  partir  do

estudo  de  procesos

numéricos  recorrentes

ou  cambiantes,

exprésaas mediante  a

linguaxe  alxébrica  e

utilízaas  para  facer

predicións.

 CMCCT

 f

 h

 B2.22.  Ecuacións

de  primeiro  grao

cunha  incógnita

(métodos  alxébrico

 B2.7.  Utilizar  a

linguaxe  alxébrica

para  simbolizar  e

resolver problemas

 MAB2.7.1.  Comproba,

dada  unha  ecuación,

se  un  número  é

solución desta.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

e  gráfico).

Resolución.

Interpretación  das

solucións.

Ecuacións  sen

solución.

Resolución  de

problemas.

mediante  a

formulación  de

ecuacións  de

primeiro  grao,

aplicando  para  a

súa  resolución

métodos alxébricos

ou  gráficos,  e

contrastar  os

resultados obtidos.

 MAB2.7.2.  Formula

alxebricamente  unha

situación  da  vida  real

mediante ecuacións de

primeiro grao, resólvea

e interpreta o resultado

obtido.

 CMCCT

Bloque 3. Xeometría

 f

 h

 B3.1.  Elementos

básicos  da

xeometría do plano.

Relacións  e

propiedades  de

figuras  no  plano:

paralelismo  e

perpendicularidade.

 B3.1. Recoñecer e

describir  figuras

planas,  os  seus

elementos  e  as

súas  propiedades

características

para  clasificalas,

identificar

situacións,

 MAB3.1.1. Recoñece e

describe  as

propiedades

características  dos

polígonos  regulares

(ángulos  interiores,

ángulos  centrais,

diagonais,  apotema,

simetrías, etc.).

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 B3.2. Ángulos e as

súas relacións.

 B3.3.  Construcións

xeométricas

sinxelas:  mediatriz

e  bisectriz.

Propiedades.

 B3.4.  Figuras

planas  elementais:

triángulo, cadrado e

figuras poligonais.

 B3.5.  Clasificación

de  triángulos  e

cuadriláteros.

Propiedades  e

relacións.

describir  o

contexto  físico  e

abordar  problemas

da vida cotiá.

 MAB3.1.2.  Define  os

elementos

característicos  dos

triángulos,  trazando

estes  e  coñecendo  a

propiedade  común  a

cada  un  deles,  e

clasifícaos  atendendo

tanto  aos  seus  lados

como  aos  seus

ángulos.

 CMCCT

 MAB3.1.3. Clasifica os

cuadriláteros  e  os

paralelogramos

atendendo  ao

paralelismo  entre  os

seus  lados  opostos  e

coñecendo  as  súas

propiedades referentes

a  ángulos,  lados  e

diagonais.

 CMCCT

 MAB3.1.4. Identifica as

propiedades

xeométricas  que

caracterizan os puntos

da  circunferencia  e  o

círculo.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 e

 f

 B3.6.  Medida  e

cálculo  de  ángulos

de figuras planas.

 B3.7.  Cálculo  de

áreas  e  perímetros

de  figuras  planas.

Cálculo  de  áreas

por descomposición

en figuras simples.

 B3.8.

Circunferencia,

círculo,  arcos  e

sectores circulares.

 B3.2.  Utilizar

estratexias,

ferramentas

tecnolóxicas  e

técnicas  simples

da  xeometría

analítica  plana

para  a  resolución

de  problemas  de

perímetros,  áreas

e  ángulos  de

figuras  planas,

utilizando  a

linguaxe

matemática

axeitada,  e

expresar  o

procedemento

seguido  na

resolución.

 MAB3.2.1.  Resolve

problemas

relacionados  con

distancias,  perímetros,

superficies  e  ángulos

de  figuras  planas,  en

contextos da vida real,

utilizando  as

ferramentas

tecnolóxicas  e  as

técnicas  xeométricas

máis apropiadas.

 CMCCT

 MAB3.2.2.  Calcula  a

lonxitude  da

circunferencia,  a  área

do círculo, a lonxitude

dun arco e a área dun

sector  circular,  e

aplícaas para  resolver

problemas

xeométricos.

 CMCCT

 e

 f

 B3.9.  Poliedros  e

corpos  de

revolución:

elementos

característicos  e

clasificación.  Áreas

 B3.3.  Analizar

corpos

xeométricos

(cubos,  ortoedros,

prismas,

pirámides,

 MAB3.3.1.  Analiza  e

identifica  as

características  de

corpos  xeométricos,

utilizando  a  linguaxe

xeométrica axeitada.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

e volumes. cilindros,  conos  e

esferas)  e

identificar  os  seus

elementos

característicos

(vértices,  arestas,

caras,

desenvolvementos

planos,  seccións

ao  cortar  con

planos,  corpos

obtidos  mediante

seccións,

simetrías, etc.).

 MAB3.3.2.  Constrúe

seccións  sinxelas  dos

corpos  xeométricos,  a

partir  de  cortes  con

planos, mentalmente e

utilizando  os  medios

tecnolóxicos

axeitados.

 CMCCT

 MAB3.3.3. Identifica os

corpos  xeométricos  a

partir  dos  seus

desenvolvementos

planos  e

reciprocamente.

 CMCCT

 e

 f

 l

 n

 B3.10.

Propiedades,

regularidades  e

relacións  dos

poliedros.  Cálculo

de  lonxitudes,

superficies  e

volumes do  mundo

físico.

 B3.11.  Uso  de

ferramentas

informáticas  para

estudar  formas,

configuracións  e

relacións

 B3.4.  Resolver

problemas  que

leven  consigo  o

cálculo  de

lonxitudes,

superficies  e

volumes do mundo

físico,  utilizando

propiedades,

regularidades  e

relacións  dos

poliedros.

 MAB3.4.1.  Resolve

problemas  da

realidade  mediante  o

cálculo  de  áreas  e

volumes  de  corpos

xeométricos, utilizando

as  linguaxes

xeométrica e alxébrica

adecuadas.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

xeométricas.

Bloque 4. Funcións

 f  B4.1.  Coordenadas

cartesianas:

representación  e

identificación  de

puntos nun sistema

de  eixes

coordenados.

 B4.1.  Coñecer,

manexar  e

interpretar  o

sistema  de

coordenadas

cartesianas.

 MAB4.1.1.  Localiza

puntos  no  plano  a

partir  das  súas

coordenadas e nomea

puntos  do  plano

escribindo  as  súas

coordenadas.

 CMCCT

 f  B4.2.  Concepto  de

función:  variable

dependente  e

independente.

Formas  de

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

representación  dunha

función a outras e elixe

a  máis  adecuada  en

función do contexto.

 CMCCT

 f  B4.2.  Concepto  de

función:  variable

dependente  e

independente.

Formas  de

presentación

(linguaxe  habitual,

táboa,  gráfica  e

 B4.3.  Comprender

o  concepto  de

función. 

 MAB4.3.1.  Recoñece

se  unha  gráfica

representa  ou  non

unha función.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

fórmula).

 b

 e

 f

 g

 h

 B4.3.  Funcións

lineais.  Cálculo,

interpretación  e

identificación  da

pendente  da  recta.

Representacións da

recta  a  partir  da

ecuación  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.

 B4.4.  Recoñecer,

representar  e

analizar  as

funcións  lineais,  e

utilizalas  para

resolver

problemas.

 MAB4.4.1. Recoñece e

representa  unha

función  lineal  a  partir

da ecuación ou dunha

táboa  de  valores,  e

obtén  a  pendente  da

recta correspondente.

 CMCCT

 MAB4.4.2.  Obtén  a

ecuación  dunha  recta

a  partir  da  gráfica  ou

táboa de valores.

 CMCCT

 MAB4.4.3.  Escribe  a

ecuación

correspondente  á

relación  lineal

existente  entre  dúas

magnitudes  e

represéntaa.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 MAB4.4.4.  Estuda

situacións  reais

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.

 CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 m

 B5.1.  Poboación  e

individuo.Mostra.

Variables

estatísticas.

 B5.2.Variables

cualitativas  e

cuantitativas.

 B5.3.Frecuencias

absolutas,  relativas

e acumuladas.

 B5.4.Organización

en táboas de datos

 B5.1.  Formular

preguntas

axeitadas  para

coñecer  as

características  de

interese  dunha

poboación  e

recoller,  organizar

e  presentar  datos

relevantes  para

respondelas,

utilizando  os

métodos

 MAB5.1.1. Comprende

o  significado  de

poboación,  mostra  e

individuo  desde  o

punto  de  vista  da

estatística,  entende

que  as  mostras  se

empregan  para  obter

información  da

poboación  cando  son

representativas,  e

aplícaos  a  casos

concretos.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

recollidos  nunha

experiencia.

 B5.5. Diagramas de

barras  e  de

sectores. Polígonos

de frecuencias.

 B5.6.Medidas  de

tendencia central.

estatísticos

apropiados  e  as

ferramentas

adecuadas,

organizando  os

datos  en táboas e

construíndo

gráficas,

calculando  os

parámetros

relevantes  e

obtendo

conclusións

razoables  a  partir

dos  resultados

obtidos.

 MAB5.1.2. Recoñece e

propón  exemplos  de

distintos  tipos  de

variables  estatísticas,

tanto cualitativas como

cuantitativas.

 CMCCT

 MAB5.1.3.  Organiza

datos  obtidos  dunha

poboación de variables

cualitativas  ou

cuantitativas  en

táboas,  calcula  e

interpreta  as  súas

frecuencias  absolutas,

relativas  e

acumuladas,  e

represéntaos

graficamente.

 CMCCT

 MAB5.1.4.  Calcula  a

media  aritmética,  a

mediana  (intervalo

mediano)  e  a  moda

(intervalo  modal),  e

emprégaos  para

interpretar un conxunto

de  datos  elixindo  o

máis  axeitado,  e  para

resolver problemas.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 MAB5.1.5.  Interpreta

gráficos  estatísticos

sinxelos  recollidos  en

medios  de

comunicación e outros

ámbitos da vida cotiá.

 CMCCT

 e

 f

 h

 B5.4.  Organización

en táboas de datos

recollidos  nunha

experiencia.

 B5.5. Diagramas de

barras  e  de

sectores. Polígonos

de frecuencias.

 B5.6.  Medidas  de

tendencia central.

 B5.7. Utilización de

calculadoras  e

ferramentas

tecnolóxicas para o

tratamento  de

datos,  creación  e

interpretación  de

gráficos  e

elaboración  de

informes.

 B5.2.  Utilizar

ferramentas

tecnolóxicas  para

organizar  datos,

xerar  gráficas

estatísticas,

calcular

parámetros

relevantes  e

comunicar  os

resultados  obtidos

que  respondan  ás

preguntas

formuladas

previamente  sobre

a  situación

estudada. 

 MAB5.2.1.  Emprega a

calculadora  e

ferramentas

tecnolóxicas  para

organizar  datos,  xerar

gráficos  estatísticos  e

calcular as medidas de

tendencia central.

 CMCCT

 MAB5.2.2.  Utiliza  as

tecnoloxías  da

información  e  da

comunicación  para

comunicar  información

resumida  e  relevante

sobre  unha  variable

estatística analizada.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 e

 f

 h

 B5.8.  Fenómenos

deterministas  e

aleatorios.

 B5.9.  Formulación

de  conxecturas

sobre  o

comportamento  de

fenómenos

aleatorios  sinxelos

e  deseño  de

experiencias para a

súa comprobación.

 B5.10.  Frecuencia

relativa dun suceso

e  a  súa

aproximación  á

probabilidade

mediante  a

simulación  ou

experimentación.

 B5.3.  Diferenciar

os  fenómenos

deterministas  dos

aleatorios,

valorando  a

posibilidade  que

ofrecen  as

matemáticas  para

analizar  e  facer

predicións

razoables  acerca

do  comportamento

dos  aleatorios  a

partir  das

regularidades

obtidas  ao  repetir

un  número

significativo  de

veces  a

experiencia

aleatoria,  ou  o

cálculo  da  súa

probabilidade.

 MAB5.3.1. Identifica os

experimentos

aleatorios  e

distíngueos  dos

deterministas.

 CMCCT

 MAB5.3.2.  Calcula  a

frecuencia relativa dun

suceso  mediante  a

experimentación.

 CMCCT

 MAB5.3.3.  Realiza

predicións  sobre  un

fenómeno  aleatorio  a

partir do cálculo exacto

da  súa  probabilidade

ou  a  aproximación

desta  mediante  a

experimentación.

 CMCCT
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Matemáticas. 1º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios  de

avaliación

Estándares  de

aprendizaxe

Competenci

as clave

 b

 f

 h

 B5.11.  Sucesos

elementais

equiprobables  e

non equiprobables.

 B5.12.  Espazo

mostral  en

experimentos

sinxelos.  Táboas  e

diagramas  de

árbore sinxelos.

 B5.13.  Cálculo  de

probabilidades

mediante  a  regra

de  Laplace  en

experimentos

sinxelos.

 B5.4.  Inducir  a

noción  de

probabilidade  a

partir  do  concepto

de  frecuencia

relativa  e  como

medida  de

incerteza  asociada

aos  fenómenos

aleatorios, sexa ou

non  posible  a

experimentación.

 MAB5.4.1.  Describe

experimentos

aleatorios  sinxelos  e

enumera  todos  os

resultados  posibles,

apoiándose en táboas,

recontos ou diagramas

en árbore sinxelos.

 CMCCT

 MAB5.4.2.  Distingue

entre  sucesos

elementais

equiprobables  e  non

equiprobables.

 CMCCT

 MAB5.4.3.  Calcula  a

probabilidade  de

sucesos  asociados  a

experimentos  sinxelos

mediante  a  regra  de

Laplace,  e  exprésaa

en forma de fracción e

como porcentaxe.

 CMCCT

2º de ESO

Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

 f  B1.1.  Planificación  e

expresión  verbal  do

 B1.1.  Expresar

verbalmente,  de

 MAB1.1.1.  Expresa

verbalmente,  de

 CCL
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 h proceso  de

resolución  de

problemas.

forma  razoada,  o

proceso  seguido  na

resolución  dun

problema.

forma  razoada,  o

proceso  seguido  na

resolución  dun

problema,  coa

precisión  e  o  rigor

adecuados.

 CMCCT

 E

 f

 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.

 B1.3. Reflexión sobre

os  resultados:

revisión  das

operacións

utilizadas, asignación

 B1.2.  Utilizar

procesos  de

razoamento  e

estratexias  de

resolución  de

problemas,

realizando  os

cálculos  necesarios

e  comprobando  as

solucións obtidas.

 MAB1.2.1. Analiza e

comprende  o

enunciado  dos

problemas  (datos,

relacións  entre  os

datos, e contexto do

problema).

 CMCCT

 MAB1.2.2.  Valora  a

información  dun

enunciado  e

relaciónaa  co

número de solucións

do problema.

 CMCCT

 MAB1.2.3.  Realiza

estimacións  e

elabora  conxecturas

sobre  os  resultados

dos problemas para

resolver,  valorando

a  súa  utilidade  e

eficacia.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

de  unidades  aos

resultados,

comprobación  e

interpretación  das

solucións  no

contexto  da

situación,  procura

doutras  formas  de

resolución, etc.

 MAB1.2.4.  Utiliza

estratexias

heurísticas  e

procesos  de

razoamento  na

resolución  de

problemas,

reflexionando  sobre

o  proceso  de

resolución  de

problemas.

 CMCCT

 CAA

 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

 B1.3.  Describir  e

analizar  situacións

de  cambio,  para

encontrar  patróns,

regularidades  e  leis

matemáticas,  en

contextos

numéricos,

xeométricos,

funcionais,

estatísticos  e

probabilísticos,

 MAB1.3.1.  Identifica

patróns,

regularidades  e  leis

matemáticas  en

situacións  de

cambio,  en

contextos

numéricos,

xeométricos,

funcionais,

estatísticos  e

probabilísticos.

 CMCCT

 CCEC
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

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.

valorando  a  súa

utilidade  para  facer

predicións.

 MAB1.3.2. Utiliza as

leis  matemáticas

achadas  para

realizar  simulacións

e  predicións  sobre

os  resultados

esperables,

valorando  a  súa

eficacia  e

idoneidade.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 b

 e

 f

 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  formas  de

resolución, etc.

 B1.4.  Afondar  en

problemas  resoltos

formulando

pequenas variacións

nos  datos,  outras

preguntas,  outros

contextos, etc.

 MAB1.4.1.  Afonda

nos  problemas logo

de  resolvelos,

revisando o proceso

de  resolución  e  os

pasos  e  as  ideas

importantes,

analizando  a

coherencia  da

solución  ou

procurando  outras

formas  de

resolución.

 CMCCT

 MAB1.4.2.

Formúlase  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.

 CMCCT

 CAA
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 b

 f

 h

 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.

 B1.5.  Elaborar  e

presentar  informes

sobre  o  proceso,

resultados  e

conclusións  obtidas

nos  procesos  de

investigación.

 MAB1.5.1.  Expón  e

argumenta  o

proceso  seguido

ademais  das

conclusións  obtidas,

utilizando  distintas

linguaxes (alxébrica,

gráfica,  xeométrica

e  estatístico-

probabilística).

 CCL

 CMCCT

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 B1.5.  Práctica  dos

procesos  de

matematización  e

modelización,  en

contextos  da

realidade  e  en

contextos

 B1.6.  Desenvolver

procesos  de

matematización  en

contextos  da

realidade  cotiá

(numéricos,

xeométricos,

 MAB1.6.1.  Identifica

situacións

problemáticas  da

realidade

susceptibles  de

conter problemas de

interese.

 CMCCT

 CSC
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 g matemáticos,  de

xeito  individual  e  en

equipo.

funcionais,

estatísticos  ou

probabilísticos)  a

partir  da

identificación  de

situacións

problemáticas  da

realidade.

 MAB1.6.2.

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.

 CMCCT

 CSIEE

 MAB1.6.3.  Usa,

elabora ou constrúe

modelos

matemáticos

sinxelos  que

permitan  a

resolución  dun

problema  ou  duns

problemas dentro do

campo  das

matemáticas.

 CMCCT

 MAB1.6.4. Interpreta

a  solución

matemática  do

problema  no

contexto  da

realidade.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 MAB1.6.5.  Realiza

simulacións  e

predicións,  en

contexto  real,  para

valorar  a

adecuación  e  as

limitacións  dos

modelos,  e  propón

melloras  que

aumenten  a  súa

eficacia.

 CMCCT

 e

 f

 g

 B1.5.  Práctica  dos

procesos  de

matematización  e

modelización,  en

contextos  da

realidade  e  en

contextos

matemáticos,  de

xeito  individual  e  en

equipo.

 B1.7.  Valorar  a

modelización

matemática  como

un  recurso  para

resolver  problemas

da  realidade  cotiá,

avaliando a  eficacia

e as limitacións dos

modelos  utilizados

ou construídos.

 MAB1.7.1.

Reflexiona  sobre  o

proceso  e  obtén

conclusións sobre el

e  os  seus

resultados,

valorando  outras

opinións.

 CMCCT

 CAA

 CSC
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 l

 m

 n

 ñ

 o

 B1.5.  Práctica  dos

procesos  de

matematización  e

modelización,  en

contextos  da

realidade  e  en

contextos

matemáticos,  de

xeito  individual  e  en

equipo.

 B1.8. Desenvolver e

cultivar  as  actitudes

persoais  inherentes

ao  quefacer

matemático.

 MAB1.8.1.

Desenvolve

actitudes  axeitadas

para  o  traballo  en

matemáticas

(esforzo,

perseveranza,

flexibilidade  e

aceptación da crítica

razoada).

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

 MAB1.8.2.

Formúlase  a

resolución  de  retos

e  problemas  coa

precisión,  o  esmero

e  o  interese

adecuados  ao  nivel

educativo  e  á

dificultade  da

situación.

 CMCCT

 MAB1.8.3. Distingue

entre  problemas  e

exercicios, e adopta

a  actitude  axeitada

para cada caso.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 MAB1.8.4.

Desenvolve

actitudes  de

curiosidade  e

indagación,  xunto

con  hábitos  de

formular  e

formularse

preguntas  e  buscar

respostas axeitadas,

tanto no estudo dos

conceptos  como  na

resolución  de

problemas.

 CMCCT

 CAA

 CCEC

 MAB1.8.5.

Desenvolve

habilidades  sociais

de  cooperación  e

traballo en equipo. 

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

  b

 g

 B1.6.  Confianza  nas

propias  capacidades

para  desenvolver

actitudes axeitadas e

afrontar  as

dificultades  propias

do traballo científico.

 B1.9.  Superar

bloqueos  e

inseguridades  ante

a  resolución  de

situacións

descoñecidas.

 MAB1.9.1.  Toma

decisións  nos

procesos  de

resolución  de

problemas,  de

investigación  e  de

matematización  ou

de  modelización,

valorando  as

consecuencias

destas  e  a  súa

 CMCCT

 CSIEE
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

conveniencia  pola

súa  sinxeleza  e

utilidade.

 b

 g

 B1.6.  Confianza  nas

propias  capacidades

para  desenvolver

actitudes axeitadas e

afrontar  as

dificultades  propias

do traballo científico.

 B1.10.  Reflexionar

sobre  as  decisións

tomadas e aprender

diso para situacións

similares futuras.

 MAB1.10.1.

Reflexiona sobre os

problemas  resoltos

e  os  procesos

desenvolvidos,

valorando  a

potencia e sinxeleza

das  ideas  claves,

aprendendo  para

situacións  futuras

similares.

 CMCCT

 CAA

 b

 e

 f

 g

 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

 B1.11.  Empregar  as

ferramentas

tecnolóxicas

axeitadas,  de  forma

autónoma,

realizando  cálculos

numéricos,

alxébricos  ou

estatísticos, facendo

representacións

gráficas,  recreando

situacións

matemáticas

mediante

 MAB1.11.1.

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.

 CMCCT

 CD
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

estatísticos.

– Facilitación  da

comprensión  de

conceptos  e

propiedades

xeométricas  ou

funcionais  e  a

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

simulacións  ou

analizando  con

sentido  crítico

situacións  diversas

que  axuden  á

comprensión  de

conceptos

matemáticos  ou  á

resolución  de

problemas.

 MAB1.11.2.  Utiliza

medios  tecnolóxicos

para  facer

representacións

gráficas de funcións

con  expresións

alxébricas

complexas e extraer

información

cualitativa  e

cuantitativa  sobre

elas.

 CMCCT

 MAB1.11.3.  Deseña

representacións

gráficas  para

explicar  o  proceso

seguido na solución

de  problemas,

mediante  a

utilización  de

medios

tecnolóxicos.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

os  procesos

levados  a  cabo  e

os  resultados e  as

conclusións

obtidos.

–Consulta,

comunicación  e

compartición,  en

ámbitos

apropiados,  da

información  e  das

ideas matemáticas.

 MAB1.11.4.  Recrea

ámbitos  e  obxectos

xeométricos  con

ferramentas

tecnolóxicas

interactivas  para

amosar,  analizar  e

comprender

propiedades

xeométricas.

 CMCCT

 MAB1.11.5.  Utiliza

medios  tecnolóxicos

para  tratar  datos  e

gráficas estatísticas,

extraer  información

e  elaborar

conclusións.

 CMCCT

63



Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 a

 b

 e

 f

 g

 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  a

realización  de

 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

 MAB1.12.1.  Elabora

documentos  dixitais

propios  (de  texto,

presentación, imaxe,

vídeo,  son,  etc.),

como  resultado  do

proceso de procura,

análise  e  selección

de  información

relevante,  coa

ferramenta

tecnolóxica

axeitada,  e

compárteos  para  a

súa  discusión  ou

difusión.

 CD

 CCL

 MAB1.12.2.  Utiliza

os recursos creados

para  apoiar  a

exposición  oral  dos

contidos  traballados

na aula.

 CCL
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

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

os  resultados e  as

conclusións

obtidos.

–Consulta,

comunicación  e

compartición,  en

ámbitos

apropiados,  da

información  e  das

ideas matemáticas.

interacción.  MAB1.12.3.  Usa

adecuadamente  os

medios  tecnolóxicos

para  estruturar  e

mellorar  o  seu

proceso  de

aprendizaxe,

recollendo  a

información  das

actividades,

analizando  puntos

fortes  e  débiles  do

seu  proceso

educativo  e

establecendo pautas

de mellora.

 CD

 CAA

 MAB1.12.4.

Emprega

ferramentas

tecnolóxicas  para

compartir  ideas  e

tarefas.

 CD

 CSC

 CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 b

 e

 f

 g

 h

 B2.1.  Números

enteiros:

representación,

ordenación  na  recta

numérica  e

operacións.

Operacións  con

calculadora ou outros

medios tecnolóxicos.

 B2.2.  Fraccións  en

ámbitos  cotiáns.

Fraccións

equivalentes.

Comparación  de

fraccións.

Representación,

ordenación  e

operacións.

 B2.3.  Números

decimais:

representación,

ordenación  e

 B2.1.  Utilizar

números  naturais,

enteiros,

fraccionarios  e

decimais,  e

porcentaxes

sinxelas,  as  súas

operacións  e  as

súas  propiedades,

para  recoller,

transformar  e

intercambiar

información,  e

resolver  problemas

relacionados  coa

vida diaria.

 MAB2.1.1.  Identifica

os tipos de números

(naturais,  enteiros,

fraccionarios  e

decimais) e utilízaos

para  representar,

ordenar e interpretar

axeitadamente  a

información

cuantitativa.

 CMCCT

 MAB2.1.2. 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.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

operacións.

 B2.4.  Relación  entre

fraccións e decimais.

Conversión  e

operacións.

 B2.5.  Potencias  de

números  enteiros  e

fraccionarios  con

expoñente  natural:

operacións.

 B2.6.  Potencias  de

base  10.  Utilización

da notación científica

para  representar

números grandes.

 B2.7.  Cadrados

perfectos.  Raíces

cadradas. Estimación

e obtención de raíces

aproximadas.

 B2.8.  Xerarquía  das

operacións.

 B2.9.  Elaboración  e

utilización  de

estratexias  para  o

cálculo  mental,  para

o cálculo aproximado

e para o cálculo con

calculadora.

 MAB2.1.3.  Emprega

axeitadamente  os

tipos  de  números  e

as súas operacións,

para  resolver

problemas  cotiáns

contextualizados,

representando  e

interpretando

mediante  medios

tecnolóxicos,  cando

sexa  necesario,  os

resultados obtidos.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 e

 f

 g

 h

 B2.1.  Números

enteiros:

representación,

ordenación  na  recta

numérica  e

operacións.

Operacións  con

calculadora ou outros

medios tecnolóxicos.

 B2.2.  Fraccións  en

ámbitos  cotiáns.

Fraccións

equivalentes.

Comparación  de

fraccións.

Representación,

ordenación  e

operacións.

 B2.2.  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.

 MAB2.2.1.  Realiza

cálculos  nos  que

interveñen potencias

de  expoñente

natural  e  aplica  as

regras  básicas  das

operacións  con

potencias.

 CMCCT

 MAB2.2.2.  Realiza

operacións  de

conversión  entre

números decimais e

fraccionarios,  acha

fraccións

equivalentes  e

simplifica  fraccións,

para  aplicalo  na

resolución  de

problemas.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 B2.3.  Números

decimais:

representación,

ordenación  e

operacións.

 B2.4.  Relación  entre

fraccións e decimais.

Conversión  e

operacións.

 B2.5.  Potencias  de

números  enteiros  e

fraccionarios  con

expoñente  natural:

operacións.

 B2.6.  Potencias  de

base  10.  Utilización

da notación científica

para  representar

números grandes.

 B2.7.  Cadrados

perfectos.  Raíces

cadradas. Estimación

e obtención de raíces

aproximadas.

 B2.8.  Xerarquía  das

operacións.

 B2.9.  Elaboración  e

utilización  de

estratexias  para  o

cálculo  mental,  para

 MAB2.2.3.  Utiliza  a

notación científica e

valora  o  seu  uso

para  simplificar

cálculos  e

representar

números  moi

grandes.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 e

 f

 B2.8.  Xerarquía  das

operacións.

 B2.9.  Elaboración  e

utilización  de

estratexias  para  o

cálculo  mental,  para

o cálculo aproximado

e para o cálculo con

calculadora.

 B2.3.  Desenvolver,

en casos sinxelos, a

competencia no uso

de  operacións

combinadas  como

síntese  da

secuencia  de

operacións

aritméticas,

aplicando

correctamente  a

xerarquía  das

operacións  ou

estratexias  de

cálculo mental.

 MAB2.3.1.  Realiza

operacións

combinadas  entre

números  enteiros,

decimais  e

fraccionarios,  con

eficacia, mediante o

cálculo  mental,

algoritmos de lapis e

papel,  calculadora

ou  medios

tecnolóxicos,

utilizando a notación

máis  axeitada  e

respectando  a

xerarquía  das

operacións.

 CMCCT

 e

 f

 B2.9.  Elaboración  e

utilización  de

estratexias  para  o

cálculo  mental,  para

o cálculo aproximado

e para o cálculo con

calculadora.

 B2.4.  Elixir  a  forma

de cálculo apropiada

(mental,  escrita  ou

con  calculadora),

usando  estratexias

que  permitan

simplificar  as

operacións  con

números  enteiros,

fraccións,  decimais

e  porcentaxes,  e

 MAB2.4.1.

Desenvolve

estratexias  de

cálculo  mental  para

realizar  cálculos

exactos  ou

aproximados,

valorando  a

precisión  esixida  na

operación  ou  no

problema.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

estimando  a

coherencia  e  a

precisión  dos

resultados obtidos.

 MAB2.4.2.  Realiza

cálculos  con

números  naturais,

enteiros,

fraccionarios  e

decimais,  decidindo

a  forma  máis

axeitada  (mental,

escrita  ou  con

calculadora),

coherente e precisa.

 CMCCT

 e

 f

 g

 h

 B2.10.  Cálculos  con

porcentaxes (mental,

manual  e  con

calculadora).

Aumentos  e

diminucións

porcentuais.

 B2.11.  Razón,

proporción  e

taxa.Taxa  unitaria.

 B2.5.  Utilizar

diferentes

estratexias

(emprego de táboas,

obtención  e  uso  da

constante  de

proporcionalidade,

redución  á  unidade,

etc.)  para  obter

elementos

descoñecidos  nun

 MAB2.5.1.  Identifica

e  discrimina

relacións  de

proporcionalidade

numérica  (como  o

factor de conversión

ou  cálculo  de

porcentaxes)  e

emprégaas  para

resolver  problemas

en situacións cotiás.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

Factores  de

conversión.

Magnitudes directa e

inversamente

proporcionais.

Constante  de

proporcionalidade.

 B2.12. Resolución de

problemas  nos  que

interveña  a

proporcionalidade

directa ou inversa, ou

variacións

porcentuais.

Reparticións  directa

e  inversamente

proporcionais

problema  a  partir

doutros  coñecidos

en  situacións  da

vida  real  nas  que

existan  variacións

porcentuais  e

magnitudes  directa

ou  inversamente

proporcionais.

 MAB2.5.2.  Analiza

situacións sinxelas e

recoñece  que

interveñen

magnitudes que non

son  directa  nin

inversamente

proporcionais.

 CMCCT

 e

 f

 g

 h

 B2.13.  Tradución  de

expresións  da

linguaxe  cotiá  que

representen

situacións  reais,  á

alxébrica,  e

viceversa.

 B2.14. Significados e

propiedades  dos

números  en

 B2.6.  Analizar

procesos  numéricos

cambiantes,

identificando  os

patróns e leis xerais

que  os  rexen,

utilizando a linguaxe

alxébrica  para

expresalos,

comunicalos  e

realizar  predicións

 MAB2.6.1.  Describe

situacións  ou

enunciados  que

dependen  de

cantidades variables

ou  descoñecidas  e

secuencias  lóxicas

ou  regularidades,

mediante expresións

alxébricas,  e  opera

con elas.

 CMCCT
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Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

contextos  diferentes

ao  do  cálculo

(números

triangulares,

cadrados,

pentagonais, etc.).

 B2.15.  Linguaxe

alxébrica  para

xeneralizar

propiedades  e

simbolizar  relacións.

Obtención  de

fórmulas  e  termos

xerais  baseada  na

observación  de

pautas  e

regularidades.  Valor

numérico  dunha

expresión alxébrica.

 B2.16.  Operacións

con  expresións

alxébricas  sinxelas.

Transformación  e

equivalencias.

Identidades.

Operacións  con

polinomios  en  casos

sinxelos.

sobre  o  seu

comportamento  ao

modificar  as

variables,  e  operar

con  expresións

alxébricas.

 MAB2.6.2.  Identifica

propiedades  e  leis

xerais  a  partir  do

estudo  de  procesos

numéricos

recorrentes  ou

cambiantes,

exprésaas  mediante

a linguaxe alxébrica

e  utilízaas  para

facer predicións.

 CMCCT

 MAB2.6.3. Utiliza as

identidades

alxébricas  notables

e  as  propiedades

das operacións para

transformar

expresións

alxébricas.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 f

 h

 B2.17. Ecuacións de

primeiro  grao  cunha

incógnita  e  de

segundo grao cunha

incógnita. Resolución

por  distintos

métodos.

Interpretación  das

solucións.  Ecuacións

sen  solución.

Resolución  de

problemas.

 B2.18.  Sistemas  de

dúas  ecuacións

lineais  con  dúas

incógnitas.  Métodos

alxébricos  de

resolución  e  método

gráfico.  Resolución

de problemas.

 B2.7.  Utilizar  a

linguaxe  alxébrica

para  simbolizar  e

resolver  problemas

mediante  a

formulación  de

ecuacións  de

primeiro  e  segundo

grao, e sistemas de

ecuacións,

aplicando  para  a

súa  resolución

métodos  alxébricos

ou  gráficos,  e

contrastando  os

resultados obtidos.

 MAB2.7.1.

Comproba,  dada

unha  ecuación  (ou

un  sistema),  se  un

número  ou  uns

números  é  ou  son

solución desta.

 CMCCT

 MAB2.7.2.  Formula

alxebricamente

unha  situación  da

vida  real  mediante

ecuacións  de

primeiro  e  segundo

grao, e sistemas de

ecuacións  lineais

con dúas incógnitas,

resólveas  e

interpreta  o

resultado obtido.

 CMCCT

Bloque 3. Xeometría
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 f

 h

 B3.1.  Triángulos

rectángulos.

Teorema  de

Pitágoras.

Xustificación

xeométrica  e

aplicacións.

 B3.1.  Recoñecer  o

significado

aritmético  do

teorema  de

Pitágoras  (cadrados

de 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

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.

 CMCCT

 MAB3.1.2.  Aplica  o

teorema  de

Pitágoras  para

calcular  lonxitudes

descoñecidas  na

resolución  de

triángulos  e  áreas

de  polígonos

regulares,  en

contextos

xeométricos  ou  en

contextos reais

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 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

calcula  a  razón  de

semellanza  e  a

razón de superficies

e volumes de figuras

semellantes.

 CMCCT

 MAB3.2.2.  Utiliza  a

escala para resolver

problemas  da  vida

cotiá  sobre  planos,

mapas  e  outros

contextos  de

semellanza.

 CMCCT

 e

 f

 B3.3.  Poliedros  e

corpos de revolución:

elementos

característicos;

clasificación. Áreas e

volumes.

 B3.3.  Analizar

corpos  xeométricos

(cubos,  ortoedros,

prismas,  pirámides,

cilindros,  conos  e

esferas) e identificar

 MAB3.3.1. Analiza e

identifica  as

características  de

corpos  xeométricos

utilizando a linguaxe

xeométrica axeitada.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

os  seus  elementos

característicos

(vértices,  arestas,

caras,

desenvolvementos

planos,  seccións ao

cortar  con  planos,

corpos  obtidos

mediante  seccións,

simetrías, etc.).

 MAB3.3.2.  Constrúe

seccións  sinxelas

dos  corpos

xeométricos, a partir

de  cortes  con

planos,

mentalmente  e

utilizando os medios

tecnolóxicos

axeitados.

 CMCCT

 MAB3.3.3.  Identifica

os  corpos

xeométricos  a partir

dos  seus

desenvolvementos

planos  e

reciprocamente.

 CMCCT

 e

 f

 l

 n

 B3.4.  Propiedades,

regularidades  e

relacións  dos

poliedros. Cálculo de

lonxitudes,

superficies  e

volumes  do  mundo

físico.

 B3.5.  Uso  de

ferramentas

informáticas  para

estudar  formas,

 B3.4.  Resolver

problemas  que

leven  consigo  o

cálculo  de

lonxitudes,

superficies  e

volumes  do  mundo

físico,  utilizando

propiedades,

regularidades  e

relacións  dos

poliedros.

 MAB3.4.1.  Resolve

problemas  da

realidade  mediante

o cálculo de áreas e

volumes  de  corpos

xeométricos,

utilizando  as

linguaxes

xeométrica  e

alxébrica axeitadas.

 CMCCT

77



Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

configuracións  e

relacións

xeométricas.

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

representación

dunha  función  a

outras,  e  elixe  a

máis  adecuada  en

función do contexto.

 CMCCT

 f  B4.1.  Concepto  de

función:  variable

dependente  e

independente;

formas  de

 B4.2. Comprender o

concepto de función,

e  recoñecer,

interpretar e analizar

as  gráficas

 MAB4.2.1.

Recoñece  se  unha

gráfica  representa

ou  non  unha

función.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

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.

funcionais.  MAB4.2.2. Interpreta

unha  gráfica  e

analízaa,

recoñecendo  as

súas  propiedades

máis características.

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

 h

 B4.2.  Funcións

lineais.  Cálculo,

interpretación  e

identificación  da

pendente  da  recta.

Representacións  da

recta  a  partir  da

ecuación e obtención

da  ecuación  a  partir

dunha recta.

 B4.4.  Utilización  de

calculadoras gráficas

e software específico

para a construción e

 B4.3.  Recoñecer,

representar  e

analizar as funcións

lineais,  e  utilizalas

para  resolver

problemas.

 MAB4.3.1.

Recoñece  e

representa  unha

función lineal a partir

da  ecuación  ou

dunha  táboa  de

valores,  e  obtén  a

pendente  da  recta

correspondente.

 CMCCT

 MAB4.3.2.  Obtén  a

ecuación  dunha

recta  a  partir  da

gráfica  ou táboa de

valores.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

interpretación  de

gráficas.

 MAB4.3.3. Escribe a

ecuación

correspondente  á

relación  lineal

existente entre dúas

magnitudes,  e

represéntaa.

 CMCCT

 MAB4.3.4.  Estuda

situacións  reais

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.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

Bloque 5. Estatística e probabilidade

 a

 b

 c

 d

 e

 f

 g

 h

 m

 B5.1.  Frecuencias

absolutas, relativas e

acumuladas.

 B5.2.  Organización

en  táboas  de  datos

recollidos  nunha

experiencia.

 B5.3.  Diagramas  de

barras e de sectores.

Polígonos  de

frecuencias;

diagramas de caixa e

bigotes

 B5.4.  Medidas  de

tendencia central.

 B5.5.  Medidas  de

dispersión.

 B5.1.  Formular

preguntas  axeitadas

para  coñecer  as

características  de

interese  dunha

poboación e recoller,

organizar  e

presentar  datos

relevantes  para

respondelas,

utilizando  os

métodos estatísticos

apropiados  e  as

ferramentas

axeitadas,

organizando  os

datos  en  táboas  e

construíndo

gráficas,  calculando

os  parámetros

relevantes,  e

obtendo conclusións

razoables  a  partir

dos  resultados

obtidos.

 MAB5.1.1.  Organiza

datos,  obtidos

dunha poboación de

variables cualitativas

ou  cuantitativas  en

táboas,  calcula  e

interpreta  as  súas

frecuencias

absolutas,  relativas,

e  acumuladas,  e

represéntaos

graficamente.

 CMCCT

 MAB5.1.2. Calcula a

media  aritmética,  a

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.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 MAB5.1.3. Interpreta

gráficos  estatísticos

sinxelos  recollidos

en  medios  de

comunicación  e

outros  ámbitos  da

vida cotiá.

 CMCCT

 e

 f

 h

 B5.2.  Organización

en  táboas  de  datos

recollidos  nunha

experiencia.

 B5.3.  Diagramas  de

barras e de sectores.

Polígonos  de

frecuencias,

diagramas de caixa e

bigotes

 B5.2.  Utilizar

ferramentas

tecnolóxicas  para

organizar  datos,

xerar  gráficas

estatísticas,  calcular

parámetros

relevantes  e

comunicar  os

resultados  obtidos

que  respondan  ás

 MAB5.2.1.  Emprega

a  calculadora  e

ferramentas

tecnolóxicas  para

organizar  datos,

xerar  gráficos

estatísticos  e

calcular  as medidas

de  tendencia

central, o rango e os

cuartís.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 B5.4.  Medidas  de

tendencia central.

 B5.5.  Medidas  de

dispersión:  rango  e

cuartís,  percorrido

intercuarílico,

varianza  e

desviación típica.

 B5.6.  Utilización  de

calculadoras  e

ferramentas

tecnolóxicas  para  o

tratamento de datos,

creación  e

interpretación  de

gráficos  e

elaboración  de

informes.

preguntas

formuladas

previamente sobre a

situación estudada.

 MAB5.2.2. Utiliza as

tecnoloxías  da

información  e  da

comunicación  para

comunicar

información

resumida  e

relevante  sobre

unha  variable

estatística

analizada.

 CMCCT

 e

 f

 h

 B5.7.  Fenómenos

deterministas  e

aleatorios.

 B5.8. Formulación de

conxecturas  sobre  o

comportamento  de

fenómenos aleatorios

sinxelos e deseño de

experiencias  para  a

súa comprobación.

 B5.3.  Diferenciar  os

fenómenos

deterministas  dos

aleatorios,

valorando  a

posibilidade  que

ofrecen  as

matemáticas  para

analizar  e  facer

predicións razoables

 MAB5.3.1.  Identifica

os  experimentos

aleatorios  e

distíngueos  dos

deterministas.

 CMCCT

 MAB5.3.2. Calcula a

frecuencia  relativa

dun  suceso

mediante  a

experimentación.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

 B5.9.  Frecuencia

relativa dun suceso e

a súa aproximación á

probabilidade

mediante  a

simulación  ou

experimentación.

acerca  do

comportamento  dos

aleatorios  a  partir

das  regularidades

obtidas ao repetir un

número  significativo

de  veces  a

experiencia

aleatoria,  ou  o

cálculo  da  súa

probabilidade.

 MAB5.3.3.  Realiza

predicións  sobre  un

fenómeno  aleatorio

a  partir  do  cálculo

exacto  da  súa

probabilidade  ou  a

aproximación  desta

mediante  a

experimentación.

 CMCCT

 b

 f

 h

 B5.10.  Sucesos

elementais

equiprobables  e  non

equiprobables.

 B5.11.  Espazo

mostral  en

experimentos

sinxelos.  Táboas  e

diagramas de árbore

sinxelos.

 B5.12.  Cálculo  de

probabilidades

mediante a regra de

 B5.4.  Inducir  a

noción  de

probabilidade  a

partir  do  concepto

de  frecuencia

relativa  e  como

medida de incerteza

asociada  aos

fenómenos

aleatorios,  sexa  ou

non  posible  a

experimentación.

 MAB5.4.1.  Describe

experimentos

aleatorios sinxelos e

enumera  todos  os

resultados  posibles,

apoiándose  en

táboas,  recontos  ou

diagramas en árbore

sinxelos.

 CMCCT

 MAB5.4.2. Distingue

entre  sucesos

elementais

equiprobables e non

equiprobables.

 CMCCT
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Matemáticas. 2º de ESO

Obxectivo

s

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de

aprendizaxe

Competencia

s clave

Laplace  en

experimentos

sinxelos.

 MAB5.4.3. Calcula a

probabilidade  de

sucesos  asociados

a  experimentos

sinxelos mediante a

regra de Laplace, e

exprésaa  en  forma

de  fracción  e  como

porcentaxe.

 CMCCT

3º de ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

B1.1. Planificación do

proceso  de  resolu-

ción de problemas.

B1.1.  Expresar  ver-

balmente,  de  xeito

razoado,  o  proceso

seguido  na  resolu-

ción dun problema.

MACB1.1.1.  Expresa

verbalmente, de xei-

to razoado, o proce-

so seguido na reso-

lución  dun  proble-

ma, coa precisión e

o rigor adecuados.

CCL

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

e

f

h

B1.2.  Estratexias  e

procedementos

postos  en  práctica:

uso  da  linguaxe

apropiada  (gráfica,

numérica, alxébrica,

etc.),  reformulación

do  problema,  resol-

ver  subproblemas,

reconto  exhaustivo,

empezar  por  casos

particulares  sinxe-

los, buscar regulari-

dades e leis, etc.

B1.3. Reflexión sobre

os  resultados:  revi-

sión das operacións

utilizadas,  asigna-

ción  de  unidades

aos  resultados,

comprobación  e  in-

B1.2.  Utilizar  proce-

sos  de  razoamento

e estratexias de re-

solución  de  proble-

mas,  realizando  os

cálculos  necesarios

e  comprobando  as

solucións obtidas.

MACB1.2.1. Analiza e

comprende o enun-

ciado  dos  proble-

mas  (datos,  rela-

cións  entre  os  da-

tos,  e  contexto  do

problema).

CMCCT

MACB1.2.2.  Valora  a

información  dun

enunciado e relació-

naa  co  número  de

solucións do proble-

ma.

CMCCT

MACB1.2.3.  Realiza

estimacións  e  ela-

bora  conxecturas

sobre os resultados

dos  problemas  que

cumpra resolver, va-

lorando  a  súa  utili-

dade e eficacia.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

terpretación das so-

lucións  no  contexto

da situación, procu-

ra  doutras  formas

de resolución, etc.

MACB1.2.4.  Utiliza

estratexias  heurísti-

cas  e  procesos  de

razoamento  na  re-

solución  de  proble-

mas,  reflexionando

sobre o proceso de

resolución  de  pro-

blemas.

CMCCT

CAA

b

e

f

g

h

B1.2.  Estratexias  e

procedementos

postos  en  práctica:

uso  da  linguaxe

apropiada  (gráfica,

numérica, alxébrica,

etc.),  reformulación

do  problema,  reso-

lución de subproble-

B1.3. Describir e ana-

lizar  situacións  de

cambio, para atopar

patróns,  regularida-

des e leis matemáti-

cas,  en  contextos

numéricos,  xeo-

métricos,  funcio-

nais,  estatísticos  e

MACB1.3.1. Identifica

patróns,  regularida-

des e leis matemáti-

cas en situacións de

cambio,  en  contex-

tos numéricos, xeo-

métricos,  funcio-

nais,  estatísticos  e

probabilísticos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

mas,  reconto

exhaustivo,  comezo

por casos particula-

res sinxelos,  procu-

ra  de regularidades

e leis, etc.

B1.4. Formulación de

proxectos  e  investi-

gacións  matemáti-

cas  escolares,  en

contextos  numéri-

cos,  xeométricos,

funcionais,  estatísti-

cos  e  probabilísti-

cos, de xeito indivi-

dual  e  en  equipo.

Elaboración  e  pre-

sentación dos infor-

mes  corresponden-

tes.

probabilísticos,  va-

lorando  a  súa  utili-

dade para facer pre-

dicións.

MACB1.3.2. Utiliza as

leis  matemáticas

atopadas para reali-

zar  simulacións  e

predicións sobre os

resultados  espera-

bles, e valora a súa

eficacia e a súa ido-

neidade.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

b

e

f

B1.3. Reflexión sobre

os  resultados:  revi-

sión das operacións

utilizadas,  asigna-

ción  de  unidades

aos  resultados,

comprobación  e  in-

terpretación das so-

lucións  no  contexto

da situación, procu-

ra  doutras  formas

de resolución, etc. 

B1.4. Afondar en pro-

blemas resoltos for-

mulando  pequenas

variacións  nos  da-

tos,  outras  pregun-

tas,  outros  contex-

tos, etc. 

MACB1.4.1.  Afonda

nos problemas logo

de  resolvelos,  revi-

sando o proceso de

resolución, e os pa-

sos  e  as  ideas  im-

portantes,  analizan-

do a coherencia da

solución  ou  procu-

rando outras formas

de resolución.

CMCCT

MACB1.4.2. Formúla-

se  novos  proble-

mas, a partir  de un

resolto,  variando os

datos, propondo no-

vas  preguntas,  re-

solvendo  outros

problemas  pareci-

dos, formulando ca-

sos  particulares  ou

máis xerais de inte-

rese,  e  establecen-

do  conexións  entre

o problema e a rea-

lidade.

CMCCT

CAA

f

h

B1.4. Formulación de

proxectos  e  investi-

gacións  matemáti-

cas  escolares,  en

B1.5. Elaborar e pre-

sentar  informes  so-

bre  o  proceso,  re-

sultados  e  conclu-

MACB1.5.1.  Expón e

defende  o  proceso

seguido  ademais

das  conclusións

CCL

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

contextos  numéri-

cos,  xeométricos,

funcionais,  estatísti-

cos  e  probabilísti-

cos, de xeito indivi-

dual  e  en  equipo.

Elaboración  e  pre-

sentación dos infor-

mes  corresponden-

tes.

sións  obtidas  nos

procesos de investi-

gación.

obtidas,  utilizando

as  linguaxes  al-

xébrica, gráfica, xe-

ométrica e estatísti-

co-probabilística.

a

b

c

d

e

f

g

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e mode-

lización,  en  contex-

tos  da  realidade  e

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

B1.6.  Desenvolver

procesos  de  mate-

matización  en  con-

textos  da  realidade

cotiá  (numéricos,

xeométricos, funcio-

nais, estatísticos ou

probabilísticos)  a

partir  da  identifica-

ción  de  problemas

en  situacións  pro-

blemáticas da reali-

dade.

MACB1.6.1. Identifica

situacións  proble-

máticas  da  realida-

de  susceptibles  de

conter  problemas

de interese.

CMCCT

CSC

MACB1.6.2.  Estable-

ce  conexións  entre

un  problema  do

mundo  real  e  o

mundo  matemático,

identificando  o  pro-

blema ou os proble-

mas  matemáticos

que subxacen nel, e

os  coñecementos

matemáticos  nece-

sarios.

CMCCT

CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB1.6.3. Usa, ela-

bora  ou  constrúe

modelos  matemáti-

cos  sinxelos  que

permitan  a  resolu-

ción  dun  problema

ou  duns  problemas

dentro  do  campo

das matemáticas.

CMCCT

MACB1.6.4.  Interpre-

ta  a solución mate-

mática do problema

no contexto da reali-

dade.

CMCCT

MACB1.6.5.  Realiza

simulacións e predi-

cións,  en  contexto

real,  para  valorar  a

adecuación  e  as  li-

mitacións  dos  mo-

delos, e propón me-

lloras que aumenten

a súa eficacia.

CMCCT

e

f

g

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e mode-

lización,  en  contex-

tos  da  realidade  e

matemáticos,  de

B1.7. Valorar a mode-

lización  matemática

como  un  recurso

para  resolver  pro-

blemas da realidade

cotiá,  avaliando  a

MACB1.7.1. Reflexio-

na sobre o proceso

e obtén conclusións

sobre  el  e  os  seus

resultados,  valoran-

do outras opinións.

CMCCT

CAA

CSC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

xeito individual e en

equipo.

eficacia e as limita-

cións  dos  modelos

utilizados  ou  cons-

truídos.

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

ñ

o

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e mode-

lización,  en  contex-

tos  da  realidade  e

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

B1.8.  Desenvolver  e

cultivar as actitudes

persoais  inherentes

ao  quefacer  mate-

mático.

MACB1.8.1.  Desen-

volve actitudes ade-

cuadas  para  o  tra-

ballo  en  matemáti-

cas (esforzo, perse-

veranza,  flexibilida-

de e aceptación da

crítica razoada).

CMCCT

CSIEE

CSC

MACB1.8.2. Formúla-

se  a  resolución  de

retos  e  problemas

coa precisión, o es-

mero  e  o  interese

adecuados ao  nivel

educativo  e  á  difi-

cultade  da  situa-

ción.

CMCCT

MACB1.8.3.  Dist-

ingue  entre  proble-

mas e exercicios, e

adopta  a  actitude

axeitada  para  cada

caso.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB1.8.4.  Desen-

volve  actitudes  de

curiosidade  e  inda-

gación,  xunto  con

hábitos  de  formular

e  formularse  pre-

guntas,  e  procurar

respostas  adecua-

das, tanto no estudo

dos  conceptos

como na resolución

de problemas.

CMCCT

CAA

CCEC

MACB1.8.5.  Desen-

volve  habilidades

sociais  de coopera-

ción  e  traballo  en

equipo.

CSC

CSIEE

b

g

B1.6.  Confianza  nas

propias  capacida-

des  para  desenvol-

ver  actitudes  ade-

cuadas  e  afrontar

as  dificultades  pro-

pias  do  traballo

científico. 

B1.9. Superar bloque-

os  e  inseguridades

ante a resolución de

situacións  descoñe-

cidas.

MACB1.9.1.  Toma

decisións  nos  pro-

cesos de resolución

de  problemas,  de

investigación  e  de

matematización  ou

de  modelización,

valorando as conse-

cuencias destas e a

súa  conveniencia

pola súa sinxeleza e

utilidade.

CMCCT

CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

b

g

B1.6.  Confianza  nas

propias  capacida-

des  para  desenvol-

ver  actitudes  ade-

cuadas  e  afrontar

as  dificultades  pro-

pias  do  traballo

científico. 

B1.10.  Reflexionar

sobre  as  decisións

tomadas e aprender

diso para situacións

similares futuras.

MACB1.10.1.  Refle-

xiona sobre os pro-

blemas  resoltos  e

os procesos desen-

volvidos,  valorando

a potencia  e  a sin-

xeleza  das  ideas

clave,  e  aprende

para situacións futu-

ras similares.

CMCCT

CAA

b

e

f

g

B1.7.  Utilización  de

medios tecnolóxicos

no  proceso  de

aprendizaxe para: 

Recollida  ordenada

e  a  organización

de datos. 

Elaboración e crea-

ción  de  represen-

tacións gráficas de

datos  numéricos,

B1.11.  Empregar  as

ferramentas  tecno-

lóxicas  adecuadas,

de  xeito  autónomo,

realizando  cálculos

numéricos,  alxébri-

cos  ou  estatísticos,

facendo representa-

cións  gráficas,  re-

creando  situacións

matemáticas  me-

diante  simulacións

MACB1.11.1.  Selec-

ciona  ferramentas

tecnolóxicas  axeita-

das e utilízaas para

a realización de cál-

culos numéricos, al-

xébricos ou estatís-

ticos cando a dificul-

tade  destes  impida

ou non aconselle fa-

celos manualmente.

CMCCT

CD
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

funcionais  ou  es-

tatísticos.

Facilitación da com-

prensión  de  con-

ceptos e propieda-

des  xeométricas

ou  funcionais,  e

realización de cál-

culos  de  tipo  nu-

mérico,  alxébrico

ou estatístico. 

Deseño  de  simula-

cións  e  elabora-

ción de predicións

sobre  situacións

matemáticas  di-

versas.

Elaboración  de  in-

formes  e  docu-

mentos  sobre  os

procesos  levados

a cabo e  as  con-

clusións  e  os  re-

sultados obtidos.

Consulta,  comuni-

cación e comparti-

ción,  en  ámbitos

ou  analizando  con

sentido crítico situa-

cións  diversas  que

axuden  á  compren-

sión  de  conceptos

matemáticos  ou  á

resolución  de  pro-

blemas.

MACB1.11.2.  Utiliza

medios tecnolóxicos

para facer represen-

tacións  gráficas  de

funcións con expre-

sións  alxébricas

complexas e extraer

información  cualita-

tiva  e  cuantitativa

sobre elas.

CMCCT

MACB1.11.3.  Deseña

representacións

gráficas  para  expli-

car o proceso segui-

do  na  solución  de

problemas,  median-

te  a  utilización  de

medios  tecnolóxi-

cos.

CMCCT

MACB1.11.4.  Recrea

ámbitos  e  obxectos

xeométricos con fe-

rramentas tecnolóxi-

cas  interactivas

para  amosar,  anali-

zar  e  comprender

propiedades  xeo-

métricas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

apropiados, da in-

formación  e  as

ideas  matemáti-

cas.

MACB1.11.5.  Utiliza

medios tecnolóxicos

para  o  tratamento

de datos e gráficas

estatísticas,  extraer

informacións  e  ela-

borar conclusións.

CMCCT

a

b

f

g

e

B1.7.  Utilización  de

medios tecnolóxicos

no  proceso  de

aprendizaxe para: 

Recollida  ordenada

e  a  organización

de datos. 

Elaboración e crea-

ción  de  represen-

tacións gráficas de

datos  numéricos,

funcionais  ou  es-

tatísticos.

Facilitación da com-

prensión  de  con-

ceptos e propieda-

des  xeométricas

ou  funcionais,  e

realización de cál-

B1.12. Utilizar as tec-

noloxías da informa-

ción e da comunica-

ción de maneira ha-

bitual no proceso de

aprendizaxe,  procu-

rando, analizando e

seleccionando infor-

mación  salientable

en internet  ou  nou-

tras  fontes,  elabo-

rando  documentos

propios, facendo ex-

posicións  e  argu-

mentacións  destes,

e compartíndoos en

ámbitos  apropiados

para facilitar  a inte-

racción.

MACB1.12.1. Elabora

documentos  dixitais

propios  (de  texto,

presentación,  ima-

xe, vídeo, son, etc.),

como  resultado  do

proceso de procura,

análise  e  selección

de información rele-

vante,  coa  ferra-

menta  tecnolóxica

axeitada, e compár-

teos para a súa dis-

cusión ou difusión.

CCL

CD

MACB1.12.2.  Utiliza

os recursos creados

para apoiar a expo-

sición oral dos con-

tidos traballados na

aula.

CCL
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

culos  de  tipo  nu-

mérico,  alxébrico

ou estatístico. 

Deseño  de  simula-

cións  e  elabora-

ción de predicións

sobre  situacións

matemáticas  di-

versas.

Elaboración  de  in-

formes  e  docu-

mentos  sobre  os

procesos  levados

a cabo e  as  con-

clusións  e  os  re-

sultados obtidos.

Consulta,  comuni-

cación e comparti-

ción,  en  ámbitos

apropiados, da in-

formación  e  as

ideas  matemáti-

cas.

MACB1.12.3.  Usa

axeitadamente  os

medios tecnolóxicos

para  estruturar  e

mellorar  o  seu pro-

ceso  de  aprendiza-

xe,  recollendo a in-

formación  das  acti-

vidades,  analizando

puntos  fortes  e

débiles de seu pro-

ceso  educativo  e

establecendo  pau-

tas de mellora.

CD

CAA

MACB1.12.4.  Empre-

ga ferramentas  tec-

nolóxicas para com-

partir ficheiros e ta-

refas.

CD

CSC

CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

b

f

B2.1. Números racio-

nais.  Transforma-

ción de fraccións en

decimais  e  vicever-

sa.  Números  deci-

mais  exactos  e  pe-

riódicos.  Fracción

xeratriz.

B2.2. Operacións con

fraccións  e  deci-

mais.  Cálculo  apro-

ximado e redondeo.

Cifras  significativas.

Erro absoluto e rela-

tivo. 

B2.3.  Potencias  de

números  racionais

con  expoñente  en-

teiro.  Significado  e

uso.

B2.4.  Potencias  de

base  10.  Aplicación

para a expresión de

números  moi  pe-

quenos. Operacións

con números expre-

B2.1.  Utilizar  as  pro-

piedades dos núme-

ros  racionais,  as

raíces  e  outros

números  radicais

para  operar  con

eles,  utilizando  a

forma  de  cálculo  e

notación  adecuada,

para  resolver  pro-

blemas da vida  co-

tiá,  e  presentar  os

resultados  coa  pre-

cisión requirida.

MACB2.1.1.  Recoñe-

ce distintos tipos de

números  (naturais,

enteiros  e  racio-

nais), indica o crite-

rio  utilizado  para  a

súa distinción e uti-

lízaos  para  repre-

sentar  e  interpretar

adecuadamente  in-

formación cuantitati-

va.

CMCCT

MACB2.1.2.  Dist-

ingue,  ao  achar  o

decimal  equivalente

a unha fracción, en-

tre  decimais  finitos

e  decimais  infinitos

periódicos,  e  indica

neste caso o grupo

de decimais que se

repiten  ou  forman

período.

CMCCT

MACB2.1.3.  Acha  a

fracción xeratriz co-

rrespondente  a  un

decimal  exacto  ou

periódico.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

sados  en  notación

científica.

B2.5.  Raíces  cadra-

das.  Raíces  non

exactas.  Expresión

decimal. Expresións

radicais:  transfor-

mación  e  opera-

cións.

B2.6.  Xerarquía  de

operacións.

MACB2.1.4.  Expresa

números  moi  gran-

des e moi pequenos

en notación científi-

ca,  opera con eles,

con  e  sen  calcula-

dora,  e  utilízaos en

problemas  contex-

tualizados.

CMCCT

MACB2.1.5.  Dist-

ingue  e  emprega

técnicas  adecuadas

para realizar aproxi-

macións por defecto

e  por  exceso  dun

número  en  proble-

mas  contextualiza-

dos,  e  xustifica  os

seus  procedemen-

tos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB2.1.6.  Aplica

axeitadamente  téc-

nicas de truncamen-

to  e  redondeo  en

problemas  contex-

tualizados,  recoñe-

cendo  os  erros  de

aproximación  en

cada caso para de-

terminar o procede-

mento máis adecua-

do.

CMCCT

MACB2.1.7.  Expresa

o resultado dun pro-

blema  utilizando  a

unidade  de  medida

adecuada, en forma

de número decimal,

redondeándoo se  é

necesario  coa  mar-

xe de erro ou a pre-

cisión que se requi-

ran,  de  acordo  coa

natureza dos datos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB2.1.8.  Calcula

o  valor  de  expre-

sións  numéricas  de

números  enteiros,

decimais  e  fraccio-

narios  mediante  as

operacións  elemen-

tais  e  as  potencias

de expoñente entei-

ro,  aplicando  co-

rrectamente a xerar-

quía  das  opera-

cións.

CMCCT

MACB2.1.9. Emprega

números  racionais

para  resolver  pro-

blemas da vida  co-

tiá e analiza a cohe-

rencia da solución.

CMCCT

MACB2.1.10. Factori-

za  expresións  nu-

méricas  sinxelas

que  conteñan

raíces, e opera con

elas  simplificando

os resultados.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

b

f

B2.7.  Investigación

de  regularidades,

relacións  e  propie-

dades  que  apare-

cen  en  conxuntos

de números. Expre-

sión usando lingua-

xe alxébrica. 

B2.8.  Sucesións  nu-

méricas.  Sucesións

recorrentes  Progre-

sións  aritméticas  e

xeométricas.

B2.2.  Obter  e  mani-

pular  expresións

simbólicas que des-

criban  sucesións

numéricas,  ob-

servando  regulari-

dades en casos sin-

xelos  que  inclúan

patróns recursivos.

MACB2.2.1.  Calcula

termos dunha suce-

sión numérica reco-

rrente  usando  a  lei

de formación a par-

tir  de  termos  ante-

riores.

CMCCT

MACB2.2.2.  Obtén

unha  lei  de  forma-

ción  ou  fórmula

para  o  termo  xeral

dunha sucesión sin-

xela  de  números

enteiros  ou  fraccio-

narios.

CMCCT

MACB2.2.3. Identifica

progresións  arit-

méticas e xeométri-

cas,  expresa o  seu

termo xeral,  calcula

a suma dos "n" pri-

meiros  termos  e

emprégaas para re-

solver problemas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB2.2.4.  Valora  e

identifica  a  presen-

za  recorrente  das

sucesións  na  natu-

reza  e  resolve  pro-

blemas asociados a

estas.

CMCCT

b

f

B2.9.  Transformación

de  expresións  al-

xébricas.  Igualda-

des  notables.  Ope-

racións  elementais

con  polinomios.

Factorización de po-

linomios.

B2.3. Utilizar a lingua-

xe  alxébrica  para

expresar  unha  pro-

piedade ou relación

dada  mediante  un

enunciado,  extraen-

do a información sa-

lientable  e  transfor-

mándoa.

MACB2.3.1.  Realiza

operacións con poli-

nomios  e  utilízaos

en  exemplos  da

vida cotiá. 

CMCCT

MACB2.3.2.  Coñece

e utiliza as identida-

des notables corres-

pondentes  ao  ca-

drado  dun  binomio

e unha suma por di-

ferenza,  e  aplícaas

nun contexto axeita-

do.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB2.3.3. Factoriza

polinomios  de  grao

4  con  raíces  entei-

ras mediante o uso

combinado da regra

de  Ruffini,  identida-

des  notables  e  ex-

tracción  do  factor

común.

CMCCT

b

f

B2.9.  Transformación

de  expresións  al-

xébricas.  Igualda-

des  notables.  Ope-

racións  elementais

con  polinomios.

Factorización de po-

linomios.

B2.10.  Ecuacións  de

segundo  grao

cunha  incógnita.

Resolución  por  dis-

tintos métodos.

B2.11. Resolución de

ecuacións  sinxelas

de  grao  superior  a

dous.

B2.12. Resolución de

sistemas  de  dúas

ecuacións  lineais

B2.4.  Resolver  pro-

blemas da vida  co-

tiá nos que se preci-

se a formulación e a

resolución de ecua-

cións de primeiro e

segundo  grao,

ecuacións  sinxelas

de  grao  maior  que

dous e sistemas de

dúas  ecuacións  li-

neais  con  dúas  in-

cógnitas,  aplicando

técnicas de manipu-

lación  alxébricas,

gráficas ou recursos

tecnolóxicos,  valo-

rando e contrastan-

do  os  resultados

obtidos.

MACB2.4.1.  Formula

alxebricamente

unha  situación  da

vida  cotiá  mediante

ecuacións  e  siste-

mas  de  ecuacións,

resólveas  e  inter-

preta criticamente o

resultado obtido.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

con dúas incógnitas

B2.13. Resolución de

problemas mediante

a  utilización  de

ecuacións  e  siste-

mas de ecuacións.

Bloque 3. Xeometría

e 

f 

l 

n 

B3.1.  Xeometría  do

espazo:  poliedros e

corpos  de  revolu-

ción.

B3.2.  Uso  de  ferra-

mentas  pedagóxi-

cas adecuadas, en-

tre  elas  as  tecno-

lóxicas,  para  es-

tudar  formas,  confi-

guracións  e  rela-

cións xeométricas.

B3.1.  Recoñecer  e

describir os elemen-

tos  e  as  propieda-

des  características

das  figuras  planas,

os corpos xeométri-

cos elementais e as

súas  configuracións

xeométricas.

MACB3.1.1.  Coñece

as propiedades dos

puntos da mediatriz

dun segmento e da

bisectriz  dun  ángu-

lo,  e  utilízaas  para

resolver  problemas

xeométricos  sinxe-

los.

CMCCT

MACB3.1.2.  Manexa

as  relacións  entre

ángulos  definidos

por  rectas  que  se

cortan ou por para-

lelas  cortadas  por

unha secante, e re-

solve problemas xe-

ométricos sinxelos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB3.1.3. Identifica

e  describe  os  ele-

mentos e as propie-

dades  das  figuras

planas, os poliedros

e  os  corpos  de  re-

volución principais.

CMCCT

f 

l 

n

B3.3.  Xeometría  do

plano. 

B3.4. Teorema de Ta-

les.  División  dun

segmento en partes

proporcionais.  Apli-

cación  á  resolución

de problemas. 

B3.5.  Xeometría  do

espazo: áreas e vo-

lumes.

B3.2. Utilizar o teore-

ma  de  Tales  e  as

fórmulas  usuais

para  realizar  medi-

das  indirectas  de

elementos  inaccesi-

bles e para obter as

medidas  de  lonxi-

tudes, áreas e volu-

mes dos corpos ele-

mentais,  de  exem-

plos  tomados  da

vida  real,  represen-

tacións  artísticas

como pintura ou ar-

quitectura, ou da re-

solución  de  proble-

mas xeométricos.

MACB3.2.1.  Calcula

o perímetro e a área

de polígonos e de fi-

guras  circulares  en

problemas  contex-

tualizados,  aplican-

do fórmulas e técni-

cas adecuadas.

CMCCT

MACB3.2.2.  Divide

un  segmento  en

partes proporcionais

a  outros  dados,  e

establece  relacións

de  proporcionalida-

de entre os elemen-

tos  homólogos  de

dous  polígonos  se-

mellantes.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB3.2.3.  Recoñe-

ce triángulos seme-

llantes  e,  en  situa-

cións  de  semellan-

za, utiliza o teorema

de Tales para o cál-

culo  indirecto  de

lonxitudes  en  con-

textos diversos.

CMCCT

MACB3.2.4.  Calcula

áreas e volumes de

poliedros,  cilindros,

conos  e  esferas,  e

aplícaos para resol-

ver  problemas  con-

textualizados.

CMCCT

b

e

f

g

l

n

B3.4. Teorema de Ta-

les.  División  dun

segmento en partes

proporcionais.  Apli-

cación  á  resolución

de problemas.

B3.3.  Calcular  (am-

pliación  ou  redu-

ción) as dimensións

reais de figuras da-

das  en  mapas  ou

planos,  coñecendo

a escala.

MACB3.3.1.  Calcula

dimensións reais de

medidas  de  lonxi-

tudes  e  de  superfi-

cies  en  situacións

de semellanza:  pla-

nos,  mapas,  fotos

aéreas, etc.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

b

e

f

g

l

n

B3.6.  Translacións,

xiros e simetrías no

plano.

B3.2.  Uso  de  ferra-

mentas  pedagóxi-

cas adecuadas, en-

tre  elas  as  tecno-

lóxicas,  para  es-

tudar  formas,  confi-

guracións  e  rela-

cións xeométricas.

B3.4.  Recoñecer  as

transformacións que

levan dunha figura a

outra mediante mo-

vemento  no  plano,

aplicar  eses  move-

mentos  e  analizar

deseños  cotiáns,

obras de arte e con-

figuracións  presen-

tes na natureza

MACB3.4.1. Identifica

os  elementos  máis

característicos  dos

movementos no pla-

no presentes na na-

tureza,  en  deseños

cotiáns ou en obras

de arte.

CMCCT

CCEC

MACB3.4.2. Xera cre-

acións  propias  me-

diante  a  composi-

ción  de  movemen-

tos, empregando fe-

rramentas tecnolóxi-

cas cando sexa ne-

cesario.

CMCCT

CCEC

b

e

f

B3.7.  Xeometría  do

espazo.  Elementos

de simetría nos po-

liedros e corpos de

revolución.

B3.2.  Uso  de  ferra-

mentas  pedagóxi-

B3.5.  Identificar  cen-

tros, eixes e planos

de simetría de figu-

ras  planas,  polie-

dros e corpos de re-

volución.

MACB3.5.1. Identifica

os  principais  polie-

dros e corpos de re-

volución,  utilizando

a linguaxe con pro-

piedade para referir-

se  aos  elementos

principais. 

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

cas adecuadas, en-

tre  elas  as  tecno-

lóxicas,  para  es-

tudar  formas,  confi-

guracións  e  rela-

cións xeométricas.

MACB3.5.2. Identifica

centros, eixes e pla-

nos  de  simetría  en

figuras  planas,  en

poliedros,  na  natu-

reza, na arte e nas

construcións  hu-

manas.

CMCCT

CCEC

b

f

B3.2.  Uso  de  ferra-

mentas  pedagóxi-

cas adecuadas, en-

tre  elas  as  tecno-

lóxicas,  para  es-

tudar  formas,  confi-

guracións  e  rela-

cións xeométricas.

B3.8.  A esfera.  Inter-

seccións  de  planos

e esferas.

B3.9.  O  globo  te-

rráqueo.  Coordena-

das  xeográficas  e

fusos horarios. Lati-

tude e lonxitude dun

punto.

B3.6.  Interpretar  o

sentido das coorde-

nadas xeográficas e

a súa aplicación na

localización de pun-

tos.

MACB3.6.1. Sitúa so-

bre  o  globo  te-

rráqueo  o  Ecuador,

os  polos,  os  meri-

dianos e os parale-

los, e é capaz de si-

tuar un punto sobre

o  globo  terráqueo

coñecendo a súa la-

titude e a súa lonxi-

tude

CMCCT

Bloque 4. Funcións
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

f

g

B4.1.  Análise  e  des-

crición cualitativa de

gráficas  que  repre-

sentan  fenómenos

do  ámbito  cotián  e

doutras materias. 

B4.2.  Análise  dunha

situación a partir do

estudo  das  carac-

terísticas  locais  e

globais  da  gráfica

correspondente.

B4.3. Análise e com-

paración  de  situa-

cións de dependen-

cia  funcional  dadas

mediante  táboas  e

enunciados. 

B4.4.  Utilización  de

calculadoras  gráfi-

cas e programas de

computador  para  a

construción  e  a  in-

terpretación  de

gráficas.

B4.1. Coñecer os ele-

mentos  que  inter-

veñen  no  estudo

das  funcións  e  a

súa  representación

gráfica.

MACB4.1.1.  Interpre-

ta o comportamento

dunha función dada

graficamente e aso-

cia  enunciados  de

problemas  contex-

tualizados  a  gráfi-

cas.

CMCCT 

MAB  B4.1.2.  Identifi-

ca  as  característi-

cas  máis  salienta-

bles  dunha  gráfica

interpretándoas

dentro  do  seu  con-

texto. 

CMCCT

MACB41.3.  Constrúe

unha gráfica a partir

dun enunciado con-

textualizado,  descri-

bindo  o  fenómeno

exposto.

CMCCT

MACB4.1.4.  Asocia

razoadamente  ex-

presións  analíticas

a  funcións  dadas

graficamente. 

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB4.1.5.  Formula

conxecturas sobre o

comportamento  do

fenómeno  que  re-

presenta unha gráfi-

ca  e  a  súa  expre-

sión alxébrica

CMCCT

b

f

B4.5.  Utilización  de

modelos  lineais

para  estudar  situa-

cións  provenientes

de  diferentes  ámbi-

tos de coñecemento

e da vida cotiá, me-

diante  a  confección

da  táboa,  a  repre-

sentación  gráfica  e

a  obtención  da  ex-

presión alxébrica. 

B4.6.  Expresións  da

ecuación da recta.

B4.2.  Identificar  rela-

cións da vida cotiá e

doutras  materias

que  poden  modeli-

zarse  mediante

unha  función  lineal,

valorando  a  utilida-

de  da  descrición

deste modelo e dos

seus  parámetros,

para  describir  o

fenómeno  analiza-

do.

MACB4.2.1.  Determi-

na as formas de ex-

presión da ecuación

da  recta  a  partir

dunha  dada  (ecua-

ción  punto  penden-

te, xeral, explícita e

por  dous  puntos),

identifica  puntos  de

corte e pendente, e

represéntaa grafica-

mente. 

CMCCT

MACB4.2.2.  Obtén  a

expresión  analítica

da  función  lineal

asociada a un enun-

ciado  e  represén-

taa.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

b

f

B4.7.  Funcións  cua-

dráticas.  Represen-

tación  gráfica.  Utili-

zación  para  repre-

sentar situacións da

vida cotiá.

B4.3.  Recoñecer  si-

tuacións de relación

funcional que nece-

sitan  ser  descritas

mediante  funcións

cuadráticas,  calcu-

lando  os  seus  pa-

rámetros e as súas

características.

MACB4.3.1.  Calcula

os elementos carac-

terísticos dunha fun-

ción  polinómica  de

grao  2  e  represén-

taa graficamente.

CMCCT

MACB4.3.2. Identifica

e  describe  situa-

cións  da  vida  cotiá

que poidan ser mo-

delizadas  mediante

funcións  cuadráti-

cas, estúdaas e re-

preséntaas  utilizan-

do  medios  tecno-

lóxicos  cando  sexa

necesario.

CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade

b

f

B5.1. Fases e tarefas

dun estudo estatísti-

co.  Poboación  e

mostra.  Variables

estatísticas:  cualita-

B5.1.  Elaborar  infor-

macións estatísticas

para  describir  un

conxunto  de  datos

mediante  táboas  e

gráficas  adecuadas

MACB5.1.1.  Dist-

ingue poboación e a

mostra,  e  xustifica

as  diferenzas  en

problemas  contex-

tualizados.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

tivas,  discretas  e

continuas.

B5.2. Métodos de se-

lección dunha mos-

tra  estatística.  Re-

presentatividade

dunha mostra.

B5.3. Frecuencias ab-

solutas,  relativas  e

acumuladas. Agru-

pación de datos en

intervalos.

B5.4.  Gráficas  esta-

tísticas.

á  situación  analiza-

da,  xustificando  se

as  conclusións  son

representativas

para  a  poboación

estudada.

MACB5.1.2.  Valora  a

representatividade

dunha mostra a tra-

vés  do  procede-

mento de selección,

en casos sinxelos.

CMCCT

MACB5.1.3.  Dist-

ingue entre variable

cualitativa,  cuantita-

tiva discreta e cuan-

titativa  continua,  e

pon exemplos.

CMCCT

MACB5.1.4.  Elabora

táboas  de  frecuen-

cias, relaciona os ti-

pos  de  frecuencias

e obtén información

da táboa elaborada.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

MACB5.1.5.  Cons-

trúe,  coa  axuda  de

ferramentas  tecno-

lóxicas, en caso ne-

cesario, gráficos es-

tatísticos  adecua-

dos  a  distintas  si-

tuacións  relaciona-

das  con  variables

asociadas a proble-

mas  sociais,

económicos  e  da

vida cotiá.

CSC

b

e

f

B5.5.  Parámetros  de

posición: cálculo, in-

terpretación  e  pro-

piedades.

B5.6.  Parámetros  de

dispersión:  cálculo,

interpretación e pro-

piedades.

B5.2. Calcular e inter-

pretar  os  paráme-

tros  de  posición  e

de dispersión dunha

variable  estatística

para resumir os da-

tos e comparar dis-

tribucións  estatísti-

cas.

MACB5.2.1.  Calcula

e  interpreta  as  me-

didas  de  posición

(media,  moda,  me-

diana  e  cuartís)

dunha variable esta-

tística  para  propor-

cionar  un  resumo

dos datos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

B5.7.  Diagrama  de

caixa e bigotes.

B5.8.  Interpretación

conxunta  da  media

e  a  desviación  típi-

ca.

MACB5.2.2.  Calcula

e  interpreta  os  pa-

rámetros de disper-

sión  (rango,  perco-

rrido intercuartílico e

desviación  típica)

dunha variable esta-

tística,  utilizando  a

calculadora e a folla

de  cálculo,  para

comparar  a  repre-

sentatividade  da

media e describir os

datos.

CMCCT

b

e

f

B5.9.  Identificación

das fases e tarefas

dun estudo estatísti-

co. Análise e descri-

ción de traballos re-

lacionados  coa  es-

tatística,  con  inter-

pretación  da  infor-

mación e  detección

B5.3. Analizar e inter-

pretar a información

estatística que apa-

rece nos medios de

comunicación,  valo-

rando  a  súa  repre-

sentatividade  e  a

súa fiabilidade.

MACB5.3.1. Utiliza un

vocabulario  axeita-

do  para  describir,

analizar  e  interpre-

tar  información  es-

tatística dos medios

de  comunicación  e

outros  ámbitos  da

vida cotiá. 

CCL
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

de erros  e  manipu-

lacións.

B5.10.  Utilización  de

calculadora e outros

medios tecnolóxicos

axeitados  para  a

análise,  a  elabora-

ción  e  a  presenta-

ción  de  informes  e

documentos  sobre

informacións  esta-

tísticas  nos  medios

de comunicación.

MACB5.3.2. Emprega

a calculadora e me-

dios  tecnolóxicos

para  organizar  os

datos, xerar gráficos

estatísticos e calcu-

lar  parámetros  de

tendencia  central  e

dispersión.

CD

MACB5.3.3. Emprega

medios tecnolóxicos

para  comunicar  in-

formación  resumida

e  relevante  sobre

unha  variable  esta-

tística analizada

CD

b

f

g

B5.11.  Experiencias

aleatorias.  Sucesos

e espazo mostral.

B5.12.  Cálculo  de

probabilidades  me-

diante  a  regra  de

Laplace.  Diagramas

de  árbore  sinxelos.

Permutacións;  fac-

torial dun número.

B5.4. Estimar a posi-

bilidade  de  que

aconteza un suceso

asociado a un expe-

rimento  aleatorio

sinxelo,  calculando

a súa probabilidade

a partir  da  súa fre-

cuencia  relativa,  a

regra de Laplace ou

os diagramas de ár-

MACB5.4.1. Identifica

os  experimentos

aleatorios  e  distín-

gueos  dos  determi-

nistas.

CMCCT

MACB5.4.2.  Utiliza  o

vocabulario  axeita-

do  para  describir  e

cuantificar  situa-

cións  relacionadas

co azar. 

CMCCT

CCL
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares de apren-

dizaxe 

Competencias

clave

B5.13.  Utilización  da

probabilidade  para

tomar decisións fun-

damentadas  en  di-

ferentes contextos.

bore, e identificando

os  elementos  aso-

ciados  ao  experi-

mento.

MACB5.4.3.  Asigna

probabilidades a su-

cesos  en  experi-

mentos  aleatorios

sinxelos  cuxos  re-

sultados  son  equi-

probables, mediante

a regra de Laplace,

enumerando  os  su-

cesos  elementais,

táboas  ou  árbores,

ou  outras  estrate-

xias persoais.

CMCCT

MACB5.4.4.  Toma  a

decisión  correcta

tendo  en  conta  as

probabilidades  das

distintas opcións en

situacións de  incer-

teza.

CSIEE
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3º de ESO MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS  APLICADAS

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

B1.1.  Planificación  e

expresión  verbal  do

proceso  de  resolu-

ción de problemas.

B1.1. Expresar verbal-

mente e de xeito ra-

zoado o proceso se-

guido  na  resolución

dun problema.

MAPB1.1.1.  Expresa

verbalmente, de xei-

to razoado, o proce-

so seguido na reso-

lución dun problema,

coa precisión e o ri-

gor adecuados.

CCL

CMCCT

f

h

B1.2.  Estratexias  e

procedementos  pos-

tos  en práctica:  uso

da linguaxe apropia-

da  (gráfica,  numéri-

ca,  alxébrica,  etc.),

reformulación  do

problema, resolución

de  subproblemas,

reconto  exhaustivo,

comezo  por  casos

particulares sinxelos,

B1.2. Utilizar procesos

de razoamento e es-

tratexias  de  resolu-

ción  de  problemas,

realizando  os  cálcu-

los  necesarios  e

comprobando as so-

lucións obtidas.

MAPB1.2.1.  Analiza e

comprende  o  enun-

ciado dos problemas

(datos, relacións en-

tre os datos,  e con-

texto do problema).

CCL

CMCCT

MAPB1.2.2.  Valora  a

información  dun

enunciado e relació-

naa  co  número  de

solucións do proble-

ma.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

procura  de  regulari-

dades e leis, etc.

B1.3.  Reflexión  sobre

os  resultados:  revi-

sión  das  operacións

utilizadas,  asigna-

ción  de  unidades

aos resultados, com-

probación e interpre-

tación das solucións

no contexto da situa-

ción, procura doutras

formas  de  resolu-

ción, etc.

MAPB1.2.3.  Realiza

estimacións e elabo-

ra conxecturas sobre

os  resultados  dos

problemas que cum-

pra resolver, valoran-

do a súa utilidade e

a súa eficacia.

CMCCT

MAPB1.2.4. Utiliza es-

tratexias  heurísticas

e procesos de razoa-

mento na resolución

de  problemas,  refle-

xionando  sobre  o

proceso  de  resolu-

ción de problemas.

CMCCT

CAA

b

e

f

g

h

B1.2.  Estratexias  e

procedementos  pos-

tos  en práctica:  uso

da linguaxe apropia-

da  (gráfica,  numéri-

ca,  alxébrica,  etc.),

reformulación  do

problema, resolución

de  subproblemas,

B1.3. Describir e ana-

lizar  situacións  de

cambio,  para  atopar

patróns,  regularida-

des e leis matemáti-

cas,  en  contextos

numéricos, xeométri-

cos, funcionais, esta-

tísticos e probabilísti-

MAPB1.3.1.  Identifica

patróns,  regularida-

des e leis matemáti-

cas en situacións de

cambio,  en  contex-

tos  numéricos,  xeo-

métricos,  funcionais,

estatísticos e proba-

bilísticos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

reconto  exhaustivo,

comezo  por  casos

particulares sinxelos,

procura  de  regulari-

dades e leis, etc.

B1.4.  Formulación  de

proxectos  e  investi-

gacións matemáticas

escolares,  en  con-

textos  numéricos,

xeométricos,  funcio-

nais,  estatísticos  e

probabilísticos,  de

xeito individual  e en

equipo.  Elaboración

e  presentación  dos

informes  correspon-

dentes.

cos, valorando a súa

utilidade  para  facer

predicións.

MAPB1.3.2.  Utiliza as

leis  matemáticas

atopadas  para  reali-

zar  simulacións  e

predicións  sobre  os

resultados  espera-

bles, e valora a súa

eficacia e a súa ido-

neidade.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

b

e

f

B1.3.  Reflexión  sobre

os  resultados:  revi-

sión  das  operacións

utilizadas,  asigna-

ción  de  unidades

aos resultados, com-

probación e interpre-

tación das solucións

no contexto da situa-

ción, procura doutras

formas  de  resolu-

ción, etc.

B1.4. Afondar en pro-

blemas  resoltos  for-

mulando  pequenas

variacións nos datos,

outras  preguntas,

outros  contextos,

etc.

MAPB1.4.1.  Afonda

nos  problemas  logo

de  resolvelos,  revi-

sando o proceso de

resolución  e  os  pa-

sos  e  as  ideas  im-

portantes,  analizan-

do  a  coherencia  da

solución  ou  procu-

rando outras formas

de resolución.

CMCCT

MAPB1.4.2.  Formúla-

se novos problemas,

a partir de un resol-

to,  variando  os  da-

tos, propondo novas

preguntas,  resolven-

do outros problemas

parecidos,  formulan-

do  casos  particula-

res  ou  máis  xerais

de  interese,  e  esta-

blecendo  conexións

entre o problema e a

realidade.

CMCCT

CAA

f

h

B1.4.  Formulación  de

proxectos  e  investi-

gacións matemáticas

escolares,  en  con-

B1.5.  Elaborar  e  pre-

sentar  informes  so-

bre o proceso, os re-

sultados e as conclu-

MAPB1.5.1.  Expón  e

argumenta  o  proce-

so  seguido  ademais

das conclusións obti-

CCL

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

textos  numéricos,

xeométricos,  funcio-

nais,  estatísticos  e

probabilísticos,  de

xeito individual  e en

equipo.  Elaboración

e  presentación  dos

informes  correspon-

dentes.

sións  obtidas  nos

procesos  de  investi-

gación.

das, utilizando distin-

tas  linguaxes:  al-

xébrica, gráfica, xeo-

métrica e estatístico-

probabilística.

a

b

c

d

e

f

g

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e modeli-

zación, en contextos

da realidade e mate-

máticos, de xeito in-

dividual e en equipo.

B1.6.  Desenvolver

procesos  de  mate-

matización  en  con-

textos  da  realidade

cotiá (numéricos, xe-

ométricos,  funcio-

nais,  estatísticos  ou

probabilísticos)  a

partir  da  identifica-

ción  de  situacións

problemáticas da re-

alidade.

MAPB1.6.1.  Identifica

situacións  proble-

máticas da realidade

susceptibles de con-

ter problemas de in-

terese.

CMCCT

CSC

MAPB1.6.2. Establece

conexións  entre  un

problema do  mundo

real e o mundo ma-

temático,  identifican-

do o problema ou os

problemas matemáti-

cos  que  subxacen

nel e os coñecemen-

tos matemáticos ne-

cesarios.

CMCCT

CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

MAPB1.6.3.  Usa,  ela-

bora  ou  constrúe

modelos  matemáti-

cos  sinxelos  que

permitan  a  resolu-

ción  dun  problema

ou  duns  problemas

dentro  do  campo

das matemáticas.

CMCCT

MAPB1.6.4.  Interpreta

a solución matemáti-

ca  do  problema  no

contexto  da  realida-

de.

CMCCT

MAPB1.6.5.  Realiza

simulacións  e  predi-

cións,  en  contexto

real,  para  valorar  a

adecuación e as limi-

tacións dos modelos,

e  propón  melloras

que aumenten a súa

eficacia.

CMCCT

e

f

g

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e modeli-

zación, en contextos

da realidade e mate-

B1.7. Valorar a mode-

lización  matemática

como  un  recurso

para resolver proble-

mas da realidade co-

MAPB1.7.1.  Reflexio-

na sobre o proceso,

obtén  conclusións

sobre  el  e  os  seus

resultados,  valoran-

CMCCT

CAA

CSC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

máticos, de xeito in-

dividual e en equipo.

tiá,  avaliando  a  efi-

cacia  e  as  limita-

cións  dos  modelos

utilizados  ou  cons-

truídos.

do outras opinións.

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

ñ

o

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e modeli-

zación, en contextos

da realidade e mate-

máticos, de xeito in-

dividual e en equipo.

B1.8.  Desenvolver  e

cultivar  as  actitudes

persoais  inherentes

ao  quefacer  mate-

mático.

MAPB1.8.1.  Desen-

volve actitudes axei-

tadas para o traballo

en matemáticas (es-

forzo,  perseveranza,

flexibilidade  e  acep-

tación  da  crítica  ra-

zoada).

CMCCT

CSIEE

CSC

MAPB1.8.2.  Formúla-

se  a  resolución  de

retos  e  problemas

coa precisión, esme-

ro  e  interese  ade-

cuados ao nivel edu-

cativo e á dificultade

da situación.

CMCCT

MAPB1.8.3.  Distingue

entre  problemas  e

exercicios,  e  adopta

a  actitude  axeitada

para cada caso.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

MAPB1.8.4.  Desen-

volve  actitudes  de

curiosidade  e  inda-

gación,  xunto  con

hábitos de formular e

formularse  pregun-

tas,  e  procurar  res-

postas  axeitadas,

tanto no estudo dos

conceptos  como  na

resolución de proble-

mas.

CMCCT

CAA

CCEC

MAPB1.8.5.  Desen-

volve habilidades so-

ciais de cooperación

e traballo en equipo. 

CSIEE

CSC

 b

g

B1.6.  Confianza  nas

propias  capacidades

para desenvolver ac-

titudes  axeitadas  e

afrontar  as  dificulta-

des  propias  do  tra-

ballo científico.

B1.9. Superar bloque-

os  e  inseguridades

ante a resolución de

situacións  descoñe-

cidas.

MAPB1.9.1. Toma de-

cisións nos procesos

de  resolución  de

problemas, de inves-

tigación  e  de  mate-

matización  ou  de

modelización, e valo-

ra as consecuencias

destas e a súa con-

veniencia  pola  súa

sinxeleza e utilidade.

CMCCT

CSIEE

b B1.6.  Confianza  nas B1.10. Reflexionar so- MAPB1.10.1.  Refle- CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

g propias  capacidades

para desenvolver ac-

titudes  axeitadas  e

afrontar  as  dificulta-

des  propias  do  tra-

ballo científico.

bre  as  decisións to-

madas  e  aprender

diso  para  situacións

similares futuras.

xiona  sobre  os  pro-

blemas resoltos e os

procesos desenvolvi-

dos, valorando a po-

tencia e a sinxeleza

das  ideas  clave,  e

aprende  para  situa-

cións  futuras  simila-

res.

CAA

b

e

f

g

B1.7.  Utilización  de

medios  tecnolóxicos

no  proceso  de

aprendizaxe para:

Recollida  ordenada

e  a  organización

de datos. 

Elaboración  e  crea-

ción de representa-

cións  gráficas  de

B1.11.  Empregar  as

ferramentas  tecno-

lóxicas  adecuadas,

de  xeito  autónomo,

realizando  cálculos

numéricos,  alxébri-

cos  ou  estatísticos,

facendo  representa-

cións gráficas, recre-

ando situacións ma-

temáticas  mediante

MAPB1.11.1.  Selec-

ciona  ferramentas

tecnolóxicas  axeita-

das  e  utilízaas para

a realización de cál-

culos  numéricos,  al-

xébricos ou estatísti-

cos cando a dificulta-

de destes impida ou

non  aconselle  face-

los manualmente.

CMCCT

CD
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

datos  numéricos,

funcionais ou esta-

tísticos.

Facilitación  da  com-

prensión  de  con-

ceptos e propieda-

des xeométricas ou

funcionais,  e  reali-

zación  de  cálculos

de  tipo  numérico,

alxébrico  ou  esta-

tístico. 

Deseño  de  simula-

cións e elaboración

de  predicións  so-

bre  situacións  ma-

temáticas diversas.

Elaboración de infor-

mes e documentos

sobre  os  procesos

levados  a  cabo  e

as  conclusións  e

os  resultados  obti-

dos.

simulacións ou anali-

zando  con  sentido

crítico  situacións  di-

versas que axuden á

comprensión de con-

ceptos  matemáticos

ou  á  resolución  de

problemas.

MAPB1.11.2.  Utiliza

medios  tecnolóxicos

para facer represen-

tacións  gráficas  de

funcións  con  expre-

sións  alxébricas

complexas e extraer

información cualitati-

va e cuantitativa so-

bre elas.

CMCCT

MAPB1.11.3.  Deseña

representacións

gráficas  para  expli-

car o proceso segui-

do  na  solución  de

problemas, mediante

a  utilización  de  me-

dios tecnolóxicos.

CMCCT

MAPB1.11.4.  Recrea

ámbitos  e  obxectos

xeométricos  con  fe-

rramentas  tecnolóxi-

cas interactivas para

amosar,  analizar  e

comprender  propie-

dades xeométricas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

Consulta,  comunica-

ción  e  comparti-

ción,  en  ámbitos

apropiados,  da  in-

formación e as ide-

as matemáticas.

MAPB1.11.5.  Utiliza

medios  tecnolóxicos

para o tratamento de

datos e gráficas es-

tatísticas, extraer in-

formación e elaborar

conclusións.

CMCCT

a

b

e

f

g

B1.7.  Utilización  de

medios  tecnolóxicos

no  proceso  de

aprendizaxe para:

Recollida  ordenada

e  a  organización

de datos. 

Elaboración  e  crea-

ción de representa-

cións  gráficas  de

datos  numéricos,

funcionais ou esta-

tísticos.

Facilitación  da  com-

prensión  de  con-

ceptos e propieda-

des xeométricas ou

funcionais,  e  reali-

zación  de  cálculos

B1.12. Utilizar as tec-

noloxías da informa-

ción e da comunica-

ción de maneira ha-

bitual no proceso de

aprendizaxe,  procu-

rando,  analizando  e

seleccionando  infor-

mación  salientable

en  internet  ou  nou-

tras  fontes,  elabo-

rando  documentos

propios, facendo ex-

posicións  e  argu-

mentacións destes e

compartíndoos  en

ámbitos  apropiados

para  facilitar  a  inte-

racción.

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  sa-

lientable,  coa  ferra-

menta  tecnolóxica

axeitada,  e  compár-

teos para a súa dis-

cusión ou difusión.

CCL

CD

MAPB1.12.2.  Utiliza

os recursos creados

para  apoiar  a  expo-

sición oral dos conti-

dos  traballados  na

aula.

CCL
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

de  tipo  numérico,

alxébrico  ou  esta-

tístico. 

Deseño  de  simula-

cións e elaboración

de  predicións  so-

bre  situacións  ma-

temáticas diversas.

Elaboración de infor-

mes e documentos

sobre  os  procesos

levados  a  cabo  e

as  conclusións  e

os  resultados  obti-

dos.

Consulta,  comunica-

ción  e  comparti-

ción,  en  ámbitos

apropiados,  da  in-

formación e as ide-

as matemáticas.

MAPB1.12.3.  Usa

axeitadamente  os

medios  tecnolóxicos

para estruturar e me-

llorar o seu proceso

de  aprendizaxe,  re-

collendo  a  informa-

ción das actividades,

analizando  puntos

fortes  e  débiles  do

seu proceso educati-

vo  e  establecendo

pautas de mellora.

CD

CAA

MAPB1.12.4.  Empre-

ga  ferramentas  tec-

nolóxicas  para com-

partir ideas e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

e

f

g

B2.1.  Potencias  de

números  naturais

con expoñente entei-

ro. Significado e uso.

Potencias  de  base

10. Aplicación para a

expresión  de  núme-

ros  moi  pequenos.

Operacións  con

números expresados

en  notación  científi-

ca. Aplicación a pro-

blemas extraídos do

ámbito  social  e  físi-

co.

B2.2.  Xerarquía  de

operacións.

B2.3.  Números  deci-

mais  e  racionais.

Transformación  de

fraccións  en  deci-

mais  e  viceversa.

Números  decimais

exactos e periódicos.

B2.4.  Operacións con

fraccións e decimais.

Cálculo  aproximado

B2.1.  Utilizar  as  pro-

piedades dos núme-

ros racionais e deci-

mais  para  operar

con eles, utilizando a

forma  de  cálculo  e

notación  adecuada,

para resolver proble-

mas,  e  presentando

os  resultados  coa

precisión requirida.

MAPB2.1.1.  Aplica  as

propiedades das po-

tencias para simplifi-

car  fraccións  cuxos

numeradores  e  de-

nominadores  son

produtos  de  poten-

cias.

CMCCT

MAPB2.1.2. Distingue,

ao  achar  o  decimal

equivalente  a  unha

fracción,  entre  deci-

mais  finitos  e  deci-

mais infinitos periódi-

cos,  e  indica,  nese

caso, o grupo de de-

cimais  que  se  repi-

ten ou forman perío-

do.

CMCCT

MAPB2.1.3.  Expresa

certos  números  moi

grandes  e  moi  pe-

quenos  en  notación

científica,  opera  con

eles, con e sen cal-

culadora,  e  utilízaos

en  problemas  con-

textualizados.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

e redondeo. Erro co-

metido.

B2.5.  Elaboración  e

utilización  de  estra-

texias para o cálculo

mental, para o cálcu-

lo  aproximado  e

para  o  cálculo  con

calculadora  ou  ou-

tros  medios  tecno-

lóxicos.

MAPB2.1.4.  Distingue

e  emprega  técnicas

adecuadas para rea-

lizar  aproximacións

por defecto e por ex-

ceso dun número en

problemas  contex-

tualizados,  e  xustifi-

ca os seus procede-

mentos.

CMCCT

MAPB2.1.5.  Aplica

axeitadamente técni-

cas  de  truncamento

e  redondeo  en  pro-

blemas  contextuali-

zados,  recoñecendo

os  erros  de  aproxi-

mación  en  cada

caso  para  determi-

nar  o  procedemento

máis axeitado.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

MAPB2.1.6.  Expresa

o resultado dun pro-

blema,  utilizando  a

unidade  de  medida

adecuada,  en  forma

de  número  decimal,

redondeándoo  se  é

necesario coa marxe

de erro ou precisión

requiridas,  de  acor-

do coa natureza dos

datos.

CMCCT

MAPB2.1.7. Calcula o

valor  de  expresións

numéricas de núme-

ros  enteiros,  deci-

mais  e  fraccionarios

mediante  as  opera-

cións  elementais  e

as  potencias  de

números  naturais  e

expoñente  enteiro,

aplicando  correcta-

mente  a  xerarquía

das operacións.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

MAPB2.1.8.  Emprega

números racionais e

decimais para resol-

ver  problemas  da

vida cotiá,  e analiza

a coherencia da so-

lución.

CMCCT

b

f

B2.6. Investigación de

regularidades,  rela-

cións e propiedades

que  aparecen  en

conxuntos de núme-

ros. Expresión usan-

do  linguaxe  alxébri-

ca. 

B2.7.  Sucesións  nu-

méricas.  Sucesións

recorrentes.  Progre-

sións  aritméticas  e

xeométricas.

B2.2. Obter e manipu-

lar  expresións  sim-

bólicas  que  descri-

ban  sucesións  nu-

méricas, observando

regularidades en ca-

sos sinxelos que in-

clúan  patróns  recur-

sivos.

MAPB2.2.1.  Calcula

termos  dunha  suce-

sión  numérica  reco-

rrente  usando  a  lei

de formación a partir

de  termos  anterio-

res.

CMCCT

MAPB2.2.2.  Obtén

unha  lei  de  forma-

ción ou fórmula para

o termo xeral dunha

sucesión  sinxela  de

números enteiros ou

fraccionarios.

CMCCT

MAPB2.2.3.  Valora  e

identifica a presenza

recorrente das suce-

sións na natureza e

resolve  problemas

asociados a estas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

b

f

B2.8.  Transformación

de expresión alxébri-

cas cunha indetermi-

nada.  Igualdades

notables.  Opera-

cións elementais con

polinomios.

B2.3. Utilizar a lingua-

xe alxébrica para ex-

presar  unha  propie-

dade  ou  relación

dada  mediante  un

enunciado,  extraen-

do a información re-

levante  e  transfor-

mándoa.

MAPB2.3.1.  Suma,

resta e multiplica po-

linomios,  expresa  o

resultado  en  forma

de  polinomio  orde-

nado  e  aplícao  a

exemplos  da  vida

cotiá.

CMCCT

MAPB2.3.2. Coñece e

utiliza as identidades

notables  correspon-

dentes  ao  cadrado

dun binomio e unha

suma  por  diferenza,

e aplícaas nun con-

texto adecuado.

CMCCT

f

g

h

B2.9.  Ecuacións  de

segundo grao cunha

incógnita.  Resolu-

ción  por  distintos

métodos.

B2.4. Resolver proble-

mas  da  vida  cotiá

nos que se precise a

formulación e a reso-

lución  de  ecuacións

de primeiro e segun-

MAPB2.4.1.  Resolve

ecuacións de segun-

do grao completas e

incompletas median-

te procedementos al-

xébricos e gráficos. 

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

B2.10.  Sistemas  line-

ais  de  dúas  ecua-

cións  con  dúas  in-

cógnitas.  Resolu-

ción.

B2.11.  Resolución  de

problemas  mediante

a utilización de ecua-

cións e sistemas.

do grao,  e  sistemas

lineais  de  dúas

ecuacións  con  dúas

incógnitas, aplicando

técnicas de manipu-

lación  alxébricas,

gráficas ou recursos

tecnolóxicos, e valo-

rar  e  contrastar  os

resultados obtidos.

MAPB2.4.2.  Resolve

sistemas  de  dúas

ecuacións  lineais

con  dúas  incógnitas

mediante  procede-

mentos  alxébricos

ou gráficos.

CMCCT

MAPB2.4.3.  Formula

alxebricamente unha

situación da vida co-

tiá  mediante  ecua-

cións  de  primeiro  e

segundo grao, e sis-

temas  lineais  de

dúas  ecuacións  con

dúas  incógnitas,

resólveas e interpre-

ta criticamente o re-

sultado obtido.

CMCCT

Bloque 3. Xeometría

e

f

l

n

B3.1.  Xeometría  do

plano: mediatriz dun

segmento e bisectriz

dun ángulo; ángulos

e as súas relacións;

B3.1.  Recoñecer  e

describir os elemen-

tos e as propiedades

características  das

figuras  planas,  os

MAPB3.1.1.  Coñece

as  propiedades  dos

puntos  da  mediatriz

dun  segmento  e  da

bisectriz dun ángulo.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

perímetros  e  áreas

de  polígonos;  lonxi-

tude e área de figu-

ras  circulares.  Pro-

piedades.

B3.2.  Xeometría  do

espazo: áreas e vo-

lumes.

B3.5.  Uso  de  ferra-

mentas  pedagóxicas

adecuadas,  entre

elas as tecnolóxicas,

para estudar formas,

configuracións  e  re-

lacións xeométricas.

corpos  xeométricos

elementais e as súas

configuracións  xeo-

métricas.

MAPB3.1.2.  Utiliza as

propiedades  da  me-

diatriz  e  a  bisectriz

para resolver proble-

mas  xeométricos

sinxelos.

CMCCT

MAPB3.1.3.  Manexa

as  relacións  entre

ángulos  definidos

por  rectas  que  se

cortan ou por parale-

las  cortadas  por

unha  secante,  e  re-

solve problemas xe-

ométricos  sinxelos

nos  que  interveñen

ángulos.

CMCCT

MAPB3.1.4. Calcula o

perímetro de polígo-

nos,  a  lonxitude  de

circunferencias  e  a

área de polígonos e

de figuras circulares

en  problemas  con-

textualizados,  apli-

cando  fórmulas  e

técnicas adecuadas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

MAPB3.1.5.  Calcula

áreas e volumes de

poliedros regulares e

corpos de revolución

en  problemas  con-

textualizados,  apli-

cando  fórmulas  e

técnicas adecuadas.

CMCCT

f

l

n

B3.3. Teorema de Ta-

les.  División  dun

segmento  en  partes

proporcionais.  Apli-

cación  á  resolución

de problemas.

B3.2.  Utilizar  o  teore-

ma de Tales e as fór-

mulas  usuais  para

realizar  medidas  in-

directas  de  elemen-

tos  inaccesibles  e

para  obter  medidas

de  lonxitudes,  de

exemplos  tomados

da  vida  real,  de  re-

presentacións artísti-

cas como pintura ou

arquitectura,  ou  da

resolución de proble-

mas xeométricos.

MAPB3.2.1. Divide un

segmento  en  partes

proporcionais  a  ou-

tros dados e estable-

ce relacións de pro-

porcionalidade  entre

os  elementos  ho-

mólogos de dous po-

lígonos semellantes.

CMCCT

MAPB3.2.2.  Recoñe-

ce  triángulos  seme-

llantes  e,  en  situa-

cións de semellanza,

utiliza o teorema de

Tales para o cálculo

indirecto  de  lonxi-

tudes.

CMCCT

f

l

B3.3. Teorema de Ta-

les.  División  dun

segmento  en  partes

B3.3.  Calcular  (am-

pliación ou redución)

as  dimensións  reais

MAPB3.3.1.  Calcula

dimensións  reais  de

medidas  de  lonxi-

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

proporcionais.  Apli-

cación  á  resolución

de problemas.

de figuras dadas en

mapas  ou  planos,

coñecendo a escala.

tudes  en  situacións

de  semellanza  (pla-

nos,  mapas,  fotos

aéreas, etc.).

e

f

g

l

n

B3.4. Translacións, xi-

ros  e  simetrías  no

plano.

B3.5.  Uso  de  ferra-

mentas  pedagóxicas

adecuadas,  entre

elas as tecnolóxicas,

para estudar formas,

configuracións  e  re-

lacións xeométricas.

B3.4.  Recoñecer  as

transformacións  que

levan dunha figura a

outra  mediante  mo-

vemento  no  plano,

aplicar  os  referidos

movementos e anali-

zar deseños cotiáns,

obras de arte e con-

figuracións  presen-

tes na natureza.

MAPB3.4.1.  Identifica

os  elementos  máis

característicos  dos

movementos no pla-

no presentes na na-

tureza,  en  deseños

cotiáns ou obras de

arte.

CMCCT

CCEC

MAPB3.4.2. Xera cre-

acións  propias  me-

diante a composición

de movementos, em-

pregando  ferramen-

tas tecnolóxicas can-

do sexa necesario.

CMCCT

CCEC

f

l

B3.6.  O  globo  te-

rráqueo.  Coordena-

das xeográficas. La-

titude  e  lonxitude

dun punto.

B3.5.  Interpretar  o

sentido  das  coorde-

nadas xeográficas  e

a  súa  aplicación  na

localización  de  pun-

tos.

MAPB3.5.1.  Sitúa  so-

bre  o  globo  te-

rráqueo  o  Ecuador,

os polos, os meridia-

nos e os paralelos, e

é capaz de situar un

punto sobre o globo

terráqueo  coñecen-

do a súa latitude e a

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

súa lonxitude.

Bloque 4. Funcións

e

f

g

h

B4.1. Análise e descri-

ción  cualitativa  de

gráficas  que  repre-

sentan  fenómenos

do  ámbito  cotián  e

doutras materias. 

B4.2.  Análise  dunha

situación a partir  do

estudo  das  carac-

terísticas  locais  e

globais  da  gráfica

correspondente.

B4.3.  Análise  e  com-

paración  de  situa-

cións  de  dependen-

cia  funcional  dadas

mediante  táboas  e

enunciados.

B4.7.  Utilización  de

calculadoras gráficas

e software específico

para a construción e

interpretación  de

gráficas.

B4.1. Coñecer os ele-

mentos  que  inter-

veñen no estudo das

funcións e a súa re-

presentación gráfica.

MAPB4.1.1.  Interpreta

o  comportamento

dunha  función  dada

graficamente, e aso-

cia  enunciados  de

problemas  contex-

tualizados a gráficas.

CMCCT

MAPB4.1.2.  Identifica

as  características

máis  salientables

dunha  gráfica,  e  in-

terprétaos dentro do

seu contexto.

CMCCT

MAPB4.1.3.  Constrúe

unha gráfica a partir

dun  enunciado  con-

textualizado,  e  des-

cribe o fenómeno ex-

posto.

CMCCT

MAPB4.1.4. Asocia ra-

zoadamente  expre-

sións  analíticas  sin-

xelas a funcións da-

das graficamente.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

b

f

h

B4.4.  Utilización  de

modelos lineais para

estudar  situacións

provenientes de dife-

rentes  ámbitos  de

coñecemento  e  da

vida  cotiá,  mediante

a  confección  da

táboa, a representa-

ción  gráfica  e  a

obtención  da  expre-

sión alxébrica. 

B4.5.  Expresións  da

ecuación da recta.

B4.2.  Identificar  rela-

cións da vida cotiá e

doutras materias que

poden  modelizarse

mediante  unha  fun-

ción  lineal,  valoran-

do  a  utilidade  da

descrición deste mo-

delo e dos seus pa-

rámetros,  para  des-

cribir  o  fenómeno

analizado.

MAPB4.2.1.  Determi-

na as formas de ex-

presión da ecuación

da  recta  a  partir

dunha  dada  (ecua-

ción  punto-penden-

te,  xeral,  explícita  e

por  dous  puntos),

identifica  puntos  de

corte  e  pendente,  e

represéntaas  grafi-

camente.

CMCCT

MAPB4.2.2.  Obtén  a

expresión  analítica

da  función  lineal

asociada a un enun-

ciado e represéntaa.

CMCCT

e

f

g

h

B4.6.  Funcións  cua-

dráticas.  Represen-

tación  gráfica.  Utili-

zación  para  repre-

sentar  situacións  da

vida cotiá.

B4.3.  Recoñecer  si-

tuacións  de  relación

funcional  que  nece-

sitan  ser  descritas

mediante  funcións

cuadráticas,  calcu-

MAPB4.3.1.  Repre-

senta  graficamente

unha  función  po-

linómica de grao 2 e

describe as súas ca-

racterísticas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

B4.7.  Utilización  de

calculadoras gráficas

e software específico

para a construción e

a  interpretación  de

gráficas.

lando  os  seus  pa-

rámetros  e  as  súas

características.

MAPB4.3.2.  Identifica

e describe situacións

da  vida  cotiá  que

poidan ser modeliza-

das  mediante  fun-

cións  cuadráticas,

estúdaas  e  re-

preséntaas  utilizan-

do medios tecnolóxi-

cos  cando sexa ne-

cesario.

CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade

a

b

c

e

f

g

h

m

B5.1. Fases e tarefas

dun estudo estatísti-

co.  Poboación  e

mostra. Variables es-

tatísticas:  cualitati-

vas, discretas e con-

tinuas.

B5.2. Métodos de se-

lección  dunha  mos-

tra  estatística.  Re-

B5.1.  Elaborar  infor-

macións  estatísticas

para  describir  un

conxunto  de  datos

mediante  táboas  e

gráficas  adecuadas

á  situación  analiza-

da, e xustificar se as

conclusións  son  re-

presentativas para a

poboación estudada.

MAPB5.1.1.  Distingue

poboación e mostra,

e  xustifica  as  dife-

renzas en problemas

contextualizados. 

CMCCT

MAPB5.1.2.  Valora  a

representatividade

dunha mostra a tra-

vés do procedemen-

to  de  selección,  en

casos sinxelos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

presentatividade

dunha mostra.

B5.3. Frecuencias ab-

solutas,  relativas  e

acumuladas.  Agru-

pación  de  datos  en

intervalos.

B5.4. Gráficas estatís-

ticas:  construción  e

interpretación.

MAPB5.1.3.  Distingue

entre  variable  cuali-

tativa,  cuantitativa

discreta  e  cuantitati-

va  continua,  e  pon

exemplos.

CMCCT

MAPB5.1.4.  Elabora

táboas  de  frecuen-

cias, relaciona os ti-

pos de frecuencias e

obtén información da

táboa elaborada.

CMCCT

MAPB5.1.5. Constrúe,

coa  axuda de  ferra-

mentas tecnolóxicas,

de  ser  necesario,

gráficos  estatísticos

adecuados  a  distin-

tas  situacións  rela-

cionadas  con  varia-

bles  asociadas  a

problemas  sociais,

económicos  e  da

vida cotiá.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

MAPB5.1.6.  Planifica

o  proceso  para  a

elaboración  dun  es-

tudo  estatístico,  de

xeito individual ou en

grupo.

CMCCT

e

f

B5.5.  Parámetros  de

posición:  media,

moda,  mediana  e

cuartís.  Cálculo,  in-

terpretación  e  pro-

piedades.

B5.6.  Parámetros  de

dispersión:  rango,

percorrido  intercuar-

tílico  e  desviación

típica.  Cálculo  e  in-

terpretación.

B5.7.  Diagrama  de

caixa e bigotes.

B5.8.  Interpretación

conxunta da media e

a desviación típica.

B5.9.  Aplicacións  in-

formáticas que facili-

ten  o  tratamento  de

datos estatísticos.

B5.2. Calcular e inter-

pretar os parámetros

de posición e de dis-

persión dunha varia-

ble  estatística  para

resumir  os  datos  e

comparar  distribu-

cións estatísticas.

MAPB5.2.1. Calcula e

interpreta  as  medi-

das  de  posición

dunha variable esta-

tística  para  propor-

cionar  un  resumo

dos datos. 

CMCCT

MAPB5.2.2.  Calcula

os  parámetros  de

dispersión dunha va-

riable  estatística

(con  calculadora  e

con folla de cálculo)

para comparar a re-

presentatividade  da

media e describir os

datos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

a

b

c

d

e

f

g

h

m

B5.1. Fases e tarefas

dun estudo estatísti-

co.  Poboación  e

mostra. Variables es-

tatísticas:  cualitati-

vas, discretas e con-

tinuas.

B5.2. Métodos de se-

lección  dunha  mos-

tra  estatística.  Re-

presentatividade

dunha mostra.

B5.3. Frecuencias ab-

solutas,  relativas  e

acumuladas.  Agru-

pación  de  datos  en

intervalos.

B5.3. Analizar e inter-

pretar  a  información

estatística  que  apa-

rece nos medios de

comunicación,  e  va-

lorar a súa represen-

tatividade e fiabilida-

de.

MAPB5.3.1. Utiliza un

vocabulario  axeitado

para describir,  anali-

zar  e  interpretar  in-

formación estatística

nos  medios  de  co-

municación  e  nou-

tros ámbitos da vida

cotiá.

CCL

CMCCT

MAPB5.3.2.  Emprega

a calculadora e me-

dios  tecnolóxicos

para  organizar  os

datos, xerar gráficos

estatísticos  e  calcu-

lar  parámetros  de

tendencia  central  e

dispersión.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO

Ob-

xecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares de apren-

dizaxe

Competencias

clave

B5.4. Gráficas estatís-

ticas:  construción  e

interpretación.

B5.5.  Parámetros  de

posición:  media,

moda,  mediana  e

cuartís.  Cálculo,  in-

terpretación  e  pro-

piedades.

B5.6.  Parámetros  de

dispersión:  rango,

percorrido  intercuar-

tílico  e  desviación

típica.  Cálculo  e  in-

terpretación.

B5.7.  Diagrama  de

caixa e bigotes.

B5.8.  Interpretación

conxunta da media e

a desviación típica.

B5.9.  Aplicacións  in-

formáticas que facili-

ten  o  tratamento  de

datos estatísticos.

MAPB5.3.3.  Emprega

medios  tecnolóxicos

para  comunicar  in-

formación  resumida

e  relevante  sobre

unha  variable  esta-

tística que analizase.

CMCCT
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4º de ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

f

h

B1.1. Planificación do

proceso  de  resolu-

ción de problemas.

B1.1.  Expresar  ver-

balmente,  de  xeito

razoado,  o  proceso

seguido  na  resolu-

ción dun problema.

MACB1.1.1.  Expresa

verbalmente,  de  xeito

razoado, o proceso se-

guido  na  resolución

dun problema, coa pre-

cisión  e  o  rigor  ade-

cuados.

CCL

CMCCT

e

f

h

B1.2.  Estratexias  e

procedementos

postos  en  práctica:

uso  da  linguaxe

apropiada  (gráfica,

numérica, alxébrica,

etc.),  reformulación

do  problema,  reso-

lución de subproble-

mas,  reconto

exhaustivo,  comezo

por casos particula-

res sinxelos, procu-

ra de regularidades

e leis, etc.

B1.3. Reflexión sobre

os  resultados:  revi-

sión das operacións

utilizadas,  asigna-

B1.2.  Utilizar  proce-

sos  de  razoamento

e estratexias de re-

solución  de  proble-

mas,  realizando  os

cálculos  necesarios

e  comprobando  as

solucións obtidas.

MACB1.2.1.  Analiza  e

comprende o enuncia-

do dos problemas (da-

tos, relacións entre os

datos,  e  contexto  do

problema).

CMCCT

MACB1.2.2. Valora a in-

formación  dun  enun-

ciado  e  relaciónaa  co

número  de  solucións

do problema.

CMCCT

MACB1.2.3. Realiza es-

timacións  e  elabora

conxecturas  sobre  os

resultados dos proble-

mas que cumpra resol-

ver,  valorando  a  súa

utilidade e a súa efica-

cia.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

ción  de  unidades

aos  resultados,

comprobación  e  in-

terpretación das so-

lucións  no  contexto

da situación, procu-

ra  doutras  formas

de resolución, etc.

MACB1.2.4.  Utiliza  es-

tratexias  heurísticas  e

procesos  de  razoa-

mento  na  resolución

de problemas, reflexio-

nando sobre o proceso

de  resolución  de  pro-

blemas.

CMCCT

CAA

b

e

f

g

h

B1.2.  Estratexias  e

procedementos

postos  en  práctica:

uso  da  linguaxe

apropiada  (gráfica,

numérica, alxébrica,

etc.),  reformulación

do  problema,  reso-

B1.3. Describir e ana-

lizar  situacións  de

cambio, para atopar

patróns,  regularida-

des e leis matemáti-

cas,  en  contextos

numéricos,  xeo-

métricos,  funcio-

MACB1.3.1.  Identifica

patróns,  regularidades

e leis  matemáticas en

situacións  de  cambio,

en  contextos  numéri-

cos,  xeométricos,  fun-

cionais,  estatísticos  e

probabilísticos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

lución de subproble-

mas,  reconto

exhaustivo,  comezo

por casos particula-

res sinxelos, procu-

ra de regularidades

e leis, etc.

B1.4. Formulación de

proxectos  e investi-

gacións  matemáti-

cas  escolares,  en

contextos  numéri-

cos,  xeométricos,

funcionais,  estatísti-

cos  e  probabilísti-

cos, de xeito indivi-

dual  e  en  equipo.

Elaboración  e  pre-

sentación dos infor-

mes  corresponden-

tes.

nais,  estatísticos  e

probabilísticos,  va-

lorando  a  súa  utili-

dade para facer pre-

dicións.

MACB1.3.2.  Utiliza  as

leis  matemáticas

atopadas para realizar

simulacións  e  predi-

cións sobre os resulta-

dos esperables, e valo-

ra  a  súa  eficacia  e  a

súa idoneidade.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

b

e

f

B1.3. Reflexión sobre

os  resultados:  revi-

sión das operacións

utilizadas,  asigna-

ción  de  unidades

aos  resultados,

comprobación  e  in-

terpretación das so-

lucións  no  contexto

da situación, procu-

ra  doutras  formas

de resolución, etc. 

B1.4. Afondar en pro-

blemas resoltos for-

mulando  pequenas

variacións  nos  da-

tos,  outras  pregun-

tas,  outros  contex-

tos, etc. 

MACB1.4.1. Afonda nos

problemas logo de re-

solvelos,  revisando  o

proceso  de  resolución

e os pasos e as ideas

importantes,  analizan-

do a coherencia da so-

lución  ou  procurando

outras formas de reso-

lución.

CMCCT

MACB1.4.2.  Formúlase

novos  problemas,  a

partir de un resolto, va-

riando  os  datos,  pro-

pondo  novas  pregun-

tas,  resolvendo  outros

problemas  parecidos,

formulando casos par-

ticulares  ou  máis  xe-

rais de interese, e es-

tablecendo  conexións

entre  o  problema  e  a

realidade.

CMCCT

CAA

f

h

B1.4. Formulación de

proxectos  e investi-

gacións  matemáti-

cas  escolares,  en

contextos  numéri-

cos,  xeométricos,

funcionais,  estatísti-

B1.5. Elaborar e pre-

sentar  informes  so-

bre  o  proceso,  re-

sultados  e  conclu-

sións  obtidas  nos

procesos de investi-

gación.

MACB1.5.1.  Expón  e

defende o proceso se-

guido  ademais  das

conclusións  obtidas,

utilizando as linguaxes

alxébrica, gráfica, xeo-

métrica  e  estatístico-

CCL

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

cos  e  probabilísti-

cos, de xeito indivi-

dual  e  en  equipo.

Elaboración  e  pre-

sentación dos infor-

mes  corresponden-

tes.

probabilística.

a

b

c

d

e

f

g

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e mode-

lización,  en  contex-

tos  da  realidade  e

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

B1.6.  Desenvolver

procesos  de  mate-

matización  en  con-

textos  da  realidade

cotiá  (numéricos,

xeométricos, funcio-

nais, estatísticos ou

probabilísticos)  a

partir  da  identifica-

ción  de  problemas

en  situacións  pro-

blemáticas da reali-

dade.

MACB1.6.1. Identifica si-

tuacións problemáticas

da  realidade  suscepti-

bles de conter  proble-

mas de interese.

CMCCT

CSC

MACB1.6.2.  Establece

conexións  entre  un

problema  do  mundo

real  e  o mundo mate-

mático, identificando o

problema ou os proble-

mas  matemáticos  que

subxacen  nel  e  os

coñecementos  mate-

máticos necesarios.

CMCCT

CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

MACB1.6.3. Usa, elabo-

ra  ou  constrúe  mode-

los matemáticos sinxe-

los que permitan a re-

solución dun problema

ou  duns  problemas

dentro  do  campo  das

matemáticas.

CMCCT

MACB1.6.4. Interpreta a

solución  matemática

do  problema  no  con-

texto da realidade.

CMCCT

MACB1.6.5.  Realiza  si-

mulacións  e  predi-

cións, en contexto real,

para valorar a adecua-

ción  e  as  limitacións

dos modelos, e propón

melloras  que  aumen-

ten a súa eficacia.

CMCCT

e

f

g

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e mode-

lización,  en  contex-

tos  da  realidade  e

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

B1.7. Valorar a mode-

lización  matemática

como  un  recurso

para  resolver  pro-

blemas da realidade

cotiá,  avaliando  a

eficacia e as limita-

cións  dos  modelos

utilizados  ou  cons-

MACB1.7.1.  Reflexiona

sobre  o  proceso  e

obtén  conclusións  so-

bre el e os seus resul-

tados,  valorando  ou-

tras opinións.

CMCCT

CAA

CSC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

truídos.

a

b

c

d

e

f

g

l

m

n

ñ

o

B1.5.  Práctica  dos

procesos  de  mate-

matización e mode-

lización,  en  contex-

tos  da  realidade  e

matemáticos,  de

xeito individual e en

equipo.

B1.8.  Desenvolver  e

cultivar as actitudes

persoais  inherentes

ao  quefacer  mate-

mático.

MACB1.8.1. Desenvolve

actitudes  adecuadas

para o traballo en ma-

temáticas  (esforzo,

perseveranza,  flexibili-

dade  e  aceptación  da

crítica razoada).

CMCCT

CSC

CSIEE

MACB1.8.2.  Formúlase

a resolución de retos e

problemas  coa  preci-

sión, o esmero e o in-

terese  adecuados  ao

nivel educativo e á difi-

cultade da situación.

CMCCT

MACB1.8.3.  Distingue

entre  problemas  e

exercicios,  e adopta a

actitude  axeitada  para

cada caso.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

MACB1.8.4. Desenvolve

actitudes de curiosida-

de e indagación, xunto

con hábitos de formu-

lar  e  formularse  pre-

guntas, e procurar res-

postas  adecuadas,

tanto  no  estudo  dos

conceptos como na re-

solución de problemas.

CMCCT

CAA

CCEC

MACB1.8.5. Desenvolve

habilidades  sociais  de

cooperación  e  traballo

en equipo.

CSC

CSIEE

b

g

B1.6.  Confianza  nas

propias  capacida-

des  para  desenvol-

ver  actitudes  ade-

cuadas  e  afrontar

as  dificultades  pro-

pias  do  traballo

científico. 

B1.9.  Superar  blo-

queos e insegurida-

des  ante  a  resolu-

ción  de  situacións

descoñecidas.

MACB1.9.1.  Toma deci-

sións nos procesos de

resolución  de  proble-

mas,  de  investigación

e  de  matematización

ou de modelización, e

valora  as  consecuen-

cias  destas  e  a  súa

conveniencia  pola súa

sinxeleza e utilidade.

CMCCT

CSIEE

b

g

B1.6.  Confianza  nas

propias  capacida-

des  para  desenvol-

ver  actitudes  ade-

cuadas  e  afrontar

B1.10.  Reflexionar

sobre  as  decisións

tomadas e aprender

diso para situacións

similares futuras.

MACB1.10.1. Reflexiona

sobre os problemas re-

soltos  e  os  procesos

desenvolvidos,  valo-

rando  a  potencia  e  a

CMCCT

CAA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

as  dificultades  pro-

pias  do  traballo

científico. 

sinxeleza  das  ideas

clave,  e  aprende para

situacións futuras simi-

lares.

b

e

f

g

B1.7.  Utilización  de

medios tecnolóxicos

no  proceso  de

aprendizaxe para: 

Recollida  ordenada

e  a  organización

de datos. 

Elaboración e crea-

ción  de  represen-

tacións gráficas de

datos  numéricos,

funcionais  ou  es-

tatísticos.

Facilitación da com-

prensión  de  con-

ceptos e propieda-

des  xeométricas

ou  funcionais,  e

realización de cál-

B1.11.  Empregar  as

ferramentas  tecno-

lóxicas  adecuadas,

de  xeito  autónomo,

realizando  cálculos

numéricos,  alxébri-

cos  ou  estatísticos,

facendo representa-

cións  gráficas,  re-

creando  situacións

matemáticas  me-

diante  simulacións

ou  analizando  con

sentido crítico situa-

cións  diversas  que

axuden á  compren-

sión  de  conceptos

matemáticos  ou  á

resolución  de  pro-

blemas.

MACB1.11.1. Selecciona

ferramentas  tecnolóxi-

cas axeitadas e utilíza-

as  para  a  realización

de cálculos numéricos,

alxébricos ou estatísti-

cos cando a dificultade

destes  impida  ou  non

aconselle  facelos  ma-

nualmente.

CMCCT

CD

MACB1.11.2. Utiliza me-

dios tecnolóxicos para

facer  representacións

gráficas  de  funcións

con expresións alxébri-

cas complexas e extra-

er información cualitati-

va e cuantitativa sobre

elas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

culos  de  tipo  nu-

mérico,  alxébrico

ou estatístico. 

Deseño  de  simula-

cións  e  elabora-

ción de predicións

sobre  situacións

matemáticas  di-

versas.

Elaboración  de  in-

formes  e  docu-

mentos  sobre  os

procesos  levados

a cabo  e  as  con-

clusións  e  os  re-

sultados obtidos.

Consulta,  comuni-

cación e comparti-

ción,  en  ámbitos

apropiados, da in-

formación  e  as

ideas  matemáti-

cas.

MACB1.11.3.  Deseña

representacións  gráfi-

cas  para  explicar  o

proceso  seguido  na

solución de problemas,

mediante  a  utilización

de  medios  tecnolóxi-

cos.

CMCCT

MACB1.11.4.  Recrea

ámbitos e obxectos xe-

ométricos  con  ferra-

mentas  tecnolóxicas

interactivas para  amo-

sar,  analizar  e  com-

prender  propiedades

xeométricas.

CMCCT

MACB1.11.5. Utiliza me-

dios tecnolóxicos para

o tratamento de datos

e gráficas  estatísticas,

extraer  informacións e

elaborar conclusións.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

a

b

f

g

e

B1.7.  Utilización  de

medios tecnolóxicos

no  proceso  de

aprendizaxe para: 

Recollida  ordenada

e  a  organización

de datos. 

Elaboración e crea-

ción  de  represen-

tacións gráficas de

datos  numéricos,

funcionais  ou  es-

tatísticos.

Facilitación da com-

prensión  de  con-

ceptos e propieda-

des  xeométricas

ou  funcionais,  e

realización de cál-

culos  de  tipo  nu-

mérico,  alxébrico

ou estatístico. 

Deseño  de  simula-

cións  e  elabora-

ción de predicións

sobre  situacións

matemáticas  di-

versas.

B1.12. Utilizar as tec-

noloxías da informa-

ción e da comunica-

ción de maneira ha-

bitual no proceso de

aprendizaxe,  procu-

rando, analizando e

seleccionando infor-

mación  salientable

en internet  ou nou-

tras  fontes,  elabo-

rando  documentos

propios, facendo ex-

posicións  e  argu-

mentacións  destes,

e compartíndoos en

ámbitos  apropiados

para facilitar  a inte-

racción.

MACB1.12.1.  Elabora

documentos  dixitais

propios (de texto, pre-

sentación,  imaxe,

vídeo, son, etc.), como

resultado  do  proceso

de  procura,  análise  e

selección  de  informa-

ción relevante, coa fe-

rramenta  tecnolóxica

axeitada,  e  compárte-

os  para  a  súa  discu-

sión ou difusión.

CCL

CD

MACB1.12.2.  Utiliza  os

recursos creados para

apoiar  a  exposición

oral  dos  contidos  tra-

ballados na aula.

CCL

MACB1.12.3.  Usa  axei-

tadamente  os  medios

tecnolóxicos  para  es-

truturar  e  mellorar  o

seu proceso de apren-

dizaxe, recollendo a in-

formación das activida-

des, analizando puntos

fortes e débiles de seu

proceso  educativo  e

establecendo  pautas

de mellora.

CD

CAA
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

Elaboración  de  in-

formes  e  docu-

mentos  sobre  os

procesos  levados

a cabo  e  as  con-

clusións  e  os  re-

sultados obtidos.

Consulta,  comuni-

cación e comparti-

ción,  en  ámbitos

apropiados, da in-

formación  e  as

ideas  matemáti-

cas.

MACB1.12.4.  Emprega

ferramentas  tecnolóxi-

cas  para  compartir  fi-

cheiros e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra

f

l

B2.1.  Recoñecemen-

to  de  números  que

non  poden  expre-

sarse  en  forma  de

fracción.  Números

irracionais.

B2.2. Representación

de números na rec-

ta real. Intervalos.

B2.1.  Coñecer  os  ti-

pos  de  números  e

interpretar  o  signifi-

cado dalgunhas das

súas  propiedades

máis  características

(divisibilidade,  pari-

dade,  infinitude,

proximidade, etc.).

MACB2.1.1.  Recoñece

os  tipos  de  números

reais  (naturais,  entei-

ros, racionais e irracio-

nais), indicando o crite-

rio seguido, e utilízaos

para  representar  e  in-

terpretar  axeitadamen-

te  información  cuanti-

tativa.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

MACB2.1.2.  Aplica  pro-

piedades  característi-

cas  dos  números  ao

utilizalos  en  contextos

de  resolución  de  pro-

blemas.

CMCCT

b

f

B2.2. Representación

de números na rec-

ta real. Intervalos.

B2.3. Interpretación e

utilización  dos

números  reais,  as

operacións  e  as

propiedades  carac-

terísticas en diferen-

tes contextos, elixin-

do  a  notación  e  a

precisión máis axei-

tadas en cada caso.

B2.4.  Potencias  de

expoñente  enteiro

ou fraccionario e ra-

dicais  sinxelos.  Re-

lación  entre  poten-

cias e radicais.

B2.2. Utilizar os tipos

de números e ope-

racións,  xunto  coas

súas  propiedades,

para  recoller,  trans-

formar  e  intercam-

biar  información,  e

resolver  problemas

relacionados  coa

vida diaria e con ou-

tras  materias  do

ámbito educativo.

MACB2.2.1.  Opera  con

eficacia  empregando

cálculo mental, algorit-

mos de lapis  e  papel,

calculadora ou progra-

mas informáticos, e uti-

lizando  a  notación

máis axeitada.

CMCCT

MACB2.2.2. Realiza es-

timacións  correcta-

mente  e  xulga  se  os

resultados obtidos son

razoables.

CMCCT

MACB2.2.3.  Establece

as relacións entre radi-

cais e potencias, opera

aplicando as propieda-

des necesarias e resol-

ve  problemas  contex-

tualizados.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

B2.5.  Operacións  e

propiedades  das

potencias e dos ra-

dicais.

B2.6.  Xerarquía  de

operacións.

B2.7.  Cálculo  con

porcentaxes.  Xuro

simple e composto.

B2.8. Logaritmos: de-

finición  e  propieda-

des. 

B2.9.  Manipulación

de  expresións  al-

xébricas.  Utilización

de igualdades nota-

bles.

MACB2.2.4.  Aplica  por-

centaxes  á  resolución

de problemas cotiáns e

financeiros, e valora o

emprego  de  medios

tecnolóxicos  cando  a

complexidade  dos  da-

tos o requira.

CMCCT

MACB2.2.5.  Calcula  lo-

garitmos  sinxelos  a

partir da súa definición

ou  mediante  a  aplica-

ción  das  súas  propie-

dades,  e  resolve  pro-

blemas sinxelos.

CMCCT

MACB2.2.6.  Compara,

ordena,  clasifica  e  re-

presenta distintos tipos

de  números  sobre  a

recta numérica utilizan-

do diversas escalas.

CMCCT

MACB2.2.7.  Resolve

problemas  que  requi-

ran propiedades e con-

ceptos específicos dos

números.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

b

f

B2.10.  Polinomios.

Raíces  e  factoriza-

ción.

B2.11.  Ecuacións  de

grao  superior  a

dous.

B2.12.  Fraccións  al-

xébricas. Simplifica-

ción e operacións.

B2.3.  Construír  e  in-

terpretar expresións

alxébricas,  utilizan-

do  con  destreza  a

linguaxe  alxébrica,

as súas operacións

e as súas propieda-

des.

MACB2.3.1.  Exprésase

con  eficacia  facendo

uso  da  linguaxe  al-

xébrica. 

CMCCT

MACB2.3.2.  Obtén  as

raíces dun polinomio e

factorízao  utilizando  a

regra de Ruffini, ou ou-

tro  método máis  axei-

tado.

CMCCT

MACB2.3.3.  Realiza

operacións con polino-

mios, igualdades nota-

bles  e  fraccións  al-

xébricas sinxelas.

CMCCT

MACB2.3.4.  Fai  uso da

descomposición  facto-

rial  para  a  resolución

de  ecuacións  de  grao

superior a dous.

CMCCT

f

g

B2.13. Resolución de

problemas cotiáns e

doutras  áreas  de

coñecemento  me-

diante  ecuacións  e

sistemas.

B2.14.  Inecuacións

de  primeiro  e  se-

gundo  grao.  Inter-

B2.4.  Representar  e

analizar situacións e

relacións  matemáti-

cas  utilizando  ine-

cuacións, ecuacións

e sistemas para re-

solver  problemas

matemáticos  e  de

contextos reais.

MACB2.4.1. Formula al-

xebricamente as restri-

cións indicadas nunha

situación da vida real,

estúdao e resolve, me-

diante  inecuacións,

ecuacións  ou  siste-

mas, e interpreta os re-

sultados obtidos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

pretación  gráfica.

Resolución  de  pro-

blemas.

Bloque 3. Xeometría

f

l

B3.1. Medidas de án-

gulos  no  sistema

sesaxesimal  e  en

radiáns.

B3.2. Razóns trigono-

métricas.  Relacións

entre  elas.  Rela-

cións  métricas  nos

triángulos.

B3.1.  Utilizar  as  uni-

dades  angulares

dos sistemas métri-

co sesaxesimal e in-

ternacional,  así

como as relacións e

as  razóns  da  trigo-

nometría  elemental,

para  resolver  pro-

blemas  trigono-

métricos en contex-

tos reais.

MACB3.1.1.  Utiliza con-

ceptos  e  relacións  da

trigonometría  básica

para  resolver  proble-

mas  empregando  me-

dios  tecnolóxicos,  de

ser preciso, para reali-

zar os cálculos.

CMCCT

b

e

f

B3.3.  Aplicación  dos

coñecementos  xeo-

métricos  á  resolu-

ción  de  problemas

métricos  no  mundo

físico:  medida  de

lonxitudes,  áreas  e

volumes. 

B3.2. Razóns trigono-

métricas.  Relacións

entre  elas.  Rela-

B3.2. Calcular magni-

tudes  efectuando

medidas  directas  e

indirectas a partir de

situacións  reais,

empregando os ins-

trumentos, as técni-

cas ou as  fórmulas

máis  adecuadas,  e

aplicando as unida-

des de medida.

MACB3.2.1.  Utiliza  as

ferramentas  tecnolóxi-

cas,  as  estratexias  e

as  fórmulas  apropia-

das  para  calcular  án-

gulos,  lonxitudes,  áre-

as  e  volumes de  cor-

pos e figuras xeométri-

cas.

CMCCT

CD

MACB3.2.2.  Resolve

triángulos utilizando as

razóns trigonométricas

e as súas relacións.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

cións  métricas  nos

triángulos.

MACB3.2.3.  Utiliza  as

fórmulas  para  calcular

áreas  e  volumes  de

triángulos,  cuadriláte-

ros,  círculos,  paralele-

pípedos, pirámides, ci-

lindros,  conos  e  esfe-

ras, e aplícaas para re-

solver  problemas xeo-

métricos, asignando as

unidades apropiadas.

CMCCT

e

f

B3.4. Iniciación á xe-

ometría analítica no

plano: coordenadas.

Vectores. Ecuacións

da  recta.  Paralelis-

mo;  perpendiculari-

dade.

B3.5. Semellanza. Fi-

guras  semellantes.

Razón  entre  lonxi-

tudes, áreas e volu-

mes  de  corpos  se-

mellantes.

B3.3. Coñecer e utili-

zar  os conceptos  e

os  procedementos

básicos  da  xeome-

tría  analítica  plana

para  representar,

describir  e  analizar

formas e  configura-

cións  xeométricas

sinxelas.

MACB3.3.1.  Establece

correspondencias ana-

líticas entre as coorde-

nadas  de  puntos  e

vectores.

CMCCT

MACB3.3.2.  Calcula  a

distancia  entre  dous

puntos e o módulo dun

vector.

CMCCT

MACB3.3.3.  Coñece  o

significado de penden-

te dunha recta e dife-

rentes  formas  de  cal-

culala.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

B3.6.  Aplicacións  in-

formáticas  de  xeo-

metría dinámica que

facilite  a  compren-

sión de conceptos e

propiedades  xeo-

métricas.

MACB3.3.4.  Calcula  a

ecuación  dunha  recta

de  varias  formas,  en

función  dos  datos

coñecidos

CMCCT

MACB3.3.5.  Recoñece

distintas expresións da

ecuación  dunha  recta

e  utilízaas  no  estudo

analítico  das  condi-

cións  de  incidencia,

paralelismo  e  perpen-

dicularidade.

CMCCT

MACB3.3.6.  Utiliza  re-

cursos tecnolóxicos in-

teractivos para crear fi-

guras  xeométricas  e

observar  as súas pro-

piedades e as súas ca-

racterísticas.

CMCCT

CD

Bloque 4. Funcións
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

a

f

g

B4.1.  Interpretación

dun fenómeno des-

crito  mediante  un

enunciado,  unha

táboa,  unha  gráfica

ou  unha  expresión

analítica. Análise de

resultados.

B4.2.  Funcións  ele-

mentais (lineal, cua-

drática,  proporcio-

nalidade  inversa,

exponencial  e loga-

rítmica,  e  definidas

en  anacos):  carac-

terísticas e paráme-

tros.

B4.3.  Taxa  de  varia-

ción  media  como

medida da variación

dunha  función  nun

intervalo. 

B4.4.  Utilización  de

calculadoras  gráfi-

cas  e  software  es-

B4.1.  Identificar  rela-

cións  cuantitativas

nunha situación, de-

terminar  o  tipo  de

función  que  pode

representalas,  e

aproximar  e  inter-

pretar a taxa de va-

riación media a par-

tir dunha gráfica ou

de datos numéricos,

ou  mediante  o  es-

tudo  dos  coeficien-

tes da expresión al-

xébrica.

MACB4.1.1.  Identifica  e

explica relacións entre

magnitudes que poden

ser descritas mediante

unha  relación  funcio-

nal,  e asocia as gráfi-

cas coas súas corres-

pondentes  expresións

alxébricas.

CMCCT

MACB4.1.2.  Explica  e

representa graficamen-

te  o  modelo  de  rela-

ción entre dúas magni-

tudes para os casos de

relación  lineal,  cua-

drática,  proporcionali-

dade  inversa,  expo-

nencial  e  logarítmica,

empregando  medios

tecnolóxicos,  de  ser

preciso.

CMCCT

MACB4.1.3.  Identifica,

estima  ou  calcula  pa-

rámetros  característi-

cos  de  funcións  ele-

mentais.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

pecífico  para  a

construción  e  a  in-

terpretación  de

gráficas.

MACB4.1.4. Expresa ra-

zoadamente  conclu-

sións  sobre  un

fenómeno  a  partir  do

comportamento  dunha

gráfica ou dos valores

dunha táboa.

CMCCT

MACB4.1.5.  Analiza  o

crecemento  ou  decre-

cemento  dunha  fun-

ción  mediante  a  taxa

de variación media cal-

culada a  partir  da  ex-

presión alxébrica, unha

táboa de valores ou da

propia gráfica.

CMCCT

MACB4.1.6.  Interpreta

situacións  reais  que

responden  a  funcións

sinxelas:  lineais,  cua-

dráticas, de proporcio-

nalidade  inversa,  defi-

nidas a anacos e expo-

nenciais  e  logarítmi-

cas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

a

f

g

B4.3.  Recoñecemen-

to  doutros  modelos

funcionais:  aplica-

cións a contextos e

situacións reais. 

B4.4.  Utilización  de

calculadoras  gráfi-

cas  e  software  es-

pecífico  para  a

construción  e  inter-

pretación  de  gráfi-

cas.

B4.2.  Analizar  infor-

mación  proporcio-

nada  a  partir  de

táboas  e  gráficas

que representen re-

lacións  funcionais

asociadas  a  situa-

cións reais obtendo

información sobre o

seu  comportamen-

to, a evolución e os

posibles  resultados

finais.

MACB4.2.1.  Interpreta

criticamente  datos  de

táboas  e  gráficos  so-

bre diversas situacións

reais.

CMCCT

MACB4.2.2.  Representa

datos mediante táboas

e gráficos utilizando ei-

xes e unidades axeita-

das.

CMCCT

MACB4.2.3. Describe as

características  máis

importantes que se ex-

traen dunha gráfica si-

nalando  os  valores

puntuais  ou  intervalos

da variable que as de-

terminan  utilizando

tanto  lapis  e  papel

como  medios  tecno-

lóxicos.

CMCCT

MACB4.2.4.  Relaciona

distintas táboas de va-

lores, e as súas gráfi-

cas correspondentes.

CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

b

f

g

B5.1.  Introdución  á

combinatoria:  com-

binacións,  varia-

cións  e  permuta-

cións.

B5.2. Cálculo de pro-

babilidades median-

te a regra de Lapla-

ce e outras técnicas

de reconto.

B5.1.  Resolver  situa-

cións  e  problemas

da  vida  cotiá  apli-

cando os conceptos

do cálculo de proba-

bilidades e técnicas

de  reconto  axeita-

das.

MACB5.1.1.  Aplica  en

problemas  contextuali-

zados os conceptos de

variación,  permutación

e combinación.

CMCCT

MACB5.1.2.  Identifica  e

describe  situacións  e

fenómenos de carácter

aleatorio,  utilizando  a

terminoloxía  axeitada

para describir sucesos.

CMCCT

MACB5.1.3.  Aplica  téc-

nicas  de  cálculo  de

probabilidades  na  re-

solución  de  situacións

e  problemas  da  vida

cotiá.

CMCCT

MACB5.1.4.  Formula  e

comproba conxecturas

sobre os resultados de

experimentos  aleato-

rios e simulacións.

CMCCT

MACB5.1.6.  Interpreta

un estudo estatístico a

partir  de  situacións

concretas próximas.

CCEC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

b

e

f

B5.2. Cálculo de pro-

babilidades median-

te a regra de Lapla-

ce e outras técnicas

de reconto.

B5.3.  Probabilidade

simple e  composta.

Sucesos dependen-

tes  e  independen-

tes.

B5.4.  Experiencias

aleatorias  compos-

tas.  Utilización  de

táboas  de  contin-

xencia e diagramas

de  árbore  para  a

asignación  de  pro-

babilidades.

B5.5.  Probabilidade

condicionada.

B5.2. Calcular proba-

bilidades simples ou

compostas  aplican-

do a regra de Lapla-

ce, os diagramas de

árbore,  as  táboas

de  continxencia  ou

outras  técnicas

combinatorias.

MACB5.2.1. Aplica a re-

gra de Laplace e utiliza

estratexias  de  reconto

sinxelas  e  técnicas

combinatorias.

CMCCT

MACB5.2.2.  Calcula  a

probabilidade de suce-

sos  compostos  sinxe-

los utilizando, especial-

mente,  os  diagramas

de árbore ou as táboas

de continxencia.

CMCCT

MACB5.2.3.  Resolve

problemas  sinxelos

asociados  á  probabili-

dade condicionada. 

CMCCT

MACB5.2.4. Analiza ma-

tematicamente  algún

xogo  de  azar  sinxelo,

comprendendo  as

súas regras e calculan-

do  as  probabilidades

adecuadas.

CMCCT

MACB5.3.1.  Utiliza  un

vocabulario  adecuado

para describir, cuantifi-

car  e  analizar  situa-

cións  relacionadas  co

azar.

CCL
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

e

f

g

h

B5.6.  Utilización  do

vocabulario adecua-

do  para  describir  e

cuantificar  situa-

cións  relacionadas

co azar e a estatísti-

ca.

B5.3. Utilizar o voca-

bulario  axeitado

para a descrición de

situacións  relacio-

nadas  co  azar  e  a

estatística,  anali-

zando e interpretan-

do informacións que

aparecen  nos  me-

dios  de  comunica-

ción e  fontes  públi-

cas  oficiais  (IGE,

INE, etc.).

MACB5.4.1.  Interpreta

criticamente  datos  de

táboas e gráficos esta-

tísticos.

CSIEE

b

e

f

B5.7.  Identificación

das fases e as tare-

fas dun estudo esta-

tístico.

B5.8.  Gráficas  esta-

tísticas:  tipos  de

gráficas.  Análise

crítica  de  táboas  e

gráficas  estatísticas

nos  medios  de  co-

municación e  en

fontes  públicas  ofi-

ciais  (IGE,  INE,

etc.).  Detección  de

falacias.

B5.4.  Elaborar  e  in-

terpretar  táboas  e

gráficos estatísticos,

así  como  os  pa-

rámetros  estatísti-

cos máis usuais, en

distribucións  unidi-

mensionais  e  bidi-

mensionais, utilizan-

do  os  medios  máis

axeitados  (lapis  e

papel,  calculadora

ou  computador),  e

valorando  cualitati-

vamente  a  repre-

 MACB5.4.2. Utiliza me-

dios tecnolóxicos para

o tratamento de datos

e gráficas  estatísticas,

para  extraer  informa-

cións  e  elaborar  con-

clusións.

CMCCT

MACB5.4.3.  Calcula  e

interpreta  os  paráme-

tros estatísticos dunha

distribución  de  datos

utilizando  os  medios

máis axeitados (lapis e

papel,  calculadora  ou

computador).

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios  de  avalia-

ción

Estándares  de  aprendi-

zaxe 

Competen-

cias clave

B5.9.  Medidas  de

centralización e dis-

persión:  interpreta-

ción, análise e utili-

zación.

B5.10.  Comparación

de distribucións me-

diante  o  uso  con-

xunto  de  medidas

de  posición  e  dis-

persión.

B5.11.  Construción  e

interpretación  de

diagramas  de  dis-

persión.  Introdución

á correlación.

B5.12. Aplicacións in-

formáticas que faci-

liten  o  tratamento

de  datos  estatísti-

cos.

sentatividade  das

mostras utilizadas.

MACB5.4.4.  Selecciona

unha  mostra  aleatoria

e valora a representati-

vidade de mostras pe-

quenas.

CMCCT

MACB5.4.5.  Representa

diagramas  de  disper-

sión e interpreta a rela-

ción entre as variables.

CMCCT

4º de ESO Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas 

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

e B1.1.  Planificación  e  ex- B1.1. Expresar verbal- MAPB1.1.1.  Expresa CCL
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

f

h

presión verbal  do proce-

so de resolución de pro-

blemas.

mente,  de  xeito  ra-

zoado o proceso se-

guido  na  resolución

dun problema.

verbalmente,  de  xeito

razoado, o proceso se-

guido  na  resolución

dun problema, coa pre-

cisión  e  o  rigor  ade-

cuados.

CMCCT

e

f

h

B1.2. Estratexias e proce-

dementos  postos  en

práctica: uso da linguaxe

apropiada  (gráfica,  nu-

mérica,  alxébrica,  etc.),

reformulación  do  proble-

ma,  resolución  de  su-

bproblemas,  reconto

exhaustivo,  comezo  por

casos particulares sinxe-

los,  procura  de  regulari-

dades e leis, etc.

B1.3.  Reflexión  sobre  os

resultados:  revisión  das

operacións  utilizadas,

asignación  de  unidades

aos  resultados,  compro-

bación  e  interpretación

das solucións no contex-

B1.2. Utilizar procesos

de razoamento e es-

tratexias  de  resolu-

ción  de  problemas,

realizando os cálcu-

los  necesarios  e

comprobando as so-

lucións obtidas.

MAPB1.2.1.  Analiza  e

comprende o enuncia-

do dos problemas (da-

tos, relacións entre os

datos,  e  contexto  do

problema).

CCL

CMCCT

MAPB1.2.2. Valora a in-

formación  dun  enun-

ciado  e  relaciónaa  co

número  de  solucións

do problema.

CMCCT

MAPB1.2.3.  Realiza  es-

timacións  e  elabora

conxecturas  sobre  os

resultados dos proble-

mas que cumpra resol-

ver,  valorando  a  súa

utilidade e a súa efica-

cia.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

to  da  situación,  procura

doutras formas de resolu-

ción, etc.

MAPB1.2.4.  Utiliza  es-

tratexias  heurísticas  e

procesos  de  razoa-

mento  na  resolución

de problemas, reflexio-

nando sobre o proceso

de  resolución  de  pro-

blemas.

CMCCT

CAA

b

e

f

g

h

B1.2. Estratexias e proce-

dementos  postos  en

práctica: uso da linguaxe

apropiada  (gráfica,  nu-

mérica,  alxébrica,  etc.),

reformulación  do  proble-

ma,  resolución  de  su-

bproblemas,  reconto

B1.3. Describir e ana-

lizar  situacións  de

cambio,  para atopar

patróns,  regularida-

des e leis matemáti-

cas,  en  contextos

numéricos,  xeo-

métricos,  funcionais,

MAPB1.3.1.  Identifica

patróns,  regularidades

e leis  matemáticas  en

situacións  de  cambio,

en  contextos  numéri-

cos,  xeométricos,  fun-

cionais,  estatísticos  e

probabilísticos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

exhaustivo,  comezo  por

casos particulares sinxe-

los,  procura  de  regulari-

dades e leis, etc.

B1.4. Formulación de pro-

xectos  e  investigacións

matemáticas  escolares,

en  contextos  numéricos,

xeométricos,  funcionais,

estatísticos e probabilísti-

cos, de xeito individual e

en equipo. Elaboración e

presentación  dos  infor-

mes correspondentes.

estatísticos e proba-

bilísticos,  valorando

a súa utilidade para

facer predicións.

MAPB1.3.2.  Utiliza  as

leis  matemáticas

atopadas para realizar

simulacións  e  predi-

cións sobre os resulta-

dos esperables, e valo-

ra  a  súa  eficacia  e  a

súa idoneidade.

CMCCT

b

e

f

B1.3.  Reflexión  sobre  os

resultados:  revisión  das

operacións  utilizadas,

asignación  de  unidades

aos  resultados,  compro-

bación  e  interpretación

das solucións no contex-

to  da  situación,  procura

doutras formas de resolu-

ción, etc.

B1.4. Afondar en pro-

blemas  resoltos  for-

mulando  pequenas

variacións  nos  da-

tos,  outras  pregun-

tas,  outros  contex-

tos, etc.

MAPB1.4.1.  Afonda  nos

problemas logo de re-

solvelos,  revisando  o

proceso  de  resolución

e os pasos e as ideas

importantes,  analizan-

do a coherencia da so-

lución  ou  procurando

outras formas de reso-

lución.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

MAPB1.4.2. Formúlanse

novos  problemas,  a

partir de un resolto, va-

riando  os  datos,  pro-

pondo  novas  pregun-

tas,  resolvendo  outros

problemas  parecidos,

formulando casos par-

ticulares  ou  máis  xe-

rais de interese, e es-

tablecendo  conexións

entre  o  problema  e  a

realidade.

CMCCT

CAA

f

h

B1.4. Formulación de pro-

xectos  e  investigacións

matemáticas  escolares,

en  contextos  numéricos,

xeométricos,  funcionais,

estatísticos e probabilísti-

cos, de xeito individual e

en equipo. Elaboración e

presentación  dos  infor-

mes correspondentes.

B1.5.  Elaborar  e  pre-

sentar  informes  so-

bre o proceso, resul-

tados  e  conclusións

obtidas  nos  proce-

sos de investigación.

MAPB1.5.1. Expón e ar-

gumenta o proceso se-

guido,  ademais  das

conclusións  obtidas,

utilizando  distintas  lin-

guaxes:  alxébrica,

gráfica,  xeométrica  e

estatístico-probabilísti-

ca.

CCL

CMCCT

a

b

c

d

B1.5.  Práctica  dos  proce-

sos de matematización e

modelización, en contex-

tos da realidade e mate-

B1.6.  Desenvolver

procesos  de  mate-

matización  en  con-

textos  da  realidade

cotiá (numéricos, xe-

MAPB1.6.1. Identifica si-

tuacións problemáticas

da  realidade  suscepti-

bles  de conter  proble-

mas de interese.

CMCCT

CSC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

e

f

g

máticos,  de  xeito  indivi-

dual e en equipo.

ométricos,  funcio-

nais,  estatísticos  ou

probabilísticos)  a

partir  da  identifica-

ción  de  situacións

problemáticas da re-

alidade.

MAPB1.6.2.  Establece

conexións  entre  un

problema  do  mundo

real  e  o mundo mate-

mático,  identificando o

problema ou os proble-

mas  matemáticos  que

subxacen  nel  e  os

coñecementos  mate-

máticos necesarios.

CMCCT

CSIEE

MAPB1.6.3. Usa, elabo-

ra  ou  constrúe  mode-

los matemáticos sinxe-

los que permitan a re-

solución dun problema

ou  duns  problemas

dentro  do  campo  das

matemáticas.

CMCCT

MAPB1.6.4. Interpreta a

solución  matemática

do  problema  no  con-

texto da realidade.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

MAPB1.6.5.  Realiza  si-

mulacións  e  predi-

cións, en contexto real,

para valorar a adecua-

ción  e  as  limitacións

dos modelos, e propón

melloras  que  aumen-

ten a súa eficacia.

CMCCT

e

f

g

B1.5.  Práctica  dos  proce-

sos de matematización e

modelización, en contex-

tos da realidade e mate-

máticos,  de  xeito  indivi-

dual e en equipo.

B1.7. Valorar a mode-

lización  matemática

como  un  recurso

para resolver proble-

mas  da  realidade

cotiá,  avaliando  a

eficacia  e  as  limita-

cións  dos  modelos

utilizados  ou  cons-

truídos.

MAPB1.7.1.  Reflexiona

sobre o proceso, obtén

conclusións sobre el e

os seus resultados, va-

lorando  outras  opi-

nións.

CMCCT

CAA

CSC

a

b

c

d

e

f

B1.5.  Práctica  dos  proce-

sos de matematización e

modelización, en contex-

tos da realidade e mate-

máticos,  de  xeito  indivi-

dual e en equipo.

B1.8.  Desenvolver  e

cultivar  as  actitudes

persoais  inherentes

ao  quefacer  mate-

mático.

MAPB1.8.1.  Desenvolve

actitudes  axeitadas

para o traballo en ma-

temáticas  (esforzo,

perseveranza,  flexibili-

dade  e  aceptación  da

crítica razoada).

CMCCT

CSIEE

CSC
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

g

l

m

n

ñ

o

MAPB1.8.2.  Formúlase

a resolución de retos e

problemas  coa  preci-

sión,  esmero e  intere-

se adecuados ao nivel

educativo e á dificulta-

de da situación.

CMCCT

MAPB1.8.3.  Distingue

entre  problemas  e

exercicios,  e adopta a

actitude  axeitada  para

cada caso.

CMCCT

MAPB1.8.4.  Desenvolve

actitudes de curiosida-

de e indagación, xunto

con hábitos  de formu-

lar  e  formularse  pre-

guntas, e procurar res-

postas axeitadas, tanto

no estudo dos concep-

tos como na resolución

de problemas.

CMCCT

CAA

CCEC

MAPB1.8.5.  Desenvolve

habilidades  sociais  de

cooperación  e  traballo

en equipo. 

CSIEE

CSC

 b

g

B1.6.  Confianza  nas  pro-

pias  capacidades  para

desenvolver  actitudes

B1.9. Superar bloque-

os  e  inseguridades

ante a resolución de

MAPB1.9.1.  Toma  deci-

sións nos procesos de

resolución  de  proble-

CMCCT

CSIEE
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

axeitadas  e  afrontar  as

dificultades  propias  do

traballo científico.

situacións  descoñe-

cidas.

mas,  de  investigación

e  de  matematización

ou de modelización,  e

valora  as  consecuen-

cias  destas  e  a  súa

conveniencia  pola  súa

sinxeleza e utilidade.

b

g

B1.6.  Confianza  nas  pro-

pias  capacidades  para

desenvolver  actitudes

axeitadas  e  afrontar  as

dificultades  propias  do

traballo científico.

B1.10. Reflexionar so-

bre as decisións to-

madas  e  aprender

diso  para  situacións

similares futuras.

MAPB1.10.1.  Reflexiona

sobre os problemas re-

soltos  e  os  procesos

desenvolvidos,  valo-

rando  a  potencia  e  a

sinxeleza  das  ideas

clave,  e  aprende para

situacións futuras simi-

lares.

CMCCT

CAA

b

e

f

g

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  nu-

B1.11.  Empregar  as

ferramentas  tecno-

lóxicas  adecuadas,

de  xeito  autónomo,

realizando  cálculos

numéricos,  alxébri-

cos  ou  estatísticos,

facendo  representa-

cións gráficas, recre-

ando situacións ma-

MAPB1.11.1. Selecciona

ferramentas  tecnolóxi-

cas axeitadas e utilíza-

as  para  a  realización

de cálculos numéricos,

alxébricos ou estatísti-

cos cando a dificultade

destes  impida  ou  non

aconselle  facelos  ma-

nualmente.

CMCCT

CD
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

méricos,  funcionais  ou

estatísticos.

Facilitación  da  compren-

sión  de  conceptos  e

propiedades  xeométri-

cas ou funcionais, e re-

alización de cálculos de

tipo numérico, alxébrico

ou estatístico. 

Deseño de simulacións e

elaboración  de  predi-

cións  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 ám-

bitos apropiados, da in-

formación  e  as  ideas

matemáticas.

temáticas  mediante

simulacións ou ana-

lizando  con  sentido

crítico  situacións  di-

versas que axuden á

comprensión  de

conceptos matemáti-

cos  ou á resolución

de problemas.

MAPB1.11.2. Utiliza me-

dios  tecnolóxicos  para

facer  representacións

gráficas  de  funcións

con expresións alxébri-

cas complexas e extra-

er información cualitati-

va e cuantitativa sobre

elas.

CMCCT

MAPB1.11.3. Deseña re-

presentacións  gráficas

para  explicar  o  proce-

so seguido na solución

de problemas, median-

te a utilización de me-

dios tecnolóxicos.

CMCCT

MAPB1.11.4.  Recrea

ámbitos e obxectos xe-

ométricos  con  ferra-

mentas  tecnolóxicas

interactivas  para  amo-

sar,  analizar  e  com-

prender  propiedades

xeométricas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

MAPB1.11.5. Utiliza me-

dios  tecnolóxicos  para

o tratamento de datos

e gráficas  estatísticas,

extraer  información  e

elaborar conclusións.

CMCCT

a

b

e

f

g

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  nu-

méricos,  funcionais  ou

estatísticos.

Facilitación  da  compren-

sión  de  conceptos  e

propiedades  xeométri-

cas ou funcionais, e re-

alización de cálculos de

tipo numérico, alxébrico

ou estatístico. 

B1.12. Utilizar as tec-

noloxías da informa-

ción e da comunica-

ción de maneira ha-

bitual no proceso de

aprendizaxe,  procu-

rando,  analizando  e

seleccionando  infor-

mación  salientable

en  internet  ou  nou-

tras  fontes,  elabo-

rando  documentos

propios, facendo ex-

posicións  e  argu-

mentacións destes e

compartíndoos  en

ámbitos  apropiados

MAPB1.12.1.  Elabora

documentos  dixitais

propios (de texto, pre-

sentación,  imaxe,

vídeo, son, etc.), como

resultado  do  proceso

de  procura,  análise  e

selección  de  informa-

ción  salientable,  coa

ferramenta  tecnolóxica

axeitada,  e  compárte-

os  para  a  súa  discu-

sión ou difusión.

CCL

CD

MAPB1.12.2.  Utiliza  os

recursos creados para

apoiar  a  exposición

oral  dos  contidos  tra-

ballados na aula.

CCL
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

Deseño de simulacións e

elaboración  de  predi-

cións  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 ám-

bitos apropiados, da in-

formación  e  as  ideas

matemáticas.

para  facilitar  a  inte-

racción.

MAPB1.12.3.  Usa  axei-

tadamente  os  medios

tecnolóxicos  para  es-

truturar  e  mellorar  o

seu proceso de apren-

dizaxe, recollendo a in-

formación das activida-

des, analizando puntos

fortes e débiles do seu

proceso  educativo  e

establecendo  pautas

de mellora.

CD

CAA

MAPB1.12.4.  Emprega

ferramentas  tecnolóxi-

cas para compartir ide-

as e tarefas.

CD

CSC

CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra

b

f

e

g

B2.1.  Recoñecemento  de

números que non poden

expresarse  en  forma  de

fracción.  Números  irra-

cionais.

B2.2.  Diferenciación  de

números racionais e irra-

cionais.  Expresión  deci-

B2.1.  Coñecer  e  utili-

zar  os  tipos  de

números  e  opera-

cións,  xunto  coas

súas  propiedades  e

aproximacións,  para

resolver  problemas

relacionados  coa

vida  diaria  e  outras

materias  do  ámbito

MAPB2.1.1.  Recoñece

os  tipos  de  números

(naturais,  enteiros,  ra-

cionais  e  irracionais),

indica o criterio  segui-

do para a súa identifi-

cación, e utilízaos para

representar  e  interpre-

tar axeitadamente a in-

formación cuantitativa.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

mal  e  representación  na

recta real.

B2.3. Xerarquía das opera-

cións.

B2.4. Interpretación e utili-

zación dos números reais

e as operacións en dife-

rentes contextos, elixindo

a  notación  e  precisión

máis  axeitadas  en  cada

caso.

B2.5. Utilización da calcu-

ladora  e  ferramentas  in-

formáticas  para  realizar

operacións  con  calquera

tipo de expresión numéri-

ca.  Cálculos  aproxima-

dos.

B2.6.  Intervalos.  Significa-

do e diferentes formas de

expresión.

B2.7. Proporcionalidade di-

recta  e  inversa.  Aplica-

ción á resolución de pro-

blemas da vida cotiá.

educativo,  recollen-

do, transformando e

intercambiando  in-

formación.

MAPB2.1.2.  Realiza  os

cálculos  con  eficacia,

mediante cálculo men-

tal, algoritmos de lapis

e papel, calculadora ou

ferramentas  informáti-

cas,  e  utiliza  a  nota-

ción  máis  axeitada

para as operacións de

suma,  resta,  produto,

división e potenciación.

CMCCT

MAPB2.1.3.  Realiza  es-

timacións  e  xulga  se

os  resultados  obtidos

son razoables.

CMCCT

MAPB2.1.4. Utiliza a no-

tación  científica  para

representar  e  operar

(produtos  e  divisións)

con números moi gran-

des ou moi pequenos.

CMCCT

MAPB2.1.5.  Compara,

ordena,  clasifica  e  re-

presenta  os  tipos  de

números reais, interva-

los  e  semirrectas,  so-

bre a recta numérica.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

B2.8. Porcentaxes na eco-

nomía. Aumentos e dimi-

nucións porcentuais. Por-

centaxes sucesivas. Inte-

rese simple e composto.

MAPB2.1.6.  Aplica  por-

centaxes  á  resolución

de problemas cotiáns e

financieros,  e valora o

emprego  de  medios

tecnolóxicos  cando  a

complexidade  dos  da-

tos o requira.

CMCCT

MAPB2.1.7.  Resolve

problemas da vida co-

tiá nos que interveñen

magnitudes  directa  e

inversamente  propor-

cionais.

CMCCT

f B2.9. Polinomios: raíces e

factorización.  Utilización

de identidades notables.

B2.2. Utilizar con des-

treza  a  linguaxe  al-

xébrica,  as  súas

operacións  e  as

súas propiedades.

MAPB2.2.1.  Exprésase

con  eficacia,  facendo

uso  da  linguaxe  al-

xébrica.

CMCCT

MAPB2.2.2.  Realiza

operacións  de  suma,

resta,  produto  e  divi-

sión  de  polinomios,  e

utiliza  identidades  no-

tables.

CMCCT

MAPB2.2.3.  Obtén  as

raíces dun polinomio e

factorízao,  mediante  a

aplicación da regra de

Ruffini.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

f

g

h

B2.10.  Resolución  de

ecuacións e sistemas de

dúas  ecuacións  lineais

con dúas incógnitas.

B2.11.  Resolución de pro-

blemas cotiáns mediante

ecuacións e sistemas.

B2.3.  Representar  e

analizar situacións e

estruturas matemáti-

cas, utilizando ecua-

cións de distintos ti-

pos  para  resolver

problemas.

MAPB2.3.1.  Formula al-

xebricamente  unha  si-

tuación  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. 

CMCCT

Bloque 3. Xeometría

e

f

g

h

B3.1. Figuras semellantes. 

B3.2. Teoremas de Tales e

Pitágoras.  Aplicación  da

semellanza para a obten-

ción  indirecta  de  medi-

das.

B3.3.  Razón  entre  lonxi-

tudes,  áreas  e  volumes

de  figuras  e  corpos  se-

mellantes.

B3.4.  Resolución  de  pro-

blemas  xeométricos  no

mundo  físico:  medida  e

cálculo  de  lonxitudes,

áreas e volumes de dife-

rentes corpos.

B3.1. Calcular magni-

tudes  efectuando

medidas  directas  e

indirectas a partir de

situacións reais, em-

pregando  os  instru-

mentos,  as  técnicas

ou as fórmulas máis

adecuados,  e  apli-

cando a unidade de

medida máis acorde

coa situación descri-

ta.

MAPB3.1.1.  Utiliza  ins-

trumentos,  fórmulas  e

técnicas  apropiados

para  medir  ángulos,

lonxitudes, áreas e vo-

lumes de corpos e de

figuras xeométricas, in-

terpretando as escalas

de medidas.

CMCCT

MAPB3.1.2. Emprega as

propiedades  das  figu-

ras  e  dos  corpos  (si-

metrías,  descomposi-

ción  en  figuras  máis

coñecidas, etc.) e apli-

ca o teorema de Tales,

para estimar ou calcu-

lar medidas indirectas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

MAPB3.1.3.  Utiliza  as

fórmulas  para  calcular

perímetros, áreas e vo-

lumes  de  triángulos,

rectángulos,  círculos,

prismas, pirámides, ci-

lindros,  conos  e  esfe-

ras, e aplícaas para re-

solver  problemas  xeo-

métricos, asignando as

unidades correctas.

CMCCT

MAPB3.1.4. Calcula me-

didas indirectas de lon-

xitude,  área  e  volume

mediante  a  aplicación

do teorema de Pitágo-

ras e a semellanza de

triángulos.

CMCCT

e

f

B3.4.  Resolución  de  pro-

blemas  xeométricos  no

mundo  físico:  medida  e

cálculo  de  lonxitudes,

áreas e volumes de dife-

rentes corpos.

B3.5.  Uso  de  aplicacións

informáticas  de  xeome-

tría  dinámica que facilite

a  comprensión  de  con-

ceptos e propiedades xe-

B3.2.  Utilizar  aplica-

cións  informáticas

de  xeometría

dinámica,  represen-

tando  corpos  xeo-

métricos  e  compro-

bando,  mediante  in-

teracción  con  ela,

propiedades  xeo-

métricas.

MAPB3.2.1.  Representa

e estuda os corpos xe-

ométricos  máis  rele-

vantes (triángulos, rec-

tángulos, círculos, pris-

mas,  pirámides,  cilin-

dros, conos e esferas)

cunha aplicación infor-

mática  de  xeometría

dinámica,  e  comproba

as  súas  propiedades

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

ométricas. xeométricas.

Bloque 4. Funcións

b

e

f

g

h

B4.1.  Interpretación  dun

fenómeno  descrito  me-

diante  un  enunciado,

unha táboa, unha gráfica

ou  unha  expresión  ana-

lítica.

B4.2.  Estudo  de  modelos

funcionais:  lineal,  cua-

drático,  proporcionalida-

de inversa e exponencial.

Descrición  das  súas  ca-

racterísticas,  usando  a

linguaxe  matemática

apropiada.  Aplicación  en

contextos reais.

B4.3.  Taxa  de  variación

media  como  medida  da

variación  dunha  función

nun intervalo.

B4.4. Utilización de calcu-

ladoras gráficas e softwa-

re  específico  para  a

construción e a interpre-

tación de gráficas.

B4.1.  Identificar  rela-

cións  cuantitativas

nunha situación, de-

terminar  o  tipo  de

función que pode re-

presentalas,  e  apro-

ximar e interpretar a

taxa  de  variación

media a partir dunha

gráfica, de datos nu-

méricos ou mediante

o  estudo  dos  coefi-

cientes da expresión

alxébrica.

MAPB4.1.1.  Identifica  e

explica relacións entre

magnitudes  que  se

poden  describir  me-

diante  unha  relación

funcional,  asociando

as  gráficas  coas  súas

correspondentes  ex-

presións alxébricas.

CMCCT

MAPB4.1.2.  Explica  e

representa graficamen-

te  o  modelo  de  rela-

ción entre dúas magni-

tudes para os casos de

relación  lineal,  cua-

drática,  proporcional

inversa e exponencial.

CMCCT

MAPB4.1.3.  Identifica,

estima ou calcula  ele-

mentos  característicos

destas funcións (cortes

cos  eixes,  intervalos

de  crecemento  e  de-

crecemento,  máximos

e mínimos, continuida-

de, simetrías e periodi-

cidade).

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

MAPB4.1.4. Expresa ra-

zoadamente  conclu-

sións  sobre  un

fenómeno,  a  partir  da

análise da gráfica que

o  describe  ou  dunha

táboa de valores.

CMCCT

MAPB4.1.5.  Analiza  o

crecemento  ou  o  de-

crecemento dunha fun-

ción  mediante  a  taxa

de  variación  media,

calculada  a  partir  da

expresión  alxébrica,

unha táboa de valores

ou da propia gráfica.

CMCCT

MAPB4.1.6.  Interpreta

situacións  reais  que

responden  a  funcións

sinxelas:  lineais,  cua-

dráticas,  de proporcio-

nalidade inversa e ex-

ponenciais.

CMCCT

e

f

g

h

B4.1.  Interpretación  dun

fenómeno  descrito  me-

diante  un  enunciado,

unha táboa, unha gráfica

B4.2.  Analizar  infor-

mación proporciona-

da a partir de táboas

e gráficas que repre-

senten relacións fun-

MAPB4.2.1.  Interpreta

criticamente  datos  de

táboas  e  gráficos  so-

bre diversas situacións

reais.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

ou  unha  expresión  ana-

lítica.

B4.2.  Estudo  de  modelos

funcionais:  lineal,  cua-

drático,  proporcionalida-

de inversa e exponencial.

Descrición  das  súas  ca-

racterísticas,  usando  a

linguaxe  matemática

apropiada.  Aplicación  en

contextos reais.

B4.3.  Taxa  de  variación

media  como  medida  da

variación  dunha  función

nun intervalo.

B4.4. Utilización de calcu-

ladoras gráficas e softwa-

re  específico  para  a

construción e a interpre-

tación de gráficas.

cionais  asociadas  a

situacións  reais,

obtendo  información

sobre o seu compor-

tamento, a súa evo-

lución e os posibles

resultados finais.

MAPB4.2.2.  Representa

datos mediante táboas

e  gráficos,  utilizando

eixes e unidades axei-

tadas.

CMCCT

MAPB4.2.3. Describe as

características  máis

importantes que se ex-

traen  dunha  gráfica  e

sinala os valores pun-

tuais  ou  intervalos  da

variable  que as  deter-

minan, utilizando tanto

lapis e papel como me-

dios informáticos.

CMCCT

MAPB4.2.4.  Relaciona

táboas de valores e as

súas  gráficas  corres-

pondentes  en  casos

sinxelos,  e  xustifica  a

decisión.

CMCCT

MAPB4.2.5.  Utiliza  con

destreza  elementos

tecnolóxicos  específi-

cos para debuxar gráfi-

cas.

CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

a

c

d

e

f

g

h

m

B5.1.  Análise  crítica  de

táboas e gráficas estatís-

ticas  nos medios  de co-

municación  e  fontes

públicas  oficiais  (IGE,

INE, etc.).

B5.2. Interpretación, análi-

se e utilidade das medi-

das  de  centralización  e

dispersión. 

B5.3. Comparación de dis-

tribucións mediante o uso

conxunto de medidas de

posición e dispersión.

B5.4.  Construción  e  inter-

pretación  de  diagramas

B5.1.  Utilizar  o  voca-

bulario  axeitado

para a descrición de

situacións relaciona-

das co azar e a es-

tatística,  analizando

e interpretando infor-

macións que  apare-

cen  nos  medios  de

comunicación e fon-

tes  públicas  oficiais

(IGE, INE, etc.).

MAPB5.1.1.  Utiliza  un

vocabulario  adecuado

para  describir  situa-

cións  relacionadas  co

azar e a estatística.

CCL

CMCCT

MAPB5.1.2.  Formula  e

comproba  conxecturas

sobre os resultados de

experimentos  aleato-

rios e simulacións.

CMCCT

MAPB5.1.3.  Emprega  o

vocabulario  axeitado

para  interpretar  e  co-

mentar  táboas  de  da-

tos,  gráficos  estatísti-

cos e parámetros esta-

tísticos.

CMCCT

189



Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

de  dispersión.  Introdu-

ción á correlación.

B5.5. Azar e probabilidade.

Frecuencia  dun  suceso

aleatorio. 

B5.6. Cálculo de probabili-

dades mediante a Regra

de Laplace. 

B5.7. Probabilidade simple

e composta. Sucesos de-

pendentes e independen-

tes. Diagrama en árbore.

B5.8. Aplicacións informáti-

cas que faciliten o trata-

mento de datos estatísti-

cos.

MAPB5.1.4.  Interpreta

un estudo estatístico a

partir  de  situacións

concretas próximas.

CMCCT

b

e

g

B5.1.  Análise  crítica  de

táboas e gráficas estatís-

ticas  nos medios  de co-

municación  e  fontes

públicas  oficiais  (IGE,

INE, etc.).

B5.2. Interpretación, análi-

se e utilidade das medi-

das  de  centralización  e

dispersión. 

B5.2. Elaborar e inter-

pretar táboas e gráfi-

cos  estatísticos,  así

como os parámetros

estatísticos  máis

usuais,  en  distribu-

cións  unidimensio-

nais,  utilizando  os

medios máis axeita-

dos  (lapis  e  papel,

calculadora,  folla  de

cálculo),  valorando

MAPB5.2.1.  Discrimina

se  os  datos  recollidos

nun  estudo  estatístico

corresponden  a  unha

variable  discreta  ou

continua.

CMCCT

MAPB5.2.2.  Elabora

táboas  de  frecuencias

a partir dos datos dun

estudo estatístico,  con

variables  discretas  e

continuas.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

B5.3. Comparación de dis-

tribucións mediante o uso

conxunto de medidas de

posición e dispersión.

B5.4.  Construción  e  inter-

pretación  de  diagramas

de  dispersión.  Introdu-

ción á correlación.

B5.8. Aplicacións informáti-

cas que faciliten o trata-

mento de datos estatísti-

cos.

cualitativamente  a

representatividade

das  mostras  utiliza-

das.

MAPB5.2.3.  Calcula  os

parámetros estatísticos

(media  aritmética,

percorrido,  desviación

típica, cuartís, etc.), en

variables  discretas  e

continuas,  coa  axuda

da  calculadora  ou

dunha folla de cálculo.

CMCCT

MAPB5.2.4.  Representa

graficamente datos es-

tatísticos  recollidos  en

táboas de frecuencias,

mediante  diagramas

de  barras  e  histogra-

mas.

CMCCT

b

f

B5.5. Azar e probabilidade.

Frecuencia  dun  suceso

aleatorio. 

B5.6. Cálculo de probabili-

dades  mediante  a  regra

de Laplace. 

B5.3.  Calcular  proba-

bilidades  simples  e

compostas  para  re-

solver problemas da

vida cotiá, utilizando

a  regra  de  Laplace

en combinación con

técnicas  de  reconto

MAPB5.3.1.  Calcula  a

probabilidade de suce-

sos  coa  regra  de  La-

place  e  utiliza,  espe-

cialmente,  diagramas

de árbore ou táboas de

continxencia para o re-

conto de casos.

CMCCT
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Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO

Obxecti-

vos

Contidos Criterios de avaliación Estándares  de  aprendi-

zaxe

Competencias

 clave

B5.7.Probabilidade  simple

e composta. Sucesos de-

pendentes e independen-

tes. Diagrama en árbore.

como  os  diagramas

de árbore e as tábo-

as de continxencia.

MAPB5.3.2.  Calcula  a

probabilidade de suce-

sos  compostos  sinxe-

los nos que interveñan

dúas experiencias ale-

atorias simultáneas ou

consecutivas.

CMCCT

4.2  TEMPORALIZACIÓN

O bloque procesos, actitudes e métodos é común a todos os bloques

 1º DE ESO

1ª AVALIACIÓN Bloques  1 e 2 PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

NÚMEROS E ÁLXEBRA

2ª AVALIACIÓN Bloque 2,3

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

ÁLXEBRA 

XEOMETRÍA

3ª AVALIACIÓN Bloques  3, 4 e 5

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

XEOMETRÍA

 ESTATÍSTICA

 2º DE ESO

1º AVALIACIÓN Bloque 1 e 2 PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES 

NÚMEROS E ÁLXEBRA

2º AVALIACIÓN Bloque  2, e 3 

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

ÁLXEBRA 

XEOMETRÍA
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3º AVALIACIÓN Bloque 4 e 5

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

FUNCIÓNS

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

 3º DE ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

1º AVALIACIÓN Bloques 1e 2

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

NÚMEROS E ÁLXEBRA

2º AVALIACIÓN Bloques 3 e 4

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

XEOMETRÍA 

FUNCIÓNS

3º AVALIACIÓN Bloque 4, 5

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

FUNCIÓNS

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

 3º DE ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

1ª AVALIACIÓN Bloques 1e 2

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

NÚMEROS E ÁLXEBRA

2ª AVALIACIÓN Bloques 3 e 4

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

XEOMETRÍA 

FUNCIÓNS

3ª AVALIACIÓN Bloque 4,5

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

FUNCIÓNS

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

 4º  DE ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

1ª AVALIACIÓN Bloques 1 e 2

PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES

NÚMEROS E ÁLXEBRA

2ª AVALIACIÓN Bloques 3 e 4

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

XEOMETRÍA

FUNCIÓNS

3ª AVALIACIÓN Bloque 5

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
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4º  DE ESO MATEMÁTICAS APLICADAS

1ª AVALIACIÓN Bloques 1 e 2

PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES

NÚMEROS 

ÁLXEBRA

2ª AVALIACIÓN Bloques 3 e 4

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

XEOMETRÍA

FUNCIÓNS

3ª AVALIACIÓN Bloque 4, e 5

PROCESOS, ACTITUDES E MÉTODOS

FUNCIÓNS

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

5.   GRADO  MÍNIMO  DE  CONSECUCIÓN  DOS  ESTÁNDARES  PARA SUPERAR  A

MATERIA

MATEMÁTICAS 1º ESO

1. OS NÚMEROS NATURAIS

-  Sistemas de numeración. Estrutura do sistema de numeración decimal.

-  Propiedades dás operacións e vantaxes que achegan á práctica do cálculo.

-  Práctica cn destreza das operacións elementais con números naturais.

-  Xerarquía nas operacións. Uso de parénteses.

-  Mellora nas estratexias de cálculo mental.

2. POTENCIAS E RAÍCES

-  Interpretación e lectura de potencias.

 -   Cálculo  mental  ou  escrito  de  potencias  de  números  sinxelos:  cadrados,  cubos  e

potencias de base 10.
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 -   Utilización da calculadora de catro operacións para obter  potencias por  medio de

multiplicacións sucesivas.

 -  Memorización dos cadrados dos quince primeiros números naturais.

 -  Interpretación e lectura de raíces cadradas.

 -  Aproximación ás unidades, mediante cálculo manual, do valor da raíz cadrada dun

número menor que 1 000.

 -  Obtención de raíces cadradas coa calculadora.

3. DIVISIBILIDADE

-  Identificación da existencia de relación de divisibilidade entre dous números.

 -  Recoñecemento de múltiplos e divisores dun número.

 -  Diferenciación entre números primos e compostos.

 -  Recoñecemento automático dos primeiros números primos.

 -  Identificación dos múltiplos de 2, de 3 e de 5.

 -  Descomposición en factores de números sinxelos.

 -  Comprensión do conceptos de máximo común divisor e mínimo común múltiplo.

-  Cálculo, mentalmente ou artesanalmente (mediante a intersección dos conxuntos de

múltiplos e divisores), do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de números

moi sinxelos.

4. OS NÚMEROS ENTEIROS

 -  Elaboración e interpretación de mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para

cuantificar ou codificar a información.

-  Comparación e ordenación de números enteiros.

-  Representación de enteiros na recta numérica.
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-  Suma e resta de números enteiros.

-  Multiplicación e división de números enteiros. Regra dos signos.

-  Resolución de expresións sinxelas con parénteses e operacións combinadas.

- Xerarquía dás operacións. Supresión de parénteses.

5. OS NÚMEROS DECIMAIS

-  Lectura e escritura de números decimais.

-  Coñecemento e utilización das equivalencias entre as distintas ordes de unidades.

-  Ordenación de números decimais.

-  Aproximación dun número decimal a unha determinada orde de unidades.

-  Cálculo, por escrito, con números decimais (as catro operacións).

-  Realización de sinxelas operacións e estimacións, mentalmente.

-  Utilización da calculadora para operar con números decimais.

-   Elaboración e interpretación de mensaxes con informacións cuantificadas mediante

números decimais.

-  Resolución de problemas cotiáns nos que aparezan operacións con números decimais.

6. SISTEMAS MÉTRICO DECIMAL

-  Realización de medicións directas de lonxitudes, pesos e capacidades:

-  Utilizando unidades arbitrarias: listóns, vasos, etc.

-  Utilizando unidades convencionais.

-  Medición de áreas por contaxe directa de unidades cadradas.

-   Coñecemento  e  utilización  das  unidades  do  Sistema  Métrico  Decimal  para  as

magnitudes de lonxitude, peso e capacidade:
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-  Manexo das equivalencias.

-  Realización de cambios de unidade.

-  Paso de cantidades de forma complexa a incomplexa, e viceversa.

-  Coñecemento e utilización das equivalencias entre as distintas unidades de superficie

7. AS FRACCIÓNS

-  Representación de fraccións sobre unha superficie dividida en partes iguais.

-  Recoñecemento da fracción que corresponde a unha parte dun total.

-  Cálculo da fracción dun número.

-  Paso de fraccións a forma decimal.

-  Comparación de fraccións pasándoas a forma decimal.

-  Simplificación de fraccións sinxelas.

-   Aplicación de todo o anterior  á interpretación,  expresión e resolución de situacións

sinxelas dá vida ordinaria.

8. OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS

-  Reducir dúas ou tres fraccións sinxelas a común denominador.

-  Sumar e restar fraccións con denominadores sinxelos, en casos que se relacionan con

situacións cotiás.

-  Multiplicar e dividir mentalmente unha fracción por dous, por tres...

-  Multiplicar e dividir dúas fraccións.

-  Aplicar todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións sinxelas dá vida

ordinaria.

9. PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES
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-  Recoñecer as relacións de proporcionalidade, diferenciando a directa da inversa.

  -  Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes

directamente proporcionais.

  -  Resolver problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método

de redución á unidade.

 -  Calcular porcentaxes directas.

 -  Calcular mentalmente porcentaxes como: 50%, 25%, 75 %...

 -   Resolver problemas de números ou diminucións porcentuais calculando primeiro a

porcentaxe que se vai incrementar (ou descontar) e sumando (ou restando) despois o

resultado obtido á cantidade inicial.

10.ÁLXEBRA

-  Tradución de enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrica.

  -  Suma e resta dás expresións alxébricas básicas (monomios).

  -  Produto e cociente de monomios.

  -  Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, sen denominadores.

  -  Resolución de problemas moi sinxelos co auxilio das ecuacións.

  -  Codificación do enunciado nunha ecuación.

-  Resolución desta. Interpretación da solución

11. RECTAS E ÁNGULOS

  -   Conceptos  de  paralelismo  e  perpendicularidade,  e  denominación  dos  ángulos

formados por dúas rectas que se cortan. Procedementos para trazar todo iso con regra

e compás.

  -  Trazado de mediatrices e bisectrices.
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  -   Identificación  e  denominación  dalgunhas  relacións  entre  dous  ángulos

(complementarios,      suplementarios, adxacentes, consecutivos), así como os ángulos

que se formarán ao cortar dúas rectas paralelas con outra recta.

  -  Recoñecemento automático dos primeiros números primos.

  -  Operacións con medidas angulares.

  -  Obtención do valor do ángulo interior en polígonos regulares.

  -  Relación entre ou ángulo central e o ángulo inscrito nunha circunferencia.

12.FIGURAS XEOMÉTRICAS

-  Clasificación e construción de triángulos.

  -  Rectas notables nun triángulo: medianas e alturas.

  -  Identificación, clasificación e análise de propiedades dous cuadriláteros.

  -  Polígonos regulares. Elementos.

  -  Simetrías nas figuras planas.

  -  Circunferencia. Posicións relativas de recta e circunferencia e de dúas circunferencias.

  -  Identificación e descrición dalgúns poliedros e corpos de revolución

13.ÁREAS E PERÍMETROS

-  Realización de medicións directas de lonxitudes.

  -  Unidades do Sistema Métrico Decimal (SMD) para medir lonxitudes e superficies.

  -  Utilización de instrumentos de medición de lonxitudes.

  -  Cálculo do perímetro de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes.

  -  Cálculo dá superficie de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes

14.GRÁFICAS DE FUNCIÓNS

-  Comprensión do que é un sistema de referencia e do papel que desempeña.
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  -  Representación de puntos dados polas súas coordenadas.

  -  Asignación de coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula.

  -  Interpretación de información dada mediante puntos.

  -  Interpretación de información sinxela dada mediante unha gráfica.

15.ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

-  Interpretación dunha táboa ou gráfica estatística.

  -  Comprensión do concepto de frecuencia sabendo calcular a dun valor nunha colección

de datos.

  -  Construción dun diagrama de barras a partir dunha táboa de frecuencias.

  -  Obtención e interpretación de parámetros estatísticos (percorrido, desviación media...)

en casos moi sinxelos.

MATEMÁTICAS 2º DE ESO

1. OS NÚMEROS NATURAIS

-Recoñecemento, ordenación e representación na recta numérica dos números naturais.

-Coñecemento dalgúns sistemas de numeración apreciando as vantaxes do sistema deci-

mal.

-Utilización das equivalencias entre as distintas unidades do sistema sexaxesimal. 

-Recoñecemento dun número como múltiplo ou divisor doutro e a aplicación dos criterios

de divisibilidade.

-Recoñecemento dos números primos menores que 100.

-Cálculo mental, ou por procedementos de elaboración persoal, do máximo común divisor

e do mínimo común múltiplo de números sinxelos.

-Resolución de problemas aritméticos de varias operacións. 

- Resolución de problemas de divisibilidade.
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2. OS NÚMEROS ENTEIROS

-Elaboración e interpretación de mensaxes nos que aparecen os números enteiros cuanti-

ficando información.

-Representación e ordenación de números enteiros. Interpretación da recta numérica en-

teira.

-Realización de operacións, con soltura, de números positivos e negativos en expresións

sinxelas con operacións combinadas. Regra dos signos. Supresión de paréntese. Xerar-

quía das operacións.

3. NÚMEROS DECIMAIS E FRACCIONARIOS

-    Lectura e escritura de números decimais(até as millonésimas).

 – Representación de números con dúas cifras decimais en lareira ecta. 

– Aproximación   dun número ás décimas e ás centésimas.

 - Operacións:suma,resta,multiplicación e división de números decimais. 

– Recoñecemento de fraccións equivalentes.

- Simplificación de fraccións con números pequenos.

- Redución de fraccións sinxelas a común denominador.

- Paso,a forma fraccionaria, de calquera decimal exacto.

-  Asociación  de  certas  fraccións  sinxelas  (1/2,1/4,3/4,1/5,...)  co  seu  correspondente

número decimal  e viceversa.

4. OPERACIÓNS CON FRACCIÓNS

- Suma e resta de fraccións.

 - Multiplicación e división de fraccións.

 - Cálculo da fracción dunha cantidade.

 - Resolución de problemas sinxelos con números fraccionarios.

 - Cálculo de potencias de base 10 con expoñente enteiro. 

- Interpretación de cantidades escritas en notación científica.

5. PROPORCIONALIDADE  E PORCENTAXES

- Recoñecemento de se existe relación de proporcionalidade entre dúas magnitudes. Re-

coñecemento de se a proporcionalidade é directa ou inversa.

- Cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 
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– Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes di-

recta e inversamente proporcionais.

- Resolución de problemas de proporcionalidade,con números sinxelos, en situacións de

experiencia cotiá. Aplicación do método de redución á unidade e da regra de tres.

- Cálculo de porcentaxes directas. 

– Resolución de situacións de aumento ou diminución porcentual (problemasdirectos). 

- Cálculo do interese que produce un capital nun número enteiro de anos, para un rédito

dado. 

6. ÁLXEBRA

- Interpretación e utilización de expresións alxébricas que achegan información sobre pro-

piedades, relacións, xeneralizacións, etc.

- Tradución a linguaxe alxébrico de enunciados moi sinxelos.

 - Coñecemento da nomenclatura e os elementos relativos aos monomios.

 - Operacións con monomios.

 - Coñecemento da nomenclatura e dos elementos relativos aos polinomios

. – Suma e resta de polinomios.

 - Multiplicación dun polinomio por un número.

7. ECUACIÓNS DE 1º E 2º GRAO

- Recoñecemento dunha ecuación e os seus elementos

 – Pescudar se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación.

 - Concepto de ecuacións equivalentes

 – Procedementos básicos para a transposición de termos dun membro a outro dunha

ecuación.

- Resolución de ecuacións  de primeiro grao sen denominadores nin paréntese.

- Resolución de ecuacións do tipo ax+b = c.

- Comprensión do proceso seguido para resolver certos problemas tipo moi sinxelos e

resolución doutros similares.

8. SISTEMAS DE ECUACIÓNS

- Recoñecemento dunha ecuación lineal. 

- Representación, punto a punto, de ecuacións lineais.

 – Recoñecemento de se un par de valores é,ou non,solución dun sistema. 
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– Identificación da solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas

no plano.

- Resolución de sistemas sinxelos de dúas ecuacións con dous incógnitas..  

- Comprensión do proceso seguido na resolución de certos problemas tipo mediante o

auxilio dos sistemas de ecuacións e resolución, mediante os mesmos procedementos,

doutros problemas similares.

9.TEOREMA DE PITÁGORAS

- Dominio da relación entre as áreas dos cadrados construídos sobre os lados dun trián-

gulo rectángulo.

- Dilucidar se un triángulo é rectángulo ou non a partir das lonxitudes dos seus lados.

- Aplicación correcta do teorema  de Pitágoras ao cálculo de lonxitudes descoñecidas en

figuras planas e espaciais.

- Con resultado exacto, enteiro ou decimal exacto.

- Con resultado aproximado, dilucidando o número de decimais requiridos. 

- Soltura aplicando o Teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto, hipotenusa) en un

triángulo rectángulo do que se coñecen os outros dous.

10. SEMELLANZA

- Recoñecemento de figuras semellantes.

- Obtención da razón de semellanza a partir de dúas figuras  semellantes ou ben obten-

ción de  medidas dunha figura coñecendo as doutra semellante a ela e a razón de seme-

llanza.

- Interpretación de planos,mapas e maquetas a partir da súa escala e cálculo de distan-

cias na   realidade, no plano ou a escala dunha representación.

- Obtención do as relacións entre as áreas e os volumes de figuras semellantes

 - Representación dunha figura semellante a outra con razón de semellanza dada

 -  Cálculo de distancias a partir da semellanza de dous triángulos.

11. CORPOS XEOMÉTRICOS

- Identificación dos distintos tipos de poliedros e corpos de revolución,e descripción das

súas características.

- Cálculo das áreas de prismas , pirámides,cilindros,conos e esferas.

 - Desenvolvemento no plano dun poliedro  sinxelo,un cilindro ou un  cono.
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12. MEDIDA DO VOLUME

- Dominio do sistema métrico decimal, lineal, cuadrático e cúbico. 

- Cálculo de volumes de figuras prismáticas (prismas,cilindros), pirámides, conos e esfe-

ras,

coñecendo as medidas necesarias.

- Utilización da unidade adecuada á magnitude do volume que se está medindo en cada

caso. 

13. FUNCIÓNS

-Representación de puntos dados mediante as súas coordenadas e asignación de coorde-

nadas a puntos dados mediante a súa representación.

-Coñecemento da nomenclatura básica: x → variable independente, e y→ variable depen-

dente, abscisa, ordenada, función, crecente...

-Representación aproximada da gráfica que corresponde a un certo enunciado. Elección

dun enunciado ao que responda unha certa gráfica.

- Obtención dalgúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión

analítica.

` Recoñecemento das expresións de primeiro grao (lineais) e saber que lles corresponden

funcións que se representan mediante rectas.

14. ESTATÍSTICA

-Interpretación dunha táboa ou unha gráfica estatística.

 -Coñecemento do significado de frecuencia e calcular a dun valor nunha colección de

datos.

 -Construción  dun  diagrama  de  barras  ou  un  histograma  a  partir  dunha  táboa  de

frecuencias.

 -Cálculo da media, a mediana e a moda nun conxunto de datos illados.

15. AZAR E PROBABILIDADE

- Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias.

- Espazo mostral.  

- Probabilidade dun suceso. 

- Experiencias regulares e irregulares.
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- Lei de Laplace. 

- Asignación de probabilidades mediante a lei de Laplace.

MATEMÁTICAS  ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 3ºDE ESO

1. FRACCIÓNS E DECIMAIS

- Manexo destro dás fraccións: operatoria e uso.

 - Paso de fraccións a decimais. Distinguir tipos de decimais.

 - Expresión dun decimal exacto como fracción.

 - Resolución de problemas aritméticos co uso dá fracción como operador e dás opera-

cións con fraccións.

 - Coñecemento do funcionamento dá calculadora e a súa utilización de forma sensata

(con oportunidade e eficacia).

 2. POTENCIAS E RAÍCES. NOTACIÓN CIENTÍFICA

 - Cálculo de potencias de expoñente enteiro.

 - Utilización dás propiedades das potencias para simplificar cálculos sinxelos.

 - Cálculo de raíces exactas aplicando a  definición de raíz enésima.

 - Interpretación e expresión de números en notación científica. Operacións con números

en notación científica con calculadora.

 3. PROBLEMAS ARITMÉTICOS

 - Aproximación dun número a unha orde determinada. Redondeo. Cifras significativas.

 - Resolución de problemas de proporcionalidade e outros problemas clásicos.

 - Cálculo con porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Índice de variación.

 4. PROGRESIÓNS

- Obtención dun termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral.

- Identificación de progresións aritméticas e xeométricas.

- Obtención dun termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece o primeiro ter -

mo e a diferenza.

- Obtención un termo calquera dunha progresión xeométrica se se coñece o primeiro ter -

mo e a razón.

- Cálculo dá suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica.
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  5. A LINGUAXE ALXÉBRICA

- Tradución, á linguaxe alxébrica, de enunciados e propiedades.

 - Asociación entre expresións alxébricas e un enunciado ou unha propiedade. 

- Identificación de monomio e os seus elementos. Recoñecemento de monomios seme-

llantes.

 - Suma e multiplicación de monomios.

- Identificación de polinomio e os seus elementos. 

- Cálculo do valor numérico dun polinomio.

- Suma e multiplicación de polinomios. 

- Extracción de factor común.

- Desenvolvemento de identidades notables. 

- Cociente de polinomios. Regra de Ruffini.

   6. ECUACIÓNS

 - Comprensión dos conceptos de ecuación e solución dunha ecuación.

 - Busca dá solución dunha ecuación por tenteo ou outros métodos non algorítmicos.

 - Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

 -  Identificación  dos  elementos  dunha  ecuación  de  segundo  grao  completa  e  a  súa

resolución. 

 - Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral. 

 - Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións.

7. SISTEMAS DE ECUACIÓNS

  - Obtención dalgunhas solucións dunha ecuación lineal con dúas incógnitas e a súa re-

presentación gráfica.

 - Concepto de sistema de ecuacións e da súa solución.

 - Resolución destra de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera

dos métodos estudados.

- Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.

8.  FUNCIÓNS E GRÁFICAS

- Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 
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- Asignación dunha gráfica a un enunciado.

 - Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

- Obtención dalgúns puntos dunha función dada mediante a súa expresión analítica.

 - Representación, dá forma máis aproximada posible, dunha función dada por un enun-

ciado.

 - Distinción entre a gráfica dunha función doutras que non o son.

- Recoñecemento de funcións continuas e descontinuas.

 - Recoñecemento da periodicidade dunha función. 

- Descrición da tendencia dunha función a partir dun anaco desta.

9.  FUNCIÓNS LINEAÍS E CUADRÁTICAS

 - Manexo destro dá función de proporcionalidade e representación gráfica, obtención da

ecuación, cálculo e significado dá pendente.

 - Manexo destro dá función y = mx+n: representación gráfica e significado dos coeficien-

tes.

 - Obtención dá ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, ou ben,

dous

puntos dela (ecuación punto-pendente).

 -  Resolución  de  problemas con  enunciados  nos  que  se  utilicen  relacións  funcionais

lineais.

- Estudo conxunto de dúas funcións lineais: obtención e interpretación do punto de corte.

10. PROBLEMAS MÉTRICOS NO PLANO

- Relacións angulares nos polígonos e na circunferencia.

- Dominio absoluto do teorema de Pitágoras na súa aplicación directa: obtención da lonxi-

tude dun segmento identificando ou triángulo rectángulo do que forma parte e aplicando o

teorema.

- Concepto de lugar xeométrico e identificación como tales dalgunhas figuras coñecidas. 

- Coñecemento descritivo dás catro cónicas. 

- Dominio das fórmulas e procedementos para o cálculo de áreas de figuras planas.

11. FIGURAS NO ESPAZO

- Concepto de poliedro. Nomenclatura e clasificación.

- Concepto de corpo de revolución. Nomenclatura e clasificación.
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- Utilización da nomenclatura relativa aos corpos xeométricos para describir e transmitir

información relativa aos obxectos do mundo real.

- Características dos poliedros regulares e semirregulares.

- Identificación dos corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo.

- Cálculo dá superficie e do volume dalgúns corpos simples a partir do desenvolvemento

ou dá fórmula.

- Coordenadas xeográficas. Latitude e lonxitude.

12. MOVEMENTOS NO PLANO. FRISOS E MOSAICOS

- Idea de transformación xeométrica e, como caso particular, idea de movemento.

- Concepto de translación, xiro e simetría axial.

- Identificación dous elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiais.

- Identificación de translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e orlas sinxelos ex-

traídos do mundo real.

-  Utilización  da  terminoloxía  relativa  ás  transformacións  xeométricas  para  elaborar  e

transmitir información sobre ou contorno.

 13. TÁBOAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

- Coñecemento das distintas fases dun estudo estatístico.

 - Poboación e mostra. 

 - Interpretación de táboas e gráficas de todo tipo.

 - Cálculo de frecuencias absolutas, relativas, porcentuais e acumuladas.

 - Confección de gráficas diversas e elección do tipo de gráfica máis adecuada segundo

ou tipo de variable.

14. PARÁMETROS ESTATÍSTICOS

- Cálculo manual dos parámetros de centralización e de dispersión. 

- Cálculo, con calculadora, dos parámetros de centralización e de dispersión.

-  Cálculo dos parámetros de posición a partir dun conxunto de datos.

15.  AZAR E PROBABILIDADE

- Obter frecuencias absolutas dun suceso de forma experimental.

- Calcular a frecuencia relativa dun suceso a partir da súa frecuencia absoluta e do núme-

ro de experimentacións. Comprender ou seu significado.

- Manexar con soltura a valoración das probabilidades de sucesos cotiáns.
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- Calcular con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con instrumentos

aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas, bolsas de bólas...

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS  APLICADAS 3º DE ESO

1. NÚMEROS ENTEIROS, FRACCIÓNS E DECIMAIS

-Realizar opercións combinadas con números enteiros.

- Descompoñer en factores primos e calcula ou mcd e mcm.

- Manexar os decimais: cálculo mental e manual, aproximacións, operatoria.

- Operar con soltura números decimais..

- Resolver problemas con números decimais.

2. FRACCIÓNS

- Manexar as fraccións: operatoria e uso.

- Manexar os decimais: cálculo mental e manual, aproximacións, operatoria.

- Pasa de fraccións a decimais. Distingue tipos de decimais.

- Calcular con porcentaxes: obter a parte, ou tanto por cento e a cantidade inicial.

-  Obter  e  interpreta  o  índice  de  variación  correspondente  a  un  aumento  ou  a  unha

diminución porcentual.

- Coñecer a calculadora e utilízaa de forma sensata (con oportunidade e eficacia).

- Resolver problemas aritméticos co uso dá fracción como operador e dás operacións con

fraccións

3. POTENCIAS E RAÍCES

- Calcular potencias de expoñente enteiro.

- Utilizar as propiedades dás potencias para simplificar cálculos sinxelos.

- Calcular raíces exactas cadradas e cúbicas aplicando a definición de raíz enésima.

- Utilizar un número razoable de cifras significativas para expresar unha cantidade.

- Aproximar un número a unha orde determinada. E é consciente do erro labor.

-  Interpretar  números  en  notación  científica  e  sabe  escribilos  e  operar  con  eles  na

calculadora.

4. PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES

-Coñecer os termos de razón e proporción
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-Saber calcular regras de tres simples e compostas

- Calcular con porcentaxes: obtén a parte, ou tanto por cento e a cantidade inicial.

-  Obter  e  interpretar  o  índice  de  variación  correspondente  a  un  aumento  ou  a  unha

diminución porcentual.

- Utilizar o índice de variación para calcular a cantidade inicial ou final, ou ou tanto por

cento nun aumento ou diminución porcentual.

5. SECUENCIAS NUMÉRICAS

- Obter un termo calquera dunha sucesión definida mediante o seu termo xeral.

- Identificar progresións aritméticas e xeométricas.

- Obter un termo calquera dunha progresión aritmética se se coñece ou primeiro termo e a

diferenza.

- Obter un termo calquera dunha progresión xeométrica se se coñece ou primeiro termo e

a razón.

- Calcular a suma de n termos consecutivos dunha progresión aritmética ou xeométrica.

6.  A LINGUAXE ALXÉBRICA

- Traducir á linguaxe alxébrica enunciados e propiedades.

- Asociar unha expresión alxébrica a un enunciado ou a unha propiedade.

- Identificar monomio e os seus elementos. Recoñecer monomios semellantes.

- Sumar e multiplicar monomios.

- Identificar polinomio e os seus elementos.

- Calcular o valor numérico dun polinomio.

- Sumar e multiplicar polinomios.

- Extraer factor común.

- Desenvolver identidades notables.

7.  ECUACIÓNS

- Comprender os conceptos de ecuación e solución dunha ecuación.

-  Buscar  a  solución  dunha  ecuación  por  aproximación  ou  outros  métodos  non

algorítmicos.

- Resolver ecuacións de primeiro grao.

- Identificar os elementos dunha ecuación de segundo grao completa e resólvela.

- Resolver ecuacións de segundo grao incompletas sen aplicar a regra xeral.
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- Expoñer e resolver problemas mediante ecuacións.

8.  SISTEMAS DE ECUACIÓNS

- Obter algunhas solucións dunha ecuación lineal  con dúas incógnitas e represéntaas

graficamente.

- Entender o concepto de sistema de ecuacións e da súa solución.

- Saber resolver sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dous

métodos estudados.

- Formular e resolver problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais.

  9.  FUNCIÓNS E GRÁFICAS

- Interpretar funcións dadas mediante gráficas.

- Asignar unha gráfica a un enunciado.

- Recoñecer as características máis importantes na descrición dunha gráfica.

-  Identificar  algúns  puntos  relevantes  dunha  función  dada  mediante  a  súa  expresión

analítica (cortes cos eixos, máximos, mínimos…).

- Recoñecer tramos crecentes e decrecentes na gráfica dunha función.

- Recoñecer funcións continuas e descontinuas.

- Recoñecer a periodicidade dunha función.

- Expresar verbalmente a tendencia dunha función a partir dunha parte desta.

10. FUNCIÓNS LINEAÍS E CUADRÁTICAS

- Saber manexar a función de proporcionalidade y = mx: represéntaa graficamente, obter

a ecuación, calcular e interpretar o significado da pendente.

-  Saber  manexar  a  función  y  =  mx  +  n:  represéntala  graficamente  e  interpretar  o

significado dos coeficientes.

- Obter a ecuación dunha recta cando se coñecen un punto e a pendente, ou ben, dous

puntos dela (ecuación punto-pendente).

- Representar a ecuación dunha recta.

- Resolver problemas con enunciados nos que se utilicen relacións funcionais lineais.

- Estudar conxuntamente dúas funcións lineais: obter e interpretar o punto de corte.

11. ELEMENTOS DE XEOMETRÍA PLANA

- Coñecer as relacións angulares nos polígonos e na circunferencia.
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-  Dominar  a  semellanza de figuras para interpretar  e  obter  conclusións numéricas de

planos, mapas, etc.

- Dominar o teorema de Pitágoras na súa aplicación directa: obtención dá lonxitude dun

segmento  identificando  un  triángulo  rectángulo  do  que  forma  parte  e  aplicando  ou

teorema de Pitágoras (tanto en figuras planas como espaciais).

-  Coñecer  o  concepto  de  lugar  xeométrico  e  identificar  como  tales  algunhas  figuras

coñecidas.

- Ter un coñecemento descritivo das tres cónicas.

- Dominar o cálculo de áreas de figuras planas.

 12.  FIGURAS NO ESPAZO

-  Utilizar  a  nomenclatura  relativa  aos  corpos  xeométricos  para  describir  e  transmitir

información relativa aos obxectos do mundo real.

- Recoñecer as características dos poliedros regulares e dos semirregulares.

- Identificar os poliedros regulares e descríbeos.

- - Identificar os corpos básicos co seu desenvolvemento máis intuitivo.

- Interpretar as coordenadas xeográficas dun lugar e relaciónaas cos fusos horarios.

13.  MOVEMENTOS NO PLANO. FRISOS E MOSAICOS

-Entender  a  idea  de  transformación  xeométrica  e,  como  caso  particular,  a  idea  de

movemento.

- Comprender os conceptos de translación, xiro e simetría axial.

- Identificar  os elementos que definen as translacións, os xiros e as simetrías axiais.

- Identificar translacións, xiros e simetrías nalgúns mosaicos e cenefas sinxelos extraídos

do mundo real.

14. TÁBOAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

- Coñecer o vocabulario co que se describe o proceso estatístico (poboación, mostra,

variable).

-  Interpretar  táboas  de  frecuencias,  con  datos  illados  ou  agrupados  en  intervalos,  e

gráficos estatísticos.

- Calcular frecuencias absolutas e relativas.

- Construir táboas de frecuencias de datos illados ou de datos agrupados en intervalos

dados.
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-  Confeccionar  gráficas diversas e  elexir  a  gráfica  máis adecuada segundo o tipo  de

variable.

- Calcular os parámetros (de forma manual e con calculadora).

15. PARÁMETROS ESTATÍSTICOS

- Recoñecer experiencias aleatorias entre outras que non o son.

-  Calcular  a  frecuencia  relativa  dun  suceso a  partir  dá  súa frecuencia  absoluta  e  do

número  de  experimentacións.  Comprender  o  seu  significado  e  relaciónalo  coa

probabilidade do suceso.

- Manexar con soltura a valoración dás probabilidades de sucesos cotiáns.

- Calcular con soltura probabilidades elementais de sucesos producidos con instrumentos

aleatorios regulares: dados, ruletas, moedas, bolsas de canicas…

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º DE ESO

1. NÚMEROS REAIS

- Recoñecemento de números racionais e irracionais.

 - Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.

- Manexo destro de intervalos e semirrectas. - Interpretación de radicais. Cálculo mental.

 - Utilización da forma exponencial dos radicais.

 -Utilización destra da calculadora para operar con potencias e raíces. 

 - Coñecemento das propiedades dos radicais. 

 - Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 

 - Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamien-

tos e redondeos. Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas

utilizadas.

 - Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da calculadora

para  operalos.

 - Noción de logaritmo dun número. Obtención dun logaritmo a partir da definición ou con

axuda da calculadora.

2. POLINOMIOS E FRACCIÓNS ALXÉBRICAS

- Dominio da nomenclatura básica da álxebra. 
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- Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar

a

as mesmas.

- Operacións con polinomios. Cociente de polinomios.

- Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para

achar o valor dun polinomio cando x vale a .

- Expresión formal dun cociente das formas seguintes:

- Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades

notables e a resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que

non as hai.

 - Recoñecemento de polinomios irreducibles, así como da relación de divisibilidade entre

dúas polinomios.

 - Operacións con fraccións alxébricas sinxelas.

- Tradución dun enunciado a linguaxe alxébrica.

3. ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E SISTEMAS

-Ecuacións de segundo grao: tipos, resolución e discusión.

-Ecuacións bicuadradas, coa incógnita no denominador, con radicais...

-Sistemas de ecuacións lineais.Resolución.

-Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos.

-Resolución (gráfica e alxébrica) de inecuacións cunha incógnita.

-Sistemas de inecuacións cunha incógnita

.-Aplicación a problemas con enunciados.

4. FUNCIÓNS

-Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.

-Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.

-Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.

-Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.

-Obtención do dominio de definición dunha función dada gráficamente ou mediante unha

expresión analítica sinxela.

- Recoñecemento da continuidade dunha función.

 -Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 
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- Estudo da tendencia e periodicidade dunha función.

 -Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.

5. FUNCIÓNS ELEMENTAIS

-Asociación do crecemento ou decrecimento dunha recta co signo do seu pendente.

-Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera

recta.

- Representación dunha función dada mediante tramos de rectas.

-Asignación dunha ecuación a unha función dada por tramos de rectas.

- A función cuadrática. Situación do vértice.

-Representación dunha función cuadrática calquera. 

- Intersección de rectas e parábolas.

 -Funcións definidas a anacos, con participación de rectas e parábolas.

 - Representación de funcións da familia  1/x.

 -Representación de funcións exponenciais e logarítmicas.

 -Asociación de funcións elementais e as súas correspondentes gráficas

  6.  SEMELLANZA. APLICACIÓNS

-Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias da devandita se-

mellanza. 

-Obtención da razón de semellanza entre dúas figuras. 

-Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa esca-

la. 

-Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio.

-Aplicación da semellanza de triángulos para calcular lonxitudes, áreas ou volumes.

 -Aplicación dos teoremas do cateto e da altura.

7. TRIGONOMETRÍA

-Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os seg-

mentos sobre un triángulo rectángulo) e sobre o cuadrante goniométrico.

-Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida ou-

tra delas.

-Obtención das razóns trigonométricas de 30°, 45° e 60°. 

-Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun

ángulo, e viceversa
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. – Resolución de triángulos rectángulos.

    8.  XEOMETRÍA ANALÍTICA

- Vectores. Operacións. 

- Punto medio dun segmento. 

- Simétrico dun punto respecto doutro. 

- Comprobación de que tres puntos están aliñados.

 - Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións.

 - Obtención do punto de intersección de dúas rectas. 

 - Rectas paralelas aos eixos coordenados.

  - Distancia entre dous puntos.

9. ESTATÍSTICA

   - Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e esta-

tística inferencial).

   - Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.

   - Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.

   - Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.

10.  DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS

- Distinción entre relación estatística e relación funcional.

- Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regre-

sión.

- Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir

dunha nube de puntos.

- Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado

nos que se liguen dúas variables. 

11.  COMBINATORIA

- Estratexia do producto.

-Diagrama en árbore.

-Variacións con repetición.

-Variacións ordinarias.

- Permutacións.

- Combinacións.e as permutaciones Pn.

-Resolución de problemas combinatorios que non se axustan a modelos clásicos median-

te diagrama en árbore ou outro método.
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-Resolución de problemas combinatorios que se axustan aos modelos clásicos.

12.  CÁLCULO DE PROBABILIDADE

- Coñecementos mínimos

- Recoñecemento de que os fenómenos de azar están sometidos a regularidades e leis. 

- Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregula-

res.   -Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números.

 - Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos

equiprobables e outros que non o son.

-Aplicación eficaz da lei de Laplace.

-Recoñecemento do espazo muestral dunha experiencia aleatoria.

- Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos.

- Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 

- Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en

árbore.

MATEMÁTICAS APLICADAS  4º DE ESO

1.  NÚMEROS ENTEIROS E RACIONAIS

 - Operar con soltura con números positivos e negativos en operacións combinadas.

 - Manexo das fraccións: uso e operacións.

 - Coñecemento e aplicación da xerarquía das operacións e o uso do paréntese.

 - Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro.

 - Utilización adecuada, oportuna e eficaz da calculadora

 - Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios.

2.  NÚMEROS DECIMAIS

 - Manexo destro dos números decimais, cálculo mental e manual, comparación, poten-

cias de base 10. Operatoria.

 - Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción.

 - Expresión aproximada dun número. Cota de erro.

 -  Notación  científica:  lectura,  escritura,  interpretación  e  comparación  de  números  en

notación  científica, manualmente e con calculadora. ).

3.  NÚMEROS REAIS
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 - Recoñecemento de números racionais e irracionais. Clasificación de números de todo

tipo escritos en calquera das súas expresións.

 - Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.

 - Manexo destro de intervalos e semirrectas. Utilización das nomenclaturas adecuadas. -

Interpretación de radicais. Cálculo mental.

 - Utilización da forma exponencial dos radicais.

 - Utilización con destreza da calculadora para operar con potencias e raíces.

4.  PROBLEMAS ARITMÉTICOS

A maioría dos contidos son de repaso e teñen aplicación na realidade cotiá. Por tanto,

practicamente toda a unidade considérase necesaria para a totalidade das alumnas e os

alumnos.

5. EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS

- Monomios: terminoloxía básica.

 - Valor numérico dun monomio.

 - Operacións con monomios: suma, resta, produto e división de monomios.

 - Polinomios:terminoloxía básica.

 - Suma e resta de polinomios. 

 - Produto dun polinomio por un monomio.

 - Producto de dous polinomios.

 - División de polinomios.

 - Extracción de factor común.

 - Identidades notables.

6.  ECUACIÓNS

- Concepto de ecuación e solución.

- Resolución de ecuacións de primeiro grao.

- Resolución de ecuacións de segundo grao.

- Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas, con radicais

e coa x no denominador).

- Aplicación das ecuacións á resolución de problemas.

7.  SISTEMAS DE ECUACIÓNS
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- Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica.

- Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de solucións

dun sistema.

- Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos méto-

dos estudados: substitución, igualación e redución.

- Resolución de sistemas de ecuacións lineais que requiren transformación previa.

 - Formulación e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

 - Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos. ´

8.  FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS

- Interpretación de funcións dadas mediante gráficas.

- Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores.

- Representación gráfica dunha función dada por un enunciado.

- Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica.

- Obtención do dominio de definición dunha función dada gráficamente ou mediante unha

expresión analítica sinxela.

- Recoñecemento da continuidade dunha función. 

- Descrición dos intervalos de crecemento dunha función.

- Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función.

- Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo.

9.  FUNCIÓNS ELEMENTAIS

 - Asociación do crecemento ou decrecimiento dunha recta co signo do seu pendente.

 - Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calque-

ra

recta.

 - A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x 2. Situación

do vértice.

- Representación dunha función cuadrática calquera. 

- Representación de funcións inversa

- Representación de funcións con raices

- Representación de funcións exponenciais. 

- Asociación de funcións elementais ás súas correspondentes gráficas.

10.  XEOMETRÍA
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- Teorema de Pitágoras. Aplicacións.

 - Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións. 

- Planos, mapas e escala. 

- Análise e clasificación de formas e figuras. 

- Cálculo indirecto de áreas e volumes.

-Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá.

11.  ESTATÍSTICA

- Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e esta-

tística inferencial).

- Táboas de frecuencias para datos illados e para datos agrupados en intervalos.

- Parámetros estatísticos: media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación.

- Medidas de posición para datos illados. Diagramas de caixa.

-  Uso  da  calculadora  para  introducir  datos  e  para  obter  o  valor  dos  parámetros

estatísticos.

12.  DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS

- Distinción entre relación estatística e relación funcional.

- Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regre-

sión.

- Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir

dunha nube de puntos.

- Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado

nos que se liguen dúas variables.
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6. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS QUE REQUIRE A MATERIA

O alumnado de estos primeiros cursos debe coñecer e utilizar correctamente estratexias

heurísticas de  resolución de problemas, basadas, ao menos, en catro pasos: comprender

o enunciado, trazar un plan ou estratexia, executar o plan e comprobar a solución no

contexto  do  problema.  É  aconsexable  utilizar  jxogos   matemáticos  e  materiais

manipulativos  para  que  o  alumnado  aprenda  facendo,  construindo  e  ¿tocando  as

matemáticas¿. O estudio de situacións simples relacioadas con outras materias troncales

como Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e  Xeografía e Historia é indispensable para

que o alumnado descubra a función instrumental das matemáticas.

As  calculadoras  e  o   software  específico  deben  convertirse  en  ferramentas  habituais

introducindo elementos   novedosos como as aplicacións multimedia  que,  en cualquer

caso,  enriquecen  o   proceso  de  avaliación  do   alumnado:  libros  interactivos  con

simuladores,  cuestionarios  de  corrección  e  autoavaliación  automatizados  e   recursos

basados no  aprendizaxe por competencias. Además, o  uso bien planificado e organizado

de  blogs,    wikis,  xestores  de contenido  CMS,  plataformas  de  elearning,  repositorios

multimedia,   aplicacións  en liña e  entornos colaborativos  proporciona unha educación

sen barreras.

  A metodoloxía será activa e participativa,  de forma que facilite a aprendizaxe, tanto

individual como   colectiva, e que como un dos seus eixos favoreza a adquisición de

competencias clave,  especialmente   a  relacionada con competencias matemáticas e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

  A dimensión histórica, social e cultural das matemáticas debe programarse de manera

coidada e coordinada  para axudar á comprensión dos conceptos a través da perspectiva

histórica, así como para contrastar as  situaciones sociais de outros tempos e culturas coa

realidade  actual,  coñecendo  de  manera  máis  humana  aos    personaxes  e  as  súas

aportacións,  visibilizando  as  circunstancias  personais  de  mulleres  matemáticas  e   as

dificultades que tiverom para acceder á  educación e á ciencia.

       Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

     -Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comenzar a exposición,

débense   coñecer ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
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     -Sempre  que  sexa  posible  vincular  os  contidos  a  contextos  reais,  así  como  xerar

posibilidades de aplicación dos contidos adquiridos.

  -Utilización de software educativo para entender mellor os contidos e para comprobar

as  actividades  realizadas.

        -Traballo reflexivo persoal no desenvolvemento das actividades individuais de proxecto

para  investigar e descubrir.

        -Traballo en grupo cooperativo para o desenvolvemento das actividades e problemas

propostos,   sempre tendo en conta as instrucción sanitarias pola pandemia do Covid

19.

 -  Traballo individualizado na aula virtual,  utilizando ésta como soporte didáctico dos

temas,  como  medio de entrga de traballos e tarefas, ecomo instrumento de avaliación.

7. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAN A UTILIZAR

Nas ensinanzas  de Eso non se vai a utilizar libro de texto físico senón que estamos co plan

Edixgal, onde escolleremos unha das tres posibilidades que oferta según o tema tratado.

Faremos tamen uso da clasroom que ofrece a editorial Netex.

          Durante este curso proporanse lecturas relacionadas coas matemáticas adaptadas ao nivel

do alumnado.

          Empregarase a calculadora científica como ferramenta. O uso da calculadora non debe limitar

a capacidade de cálculo do alumnado, polo que nos primeiros cursos se insistirá moito no

cálculo  mental.

Uso habitual das Tics, internet, recursos disponibles do proxecto Edixgal, medio audiovisuais,

programas informáticos, (Geogebra, hojas de cálculo, derive…).

          O  longo  do  curso  poderanse  empregar  tamén  materiais  como,  papel

milimetrado,o,periódicose  revistas, fotos, xogos matemáticos.

A todos  estos  materiais  e  recursos  poderanse  engadir  outros  durante  o  curso  co  fin  de

atender as necesidades específicas do alumnado.

Uso constante da aula virtual tanto en situacións de ensinanza presencial como, se non hai

máis remedio, ensinanza non presencial.
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8. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN  E  CUALIFICACIÓN 

8.1. Procedementos e instrumentos de avaliación 

O modelo de probas de avaliación deseñadas para a nosa área, independentemente da

súa temporalización (ao inicio do curso, ao final...), responde á necesaria integración de

coñecementos e destrezas esixida polo enfoque competencial do currículo, da materia e

mais  do  proxecto.  Isto  implica  que  as  probas  e  as  actividades  de  avaliación  están

asociadas a algún dos estándares de aprendizaxe definidos para o seu alcance (unidade,

trimestre,  curso),  de  maneira  que  o  profesorado  poida  medir,  avaliar  e  graduar  o

rendemento ou logro alcanzado polo alumnado. 

Para  atender  os  distintos  tipos  de  avaliación  asociados  ao  calendario  escolar,  o

departamento prevé diferentes probas de avaliación. 

8.1.1. Preavaliación. 

Nas primeiras semanas de outubro levarase a cabo as sesións de preavaliación, onde se

avaliará o nivel de competencia a nivel grupal e individual. Será coordinada polos titores

coa participación do profesorado de cada grupo, xefatura de estudos e departamento de

orientación, a partir dun guión establecido previamente que recollerá: 

- Información das características do grupo. Resultados das probas a nivel grupal. -

Información relevante do alumnado a nivel individual e resultados individuais do

mesmo nas probas de avaliación inicial. A información previa poderá obterse a tra-

vés do XADE, informes do titor anterior, observación na aula, expedientes, informa-

ción de orientación... 

         -  Medidas a adoptar na reunión:- Para o grupo e que poden ser traballadas na ti-

toría (normas, cambios na ubicación, medidas excepcionais como cambio de gru-

po...)- Reforzo educativo ordinario por parte do profesorado de cada materia.- Posi-

ble nova proposta de exención de Francés. - Proposta de alumnado para elabora-

ción de ACIs.- Proposta de organización para o alumnado que recibirá apoio por
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parte da profesora de PT, tanto dentro da aula como fóra dela.- Proposta de posible

alumnado para avaliación psicopedagóxica polo departamento de orientación. 

         - Establecer el nivel competencial de cada grupo e introducir os axustes precisos

nas programacións dos departamentos para adaptarse a el.

        - Obter, por parte dos titores, información precisa para as reunións de inicio de curso

coas familias.

a. De cada reunión levantarase acta. Os resultados da avaliación inicial de cada alumno

deberán quedar reflexados  na aplicación XADE por parte dos titores. Estes resultados

serán a referencia inicial para a consecución das competencias que debe ser avaliada ao

remate do curso. 

b. A partir desta información levaranse a cabo as reunións de inicio de curso coas familias

a mediados de outubro.

 8.1.2. Avaliación inicial 

Este tipo de avaliación está integrado por  unha proba de contidos  que se aplica ao

comezo do curso escolar e que atende á detección do grao de adquisición das principais

destrezas  básicas  e  dalgúns  contidos  que  se  requiren  para  o  curso,  adrmaís  leva

asociadas á adquisición dunhas competencias que tamén se valorarán. Tras a realización

desta proba e a observación sistemática dos alumnos nos primeiros días, estableceranse

medidas de apoio individuais e de grupo na sesión de preavaliación. 

A data prevista para a avaliación inicial na materia será sempre dentro das dúas primeiras

semanas lectivas do curso. 

A proba consistirá na realización de exercicios semellantes aos exercicios contidos no

libro de texto da materia ou ben mediante a realización de calquera outra proba escrita

(de  tipo  test,  de  elaboración  de  mapas,  gráficos,  etc.),  relacionados  cos  estándares

avaliábeis previstos para as materias e os cursos impartidos polo noso departamento.. 

As familias poderán ser  informadas oralmente do resultado desta avaliación inicial  na

primeira reunión co titor ou titora, ou ben nunha reunión co profesor da materia, se así se

estimase máis conveniente por algunha das partes. 
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A proba  non  ten  consecuencias  máis  alá  da  elaboración  dun  diagnóstico  inicial  das

necesidades  educativas  de  cada  alumno/a,  para  que  o  profesor  ou  profesora  poida

individualizar  o  máximo  posíbel  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe,  fornecendo  unha

aprendizaxe de carácter signicativo. 

A avaliación inicial  farase,  conforme á normativa,  en todos os cursos da ESO, e con

especial  atención nos cursos de 1º de Eso por ser o inicio da etapa e descoñecer o

profesorado ao alumnado.

- Proba de avaliación inicial de contidos. Será elaborada por cada departamento para a

materia de cada curso e de forma consensuada. A súa aplicación será no horario de clase

da materia correspondente, dentro do calendario establecido pola xefatura de estudos.

Será avaliado polo profesor e/ou departamento correspondente.

8.1.3. Avaliación continua 

Será o profesorado o que determine o número de probas específicas ao longo do curso,

realizando como mínimo dúas probas, (exames), por avaliación. Cada unidade didáctica

poderá incluír, á parte da proba de avaliación unha rúbrica da tarefa de cada unidade,

avaliando ademais o esforzo do alumnado por medio da realización de actividades nas

cales se poñan en práctica os contidos explicados. 

O profesorado valorará (recompensará) na avaliación continua do alumnado valores como

o esforzo e o interese continuado, as necesidades educativas especiais, as circunstancias

persoais do alumno/a que puidesen ter incluído no rendemento, así como unha actitude e

un  comportamento  respectuoso  cara  á  materia,  cara  ao  profesor  e  cara  os  e  as

compañeiras, atendendo ao estabelecido nos obxectivos de etapa. 

A observación do traballo cotián será acompañada da utilización asidua de rúbricas ad

hoc e o caderno do profesor, sen esquecer a comunicación constante co titor ou titora do

grupo, preferentemente por medio escrito. 

Se o alumno ou alumna non superase a materia prevense varias probas de recuperación: 

 - Unha proba de recuperación por avaliación. O obxectivo desta proba é que o alumno/a

recupere o trimestre suspenso, polo que se non se recuperase o trimestre,  a nota da

avaliación  seguirá  sendo  a  que  xa  figuraba  no  boletín. Se  a  nota  da  proba  de
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recuperación é superior á alcanzada no trimestre anterior, esta será a nota utilizada para

calcular a nota final.

-  Un alumno coa materia aprobada pódese presentar ao exame de recuperación para

subir nota. Neste caso  a súa nota final calcúlase facendo a media entre a nota do primer

exame e a nota da recuperación.

            -  Unha proba final en xuño, coas avaliacións que teña pendentes., o exame estará dividi-

do en tres partes e cada unha terá unha nota independente.  A superación da mesma signi-

ficará o aprobado no curso. 

8.1.4. Avaliación final ou ordinaria 

            Un alumno ou alumna supera o curso cando aproba as tres avaliacións. Neste caso, a

nota final será: - unha media aritmética das tres notas trimestrais que figuren no boletín de

cada alumno ou alumna. 

            Naqueles casos en que o alumno ou alumna non supere un ou máis trimestre en avalia-

ción continua, o alumno deberá superar a avaliación ou avaliacións pendentes  na proba

final de Xuño.  Neste tipo de avaliación, o alumnado con materia suspensa poderá realizar

unha proba, onde se recollan as competencias cognitivas e as destrezas esixibles en

cada curso académico. 

             Estas competencias serán avaliadas nun exame ao final de curso, onde o alumnado terá

a oportunidade de recuperar de novo todos aqueles trimestres que teña suspensos, sexa

un, dous ou os tres.  A superación da proba final significará o aprobado no curso, ou na

avaliación ou avaliacións que tiña suspensas.

A nota media calcularase facendo a media aritmética das notas trimestrais dos boletíns ou

das recuperacións se son superiores.

           Por outro lado, atendendo ao criterio máis tradicional da “avaliación continua” contémpla-

se outra vía para superar a materia sen acudir ao exame final, a saber, que un alumno ou

alumna non teña os tres trimestres aprobados pero si cumpra os seguintes tres criterios: 

- Que teña superado dous trimestres antes da avaliación final. 
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- Que a nota do trimestre suspenso non sexa inferior a 4 

- Que a media dos tres trimestres (feita coas notas do boletín) sexa igual ou superior a 5.

 8.1.5. Avaliación extraordinaria 

Entendemos por avaliación extraordinaria a referida ao exame de finaís de xuño, previsto

para  o  alumnado  que  acaden  unha  cualificación  negativa,  inferior  a  5,  na  avaliación

ordinaria de xuño ou de maio, no caso do alumnado con materia pendente de cursos

anteriores. 

8.1.6. Recuperación e avaliación das materias pendentes 

Corresponde  á  Xefatura  do  Departamento  Didáctico  a  coordinación  do  seguimento  e

avaliación  das  materias  pendentes,  coa  colaboración  do  resto  de  membros  dos

departamentos. 

 No mes de outubro, e conforme o calendario establecido pola Xefatura de Estudos, o

departamento  elaborará  un  caderno/guía  co  material,  actividades  e  indicacións  que

permita  o  seguimento  e  recuperación  das  materias  pendentes.  Este  caderno  será

entregado ao alumnado xunto co calendario  elaborado pola Xefatura de Estudos que

recolla as datas de entrega de caderno e de probas de avaliación. 

 As materias serán divididas en dúas partes polo departamentos. Haberá un caderno/guía

para cada parte, que será entregado polo alumno ou alumno á Xefatura de Departamento

á volta das vacacións de Nadal e Semana Santa, conforme o calendario establecido por

Xefatura de Estudos. Este caderno revisado por cada departamento supoñerá o 20% da

nota final en cada unha das dúas partes da materia. 

De cada parte convocaranse unha proba ou exame, unha en Xaneiro-Febreiro, e outra en

Abril.

   Cada proba supoñerá o 80% da nota final de cada unha das partes. 

Se un alumno ten unha avaliación positiva nas dúas partes, terá recuperada a materia

pendente. O aprobado dos exames será a partir de 5 ou valor superior. 
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⁃ Cando un alumno ou alumna teña unha das partes(ou as dúas) cunha avaliación

negativa, poderá

recuperala na convocatoria de pendentes de Maio coa superación da proba escrita/exa-

me. O alumno que non recupere a materia pendente na convocatoria de Maio, deberá

presentarse á convocatoria extraordinaria de Xuño con toda a materia. 

8.2. Criterios de cualificación 

Os criterios de cualificación permiten asignar unha nota ao alumnado e foron deseñados,

valla a redundancia, con criterios de clareza e obxectividade. Os criterios aquí fixados,

salvo excepcións, son xerais para o departamento, polo que serán de aplicación para

todas as materias impartidas polo profesorado do mesmo. 

A cualficación de cada unha das avaliacións farase mediante a media ponderada das

probas escritas (85% da nota trimestral), traballo de casa/aula (15% da nota trimestral).   

Para superar un exame, o alumnado debe ter una nota igual  ou superior a  5.  Só se

contemplará o “redondeo” da nota trimestral  se se aprecia unha evolución positiva do

alumno/a e continuada ao longo do trimestre.

A “evolución positiva e constante do alumno ou alumna” implica: 

- Todos os traballos requeridos polo profesorado ao longo do trimestre están entregados.

- Non se rexistraron por escrito (no caderno do profesorado, partes de incidencia,... etc.)

incidencias negativas 

Cando se practique o “redondeo”, enténdese subir a nota a partir de 4,75 a 5, de 5,75 a 6,

etc., 

As probas escritas (“exames”) supoñen, pois, o 85% da nota. Os exames serán escritos,

se ben poderán ser orais, eventualmente, no caso de ser necesario e como unha medida

de adaptación non signficativa do currículo. As probas serán realizadas para cada tema

ou para un par de temas; cada profesor/a poderá decidir libremente cantos exames fai,
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cunha excepción: en cada trimestre o alumnado será avaliado polo menos por medio de

dúas probas escritas. 

Para o 15% relativo ao traballos de aula ou da casa, o alumnado será avaliado ao longo do

trimestre polos criterios de avaliación establecidos. 

Neste  apartado  inclúense  os  traballos  escritos  u  orais  determinados  para  un  tema

concreto, a súa valoración será dun 5% do total del 15%. Así neste caso a valoración

sería :  5% traballo escrito u oral +10% traballo aula/casa.

Resumindo:

PROBAS
ESCRITAS 

TRABALLO
AULA/CASA

TRABALLOS
ESCRITOS/ORAIS

NOTA FINAL

85% 0,15 0 0
85% 0,1 0,05 0

- A nota correspondente a un alumno que copie nun exame é un 0

RECURSOS DE AVALIACIÓN

- Observación directa do traballo diario

- Valoración do traballo ben feito e a utilidade do aprendido

- Sabe traballar en equipo e contrasta as súas opinións cos demais.

- Análise e valoración das tarefas especialmente creadas para a avaliación.

- Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

- Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

- Cuestionario de coñecementos para cada unidade didáctica.

- Escalas de observación do caderno, traballo diario e participación na clase.
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- Autoavaliación , que permite a avaliación propia do traballo realizado de xeito que o

alumno tome conciencia do proceso seguido e o traballo realizado

- Rúbricas para a exposición oral e  traballos escritos.

 

9.- INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINANZA E A 

PRÁCTICA DOCENTE.

.  REXISTRO  PARA   A   AUTOAVALUACIÓN  DO  PROFESORADO: PLANIFICACIÓN

INDICADORES VALORACIÓN
PROPOSTAS DE 

MELLORA

P

L

A

N

I

F

I

C

A

C

I

Ó

N

  1.  Programa a materia tendo en 

conta os estándares de 

aprendizaxe previstos nas leis 

educativas.

  2.  Programa a materia tendo en 

conta o tempo dispoñible para 

o seu desenrolo.

  3.  Selecciona e secuencia de 

forma progresiva os contidos 

da programación de aula 

tendo en conta as 

particularidades  de cada uns 

dos grupos de estudantes.  

  4.  Programa actividades e 

estratexias en función dos 

estándares de aprendizaxe. 
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  5.  Planifica as clases de modo 

flexible, preparando 

actividades e recursos 

axustados á programación de 

aula e ás necesidades e 

interéses do alumnado.

  6.  Establece os criterios, 

procedementos e os 

instrumentos de avaliación e 

autoavaliación que permiten 

facer o seguimento do 

progreso de aprendizaxe dos 

seus alumnos e alumnas.

  7.  Coordínase co  profesorado 

doutros departamentos que 

podan ter contidos afíns a súa 

materia.
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10.- ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES

Tipoloxía, temporización e secuenciación

Realizaremos os seguintes tipos de actividades durante este curso:

⁃ de avaliación;  ao principiar o curso, despois de cada tema e como mínimo dous 

exames por trimestre.

⁃ De reforzo e ampliación; ao remate de cada tema.

⁃ De recuperación, durante  e nas probas extraordinarias de maio vos pendentes. 

⁃ Exercicios de adquisición e mellora de destrezas.

⁃ Actividades de aplicación.

⁃ Actividades destinadas á comprensión de conceptos.

⁃ Traballos prácticos

⁃ Traballos en grupo.

De reforzo e ampliación

Actividades variadas cada tema.

Do proxecto lector

O departamento de Matemáticas propon un libro por curso de lectura voluntaria a ler 

durante todo ou curso. Ou alumno entregará un resumo do mesmo e contestará a un 

cuestionario.

A lectura de dito libro supon un aumento de medio punto na nota da avaliación 

correspondente.

Esta materia realizará as actividades propostas non Proxecto Lector para as distintas

materias. Traballaremos extractos e fragmentos de numerosos libres, e tamen aprensa na

aula.

O departamento propon como lectura voluntaria os seguintes libros:

1º de ESO; “O diaño dos números¨, y  ¨Este libro cree que eres un genio de las

mates:

      2º  de ESO ;  “El  asesinato del  profesor de matemáticas¨  y “Andrés y el  dragón

matemático¨

3º de ESO; “El contable hindú”, “El curioso incidente del perro a medianoche ”

4º de ESO; “La fórmula preferida del profesor”, “El asesinato de Pitágoras”
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Na realización de traballos manuscritos (resumos…) supervisarase a presentación, a 

correcta ortografía e a expresión dous conceptos. 

Faremos esquemas obrigatorios de cada unidade didáctica.

No cuarto curso farase un proxecto de investigación dá unidade didáctica de Estatística e 

Investigación Operativa.

Do plan TICS

Seguindo ou proxecto TICS do noso centro vos alumnos deberan usar con normalidade 

follas de cálculo.

Ó longo do curso, e lla temporalización ou permite consultaranse as seguintes páxinas

web (lla temporalización ou permite):

l www.profes.net      Contidos xerais de matemáticas

l http://www.anayamascerca.com/menu.html?nav=2:2     Recursos para a aula do libro de

texto

l http://www.descartes.cnice.mec.es    Web do Ministerio de Educación

l www.deberesmatematicas.com    Ferramentas didácticas específicas para ou ensino e a

aprendizaxe dás matemáticas dá E.S.Ou. Exercicios, problemas, exames, temarios,

todos resoltos e explicados paso a paso. A subscrición para profesores é GRATUÍTA.

l http://www.fermatsi.org/     Proporciona recursos matemáticos en español e inglés, para

alumnos de Secundaria e Bacharelato. Ou portal mostra un amplo directorio de páxi-

nas que permiten ao alumno e ao profesor obter información de interese sobre as ma-

temáticas. Artigos de interese, asociacións, educación especial e Historia dás mate-

máticas. Ou seu autor é Fernando Sivit, profesor de ensino secundario do IES "Fran-

cisco de Goya", de Madrid.

l http://www.itcr.ac.cr/revistamate/    A Revista Matemática, Educación e Internet posúe

varias seccións, ademais dás contribucións dous autores, temos as columnas: "Ou

Mundo dás Matemáticas" para contar sobre matemáticas en xeral,  "Achegas Peda-

góxicas e Material Didáctico" para ou profesor que busca reflexións e materiais en pe-

dagoxía, "Ferramentas para Matemáticas e Internet" para vos entusiastas que dese-

xan aprender a crear documentos para ou Web, con animación e interacción,  non

campo dás matemáticas, "Historia dás Matemáticas, Xogos e Entretementos, Proble-
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mas de Olimpíadas Matemáticas, "Foro Virtual en Ensino dá Matemáticas, "Programa-

ción de Software Didáctico" e as novas seccións de multimedios "" e "Calculadora non

Ensino".

l ●  http://www.omerique.net/calcumat/    Calcumat: (Matemáticas con calculadoras gráfi-

cas e simbólicas) de Juan López Sánchez.

Asimesmo, vos alumnos poderán realizar traballos especírficos sobre algún tema en 

formato informático, sexa Word, Excel, PowerPoint, etc

● O LIBRO DIXITAL DE ANAYA

●Todos  os alumnos de Eso forman  parte do proxecto Edixgal, teñen a oferta de tres 

editoriais en libro dixital na súa Tablet, e utilizan os distintos contidos disponibles.

● A aula virtual forma parte do día a día na aula e nas casas dos nosos alumnos.

11. DESEÑO DA  AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS INDIVIDUAIS E COLECTIVAS A 

ADOPTAR

Descrición do grupo despois da avaliación inicial

Á hora de expoñer as medidas de atención á diversidade e inclusión   solicitaremos, en

primeiro  lugar,  diversa  información  sobre  cada  grupo  de  alumnos  e  alumnas;  como

mínimo debe coñecerse a relativa a:

• Ou número de alumnos e alumnas.

• Ou funcionamento do grupo (clima da aula, nivel de disciplina, atención...).

• As fortalezas que se identifican no grupo en canto ao desenvolvemento de contidos

curriculares. 

• As necesidades que se  puideron identificar;  convén pensar  nesta  fase en como se

poden abordar (planificación de estratexias metodolóxicas, xestión dá aula, estratexias

de seguimento dá eficacia de medidas, etc.).

• As fortalezas que se identifican non grupo en canto aos aspectos competenciais. 

• Os  desempeños  competenciais  prioritarios  que  hai  que  practicar  non  grupo  nesta

materia.

• Os aspectos que se deben ter en conta ao agrupar aos alumnos e ás alumnas para vos

traballos cooperativos.
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• Os tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel xeral para obter un logro óptimo

do grupo.

Necesidades individuais

A avaliación  inicial  facilítanos  non  só  coñecemento  acerca  do  grupo  como conxunto,

senón que tamén proporciónanos información acerca de diversos aspectos individuais

dous nosos estudantes; a partir dela poderemos: 

• Identificar  aos  alumnos  ou  as  alumnas  que  necesitan  un  maior  seguimento  ou

personalización de estratexias no seu proceso de aprendizaxe. (Deber ter en conta a

aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades e con necesidades

non diagnosticadas, pero que requiran atención específica por estar en rocha, pola súa

historia familiar, etc.).

• Saber as medidas organizativas a adoptar. (Planificación de reforzos, localización de

espazos, xestión de tempos grupales para favorecer a intervención individual).

• Establecer conclusións sobre as medidas curriculares a adoptar, así como sobre vos

recursos que se van a empregar.

• Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada un deles.

• Acoutar o intervalo de tempo e o modo en que se van a avaliar os progresos destes

estudantes.

• Fixar o modo en que se vai a compartir a información sobre cada alumno ou alumna co

resto de docentes que interveñen non seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co

titor. 
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12.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.

Os nosos alumnos teñen diferentes características físicas e sociais. Por iso, trataremos de

adaptarnos ás súas circunstancias tendo en conta as súas distintas capacidades, intere-

ses e estilos e ritmos de aprendizaxe, realizando actividades de ensinanza e aprendizaxe 

que nos permitan dedicar máis tempo aos alumnos que máis ou necesiten, utilizar diferen-

tes linguaxes para chegar aos mesmos conceptos e relacionalas coa vida real para axu-

dar a cada alumno a comprender mellor.

Tamén tentaremos utilizar o maior número de materiais e recursos didácticos posible, 

como libros, cadernos, calculadoras, computadores, material xeométrico, xogos, etc.

Exporemos actividades con distinto nivel de esixencia e trataremos de ofrecer motivacións

diferentes para ou alumnado.

Colaboraremos co Departamento de Orientación para que, non caso de detectar calquera 

problema, vos alumnos poidan recibir axuda e, de cásollo, levaranse a cabo reforzos, 

adaptacións curriculares o serán propostos para o programa de mellora.

13.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

Nesta etapa  pretender conseguir un desenrolo integral do alumno/a. É a sociedade quen 

demanda un currículo que non limítese á adquisición de conceptos e coñecemenntos, 

senón que incluia outros aspectos que contribuian ao desenrolo dás persoas como son as

habilidades, valores e actitudes. Témas  a ter presente son:

 -Educación moral e cívica. 

 -Educación por e para a paz

 -Educación para a saúde 

 -Educación para a igualdade de sexos. 

 -Educación ambiental. 

 -Educación sexual.

 -Educación do consumidor 

 -Educación viaria.

Na área de Matemáticas os temas transversais podense  considerarse elementos moti-

vadores, xa que permiten traballar os contidos matemáticos dunha forma nova, creando 
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novos contextos que confiren distintos significados aos contidos que se estean traballan-

do. Asimesmo, estes temas son especialmente apropiados para tratar contidos actitudi-

nais.

Dentro destes temas hai algús ais apropiados para tratalos dende as matemáticas: 

-Educación do consumidor: contidos tales como proporcionalidade, medida, aproximación,

erros, etc., axudan a formarse unha actitude critica ante ou consumo. 

-Educación para a convivencia/educación non sexista: As actividades que se desenrrolan 

no

grupo, favorecen a comunicación dos alumnos e fomentan actitudes desexables de

convivencia e de igualdade entre os sexos.

 -Educación ambiental: Temas de medio ambiente como a desertización, a destrución dá 

capa de ozono, ou problema dá seca etc., podar servir de soporte para ou tratamento

de contidos específicos de Matemáticas. 

-Educación para a saude e educación para a paz: actividades e exercicios que conteñan

información sobre cifras que nos aclaran o estado no que se atopan países do Terceiro 

Mund

14.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES.

As actividades complementarias consistirán en saídas, aínda sen concretar, en función da

oferta durante o curso, sempre tendo en conta as instruccións sanitarias recomendadas

nese momento.

Ademada contémplase  a  participación do alumnado en concurso e probas varias ao

longo do curso.

-Olimpiada Matemática. 

-Matemáticas na Raia.

-Concurso de cálculo mental.

O  departamento  de  matemáticas  colaborará  do  xeito  mais  axeitado  co  resto  dos

departamentos didácticos do centro.
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15.  MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN.

Neste  apartado  pretendemos  promover  a  reflexión  docente  e  a  autoevaluación  da

realización e o desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, ao finalizar cada

unidade  didáctica  proponse  unha  secuencia  de  preguntas  que  permitan  ao  docente

avaliar o funcionamento do programado na aula e establecer estratexias de mellora para a

propia unidade. 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación

didáctica no seu conxunto; esta pódese realizar ao final de cada trimestre, para así poder

recoller as melloras no seguinte. 

ASPECTOS A AVALIAR A DESTACAR… A MELLORAR…

PROPOSTAS  DE

MELLORA

PERSOAL

Temporalización  das

unidades didácticas
Desenvolvemento  dos

obxectivos didácticos
Manexo dos contidos da

unidade
Descriptores  

e  desempeños

competenciais

Realización de tarefas

Estratexias

metodolóxicas

seleccionadas

Recursos

Claridade nos criterios  

de avaliación
Uso  de  diversas

ferramentas  de

avaliación
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Portfolio de evidencias  

dos  estándares  de

aprendizaxe

Atención á diversidade

Interdisciplinariedad

16 . REFERENCIAS NORMATIVAS 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE), modificada parcial-

mente pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade

educativa (LOMCE).

- Real Decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo

básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato (BOE do 3 de xa-

neiro de 2015).

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre

as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria,

a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato (BOE do 29).

- Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educa-

ción secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Gali-

cia (DOG do 29). No caso das programacións didácticas de Educación Primaria,

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da edu-

cación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9).

- Orde do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de li-

bre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas

de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula o seu currículo e

a súa oferta (DOG do 21).
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- Resolución do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso

académico 2015/16 para a implantación do currículo da educación secundaria

obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma

de Galicia (DOG do 29).

17. ADAPTACIÓNS DA PROGRAMACIÓN DEBIDO Á CRISE SANITARIA CAUSADA

POLO COLVIS-19.

17.1. Metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia.

Na medida do posible deseñaránse actividades globalizadoras e interdisciplinares.

Antepoñer a otras cuestions a calidade humana, a credibilidade, a  confianza, a ilusión e a

motivación polo  traballo. 

Sería bon entender que a tarefa en sí misma non é o obxectivo, senon  o recurso para dar

continuidade aos aprendizaxes e unha oportunidade para establecer vínculos co alumnado

As tarefas mostraran explícitamente o seu por qué e para qué.

Propoñemos actividades que garanticen a autonomía do traballo:

- Non serán numerosas.

- Serán de fácil corrección para facilitar a nosa labor. 

- Seremos  flexibles cos plazos de entrega.

-  Seremos  creativos  na  avaliación.  Sempre  que  sexa  posible,  favorezcamos  a

autoevaluación, aportemos tarefas e exercicios coas súas soluciones. 

- Evitemos o traballo repetitivo e monótono.

- Garanticemos a consulta de dudas e realicemos comentarios individualizados que les

permitan sentir que estamos ahí.

Os alumnos utilizarán a aula virtual do centro, utilizando todos os recursos que temos a

nosa disposición. 

Plans de traballo e metodoloxía:

Lembra preparar plans de traballo semanalmente, aínda que cada profesor pode arbitrar

medidas para axustarse ás necesidades dos seus estudantes, sendo un deles a redución

de prazos no primeiro ciclo da ESO.
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Ditos  plans  de  traballo  daranse  a  coñecer  aos  estudantes  e  ás  familias  a  través  da

plataforma Abalar

As  tarefas  estarán  deseñadas  para  que  o  estudante  poida  afrontalas  de  forma

independente e servirá para promover rutinas de traballo, manter o hábito de estudo e

axudar ás familias a xestionar o encerro do mellor xeito posible, evitando sobrecargas de

traballo para os estudantes e tempos de execución inflexibles.

Estas tarefas incluirán a preparación de obras individuais ou colectivas e realización de

exercicios e probas escritas se o profesor o estima oportuno.

Todas as tarefas realizadas polo alumno serán avaliadas polo seu profesor, outorgando a

cada un deles unha nota entre 0 e 10 puntos.

Estas tarefas incluirán a preparación de obras individuais ou colectivas e realización de

exercicios e probas escritas se o profesor o estima oportuno.

O profesor manterá co seu grupo polo menos unha videoconferencia semanal, nos cursos

mais altos aconsellase que sexan dúas.

CURSO Actividades Metodoloxía Recursos

1º ESO Reforzo

Recuperación 

Ampliación

Aula virtual

Edixgal

Correo electrónico 

Grupos WhatsApp

Videoconferencia Webex Meet

Libro de texto dixital

Apuntes clase

Actividades 

interactivas 

Tarefas e probas

Traballos 

investigación.

Vídeos youtube

Fotocopias

Blogs

2º ESO Reforzo

Recuperación 

Ampliación

Aula virtual

Edixgal

Correo electrónico 

Grupos WhatsApp

Videoconferencia Webex Meet

Libro de texto dixital

Apuntes clase

Actividades 

interactivas 

Tarefas e probas

Traballos 

investigación.
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Vídeos youtube

Fotocopias  Blogs

3º ESO Reforzo

Recuperación 

Ampliación

Aula virtual

Edixgal

Correo electrónico 

Grupos WhatsApp

Videoconferencia Webex Meet

Libro de texto dixital

Apuntes clase

Actividades 

interactivas 

Tarefas e probas

Traballos 

investigación.

Vídeos youtube

Fotocopias

Blogs

4º ESO Reforzo

Recuperación 

Ampliación

Aula virtual

Edixgal

Correo electrónico 

Grupos WhatsApp

Videoconferencia Webex Meet

Libro de texto dixital

Apuntes clase

Actividades 

interactivas 

Tarefas e probas

Traballos 

investigación.

Vídeos youtube

Fotocopias

Blogs

PARA TODOS

OS CURSOS

ALUMNOS CON 

CONECTIVIDAD

E

Os profesores a través da aula virtual 

farán:

a) Exposición do tema empregando 

titoriais feitos por elas mesmas ou 

creando enlaces a vídeos colgados na 

rede, como poden ser os de Unicoos, 

Susiprofe, Profe10....

b) Presentación de exercicios resoltos 

con todo tipo de aclaracións.

c) Elaboración de fichas e cuestionarios

que posibiliten a adquisición de certo 

automatismo na súa execución.
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d) Corrección dos traballos de forma 

individual ou que sexa o propio 

alumno/a o que as corrixa despois de 

que suban as resolucións das mesmas.

e) Aclaración de dúbidas a través da 

mensaxería da aula virtual,  por 

videoconferencia ou WhatsApp

No conectados a aula virtual:

ALUMNOS SEN 

CONECTIVIDAD

E

A maior parte do alumnado sen 

conectividade recibiu por parte do 

equipo directivo ordenadores e 

conexión a internet.

No caso excepcional dun alumno que 

non teña aceso á aula virtual, faríase 

por medio de WhatsApp ou fotocopias 

por correo ordinario.

Consideramos que en  caso  de educación  non presencial  os  criterios  de  cualificación

deben  variar  para  ter  en  conta  o  traballo  diario  do  alumno  nunha  proporción  máis

axeitada, o resumimos no cadro seguinte:

O alumno realizará semanalmente unha tarefa e un cuestionario en relación co tema a

desenvolver. En algúns temas pódese propoñer traballos de investigación.

A valoración de cada un deles é do xeito seguinte:

ACTIVIDADES  VALORACIÓN

Tarefas propostas 40%

80% (se hai soamente tarefas e traballo de

investigación)

100% (se só hai tarefas)

Cuestionarios propostos 40%

60% (se non hai traballo de investigación)

Traballos investigación 20%
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17.2. Modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a 

ensinanza telemática

Na práctica todos os alumnos do CPI Castro Baxoi  dispoñen de acceso a internet  e

ordenador para o seu uso. No caso de que algún alumno tivera problemas para acceder á

aula virtual ou no puidera  acceder as videoconferencias, farase a comunicación a través

do teléfono e o correo ordinario.

17.3.Mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo

do curso polo alumnado.

Manter o contacto permanente co alumnado  e as súas familias, por  medio do correo

corporativo cos país e  co correo e a plataforma Abalar para a comunicación cos alumnos.

A través da aula virtual o profesor controlará la realización de tarefas e a entrega das

mesmas en prazo e forma.

No caso de non facerse  o profesor avisará ao titor que trasladará a información aos pais.

A plataforma utilizarase dende principio  de curso aínda que a  clase sexa presencial e

traballarase con ela para que os alumnos  sexan  capaces de manexala en caso de ter

que estar confinados na casa.

No caso de que se poida reiniciar á actividade lectiva  presencial as medidas a seguir

serán:

- Revisión das actividades  realizadas no período de ensino  telemático.

- Avaliación desa etapa.

- Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en prácticas os contidos

expostos na aula virtual
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