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1) INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA 

PROGRAMACIÓN

Esta programación corresponde aos cursos pares, 2º e 4º de ESO, que durante o presente

curso 22-23 aínda non están adaptados á LOMLOE. As programacións que corresponden aos

cursos impares realizarase na aplicación PROENS.

Está estruturada, para estes cursos,  conforme ás instrucións recollidas na resolución do 27

de xullo de 2015 (DOG do 29 de xullo de 2015), pola que se ditan instrucións para a implantación

do  currículo  da educación  secundaria  obrigatoria.  Esta  resolución no seu artigo  13  indica  os

elementos mínimos que se deben recoller nas programacións de cada materia.

Todos os elementos están recollidos no presente documento aínda que non en estrita orde

literal, senón optimizando a brevidade e claridade expositiva.

1.1)COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO

O departamento  está  formado pola  xefa  de departamento  Verónica  Fraga Lamas,  e  a

profesora Ana Isabel Polo Carreiras, profesoras especialistas de Matemáticas.

1.2)DIFUSIÓN E PUBLICIDADE DA INFORMACIÓN

A programación dos cursos pares completa estará a disposición na Xefatura de Estudos e

na páxina web do centro. Un resumo cos contidos e criterios de cualificación será entregado ao

alumnado a principio de curso.

En canto á programación dos cursos impares,  realizarase na aplicación PROENS, asé

mesmo, un resumo da mesma, xerado pola propia aplicación, será entregado ao alumnados a

principio de curso.

1.3)MARCO LEGAL

A programación didáctica dos  cursos pares rexerase polo seguinte marco legal:

➢ Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro  , para a mellora da calidade educativa.

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

educación secundaria e o bacharelato.
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➢ Decreto 86/2015, do 25 de xuño  , polo que ese establece o currículo da educación

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.

➢ Orde ECD/65/2015   pola que se describen as relacións entre competencias, contidos e

criterios de avaliación na educación primaria, secundaria obrigatoria e bacharelato.

➢ Real  decreto  665/2015,  do  17  de  xullo  ,  polo  que  se  desenvolven  determinadas

disposicións  relativas  ao  exercicio  da  docencia  na  ESO,  no  Bacharelato,  na  Formación

Profesional  e  nas  ensinanzas  de  réxime  especial,  á  formación  inicial  do  profesorado  e  ás

especialidades dos corpos docentes do Ensino Secundario.

➢ Resolución    do  27 de    xullo  de 2015  ,  da  Dirección  Xeral  de Educación,  Formación

Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16

para a implantación do currículo de educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

1.4)MATERIAS IMPARTIDAS

Durante  o  curso  2022-2023 o  departamento  está  encargado  de  impartir  as  seguintes

materias:

Materia Horas semanais Grupos Total horas

MATEMÁTICAS 1º ESO 4 2 8

MATEMÁTICAS 2º ESO 5 1 5

MATEMÁTICAS 3º ESO 4 2 8

MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO 4 1 4

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO 4 1 4

REFORZO MATEMÁTICAS 1º ESO 1 2 2

REFORZO MATEMÁTICAS 2º ESO 1 1 1

32

O reparto dos cursos entre as membros do departamento é o seguinte:

Verónica Fraga Lamas imparte Matemáticas en 2º ESO, 3º ESO e 4ºAcadémicas, cun total

de 17 horas. Ademais ten a redución horaria correspondente por ser Xefa de Departamento.

Ana Isabel Polo Carreiras, imparte  Matemáticas en 1º ESO, 4º Aplicadas e o reforzo de

Matemáticas para o alumnado exento de Francés de 1º e 2º ESO cun total de 15 horas.
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2) CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO 

DESENVOLVEMENTO DOS OBXECTIVOS 

XERAIS E AS COMPETENCIAS CLAVE.

2.1)COMPETENCIAS CLAVE E CONTRIBUCIÓN DA 

MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS MESMAS

No artigo 3 do Decreto 86/2015,  do 25 de xuño,  polo que se establece o currículo da

educación  secundaria  obrigatoria  e  do bacharelato  en  Galicia,  establécense  as  competencias

clave do currículo.

Segundo a Orde ECD/65/2015,  do 21 de xaneiro,  o desenvolvemento competencial  do

alumnado valorarase poñendo en relación estándares de aprendizaxe coas competencias clave,

de xeito que se poida graduar o rendemento alcanzado en cada unha delas.

O conxunto de estándares que se relacionan cunha mesma competencia da lugar ao perfil

desa competencia, facilitando a avaliación competencial das alumnas e alumnos.

COMPETENCIA MATEMÁTICA E COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA E TECNOLOXÍA (CMCCT)

Dende a área de Matemáticas traballaremos en todos os cursos e materias fundamentalmente, cos

seguintes estándares xenéricos de aprendizaxe asociados a esta competencia:

• Toma conciencia dos cambios producidos polo home no entorno natural e as repercusións para a

vida futura.

• Recoñece a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.

• Aplica métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante.

• Manexa os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e comprender o

que ocorre ó noso arredor.

• Manexa a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto.

• Identifica  e  manipula  con  precisión  elementos  matemáticos  (números,  datos,  elementos

xeométricos…) en situacións cotiás.

• Aplica os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en contextos

reais e en calquera materia.

• Realiza argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.

• Aplica as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática.

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)

Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes estándares xenéricos

de aprendizaxe asociados a esta competencia:
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• Comprende o sentido dos textos escritos.

• Capta o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos…

• Expresa oralmente, de maneira ordenada e clara, calquera tipo de información.

• Utiliza  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  buscar  información  e  ler  textos  en  calquera

situación.

• Produce textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás.

COMPETENCIA DIXITAL (CD)

Dende área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente cos seguintes estándares xenéricos de

aprendizaxe asociados a esta competencia:

• Emprega distintas fontes para a busca de información.

• Selecciona o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

• Elabora  e  publicita  información  propia  derivada  de  información  obtida  a  través  de  medios

tecnolóxicos.

• Comprende as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

• Manexa ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

• Actualiza o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

• Aplica criterios éticos no uso das tecnoloxías.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER (CAA)

Dende a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes estándares xenéricos

de aprendizaxe asociados a esta competencia:

• Identifica  potencialidades  persoais:  estilos  de  aprendizaxe,  intelixencias  múltiples,  funcións

executivas…

• Aplica estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente…

• Desenvolve estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

• Planifica os recursos necesarios e os pasos a realizar no proceso de aprendizaxe.

• Segue  os  pasos  establecidos  e  tomar  decisións  sobre  os  pasos  seguintes  en  función  dos

resultados intermedios.

• Avalía a consecución de obxectivos de aprendizaxe.

• Toma conciencia dos procesos de aprendizaxe.

COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS (CSC)

Desde a área de Matemáticas traballaremos fundamentalmente cos seguintes estándares xenéricos de

aprendizaxe asociados a esta competencia:

• Desenvolve a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e para a

resolución de conflitos.
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• Mostra dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación establecidos.

• Recoñece a riqueza na diversidade de opinións e ideas.

SENTIDO DA INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR (CSIEE)

Dende a área de Matemáticas traballaremos fundamentalmente cos seguintes estándares xenéricos

asociados a esta competencia:

• Optimiza recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

• Asume as responsabilidades encomendadas e da conta delas.

• É constante no traballo superando as dificultades.

• Dirime a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa.

• Prioriza a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais.

• Xera novas e diverxentes posibilidades dende coñecementos previos do tema.

• Optimiza o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

• Actúa con responsabilidade social e sentido ético no traballo.

2.2)OBXECTIVOS XERAIS

No artigo 10 do Decreto 86/2015, do 25 de xuño, establécense os obxectivos da educación

secundaria obrigatoria. A contribución da materia para acadar os obxectivos aparece reflectida nas

táboas mediante a relación dos obxectivos con cos contidos, criterios de avaliación e estándares

de aprendizaxe.

3) CONCRECIÓN DA MATERIA POR CURSOS

Concrétase  a  continuación  os  estándares  para  cada  un  dos  cursos  pares,  xunto  cos

obxectivos  aos  que  contribúen,  contidos,  criterios  de  avaliación,  mínimos  esixibles,

temporalización,  grao mínimo de consecución,  procedementos e instrumentos de avaliación e

competencias clave ás que contribúen.

Os mínimos esixibles, sobre os que se baseará a proba  final de recuperación de xuño,

aparecen nas táboas en vermello. Para indicar o grao de consecución requirido de cada estándar

empregouse unha escala:

➢ En vías de adquisición, para estándares que implican capacidades máis complexas, que

se van desenvolvendo ao longo de toda a secundaria e que non é preciso que acaden

nese curso pero si que se traballe sobre eles.
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➢ Adquirido,  para  estándares  que  deben  ser  acadados  e  dominados  polos  alumnos  e

alumnas durante todo o curso.

➢ Consolidado, para estándares que deben ser acadados e afianzados definitivamente.

* Concreción de procedementos e instrumentos de avaliación

➢ PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN ➢ INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

➢ Observación na aula:   Observación directa na 
aula mentres realizan os exercicios no caderno,
no encerado ou no ordenador.

➢ Traballo individual ou en equipo:   análise e 
valoración de tarefas propostas.

➢ Probas escritas:   Realización de exercicios e 
problemas similares aos propostos na aula.

➢ Caderno do profesor:   Anotacións diarias no 
caderno da profesora a partir do caderno do 
alumno, tarefas de clase e tarefas da casa.

➢ Tarefas presentadas:   Traballos de 
investigación, fichas de autoavaliación, 
cuestionarios...

➢ Exercicios e problemas propostos nas problas   
obxectivas.

3.1) MATEMÁTICAS 2º ESO

Durante os primeiros cursos é necesario que o alumnado alcance soltura suficiente no

cálculo,  sempre  apoiado  na  adquisición  do  sentido  numérico,  que  abrangue  cálculo  mental,

estimación  e  dominio  reflexivo  das  propiedades  e  operacións.  Os  procedementos,  os

razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos problemas han

contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave.
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3.1.A)  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA 2º ESO: OBXECTIVOS XERAIS AOS QUE 

CONTRIBÚEN, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, MÍNIMOS ESIXIBLES, 

TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, PROCEDEMENTOS E 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE.

MATEMÁTICAS 2º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

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,  de  forma
razoada, o proceso seguido na resolución
dun problema.

▪ MAB1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de
forma  razoada,  o  proceso  seguido  na
resolución dun problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ 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  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.

▪ 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).

Todo o curso Consolidado Proba escrita

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ MAB1.2.2.  Valora  a  información  dun
enunciado  e  relaciónaa  co  número  de
solucións do problema.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAB1.2.3. Realiza estimacións e elabora
conxecturas  sobre  os  resultados  dos
problemas para resolver, valorando a súa
utilidade e eficacia.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ MAB1.2.4.  Utiliza  estratexias  heurísticas
e procesos de razoamento na resolución
de  problemas,  reflexionando  sobre  o

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ CAA
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MATEMÁTICAS 2º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

proceso de resolución de problemas.

▪ 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
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.

▪ B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de
cambio,  para  encontrar  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais,  estatísticos  e  probabilísticos,
valorando  a  súa  utilidade  para  facer
predicións.

▪ MAB1.3.1.  Identifica  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas  en
situacións  de  cambio,  en  contextos
numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ CCEC

▪ MAB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas
achadas  para  realizar  simulacións  e
predicións  sobre  os  resultados
esperables,  valorando  a  súa  eficacia  e
idoneidade.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ CAA

11
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▪ 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).

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ 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.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

▪ 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.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ MAB1.6.4.  Interpreta  a  solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

12
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▪ 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.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ 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).

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ 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.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAB1.8.3.  Distingue  entre  problemas  e
exercicios,  e adopta a actitude axeitada
para cada caso.

Todo o curso Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ MAB1.8.5.  Desenvolve  habilidades
sociais  de  cooperación  e  traballo  en
equipo. 

Todo o curso En vías de
adquisición

Traballos ▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪  b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades
para  desenvolver  actitudes  axeitadas  e

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades
ante  a  resolución  de  situacións

▪ MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos
de  resolución  de  problemas,  de

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ CSIEE
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afrontar as dificultades propias do traballo
científico.

descoñecidas. investigación e de matematización ou de
modelización,  valorando  as
consecuencias  destas  e  a  súa
conveniencia  pola  súa  sinxeleza  e
utilidade.

Traballos

▪ 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.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Proba escrita

▪ 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 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 os procesos levados a cabo e os
resultados e as conclusións obtidos.

– Consulta,  comunicación  e
compartición,  en  ámbitos  apropiados,

▪ 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
matemáticos  ou  á  resolución  de
problemas.

▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Traballos ▪ 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.

UD 12 En vías de
adquisición

Traballos ▪ CMCCT

▪ MAB1.11.3.  Deseña  representacións
gráficas para explicar o proceso seguido
na  solución  de  problemas,  mediante  a
utilización de medios tecnolóxicos.

Todo o curso En vías de
adquisición

Traballos ▪ CMCCT

▪ MAB1.11.4.  Recrea  ámbitos  e  obxectos
xeométricos  con  ferramentas
tecnolóxicas  interactivas  para  amosar,
analizar  e  comprender  propiedades

UD 10

UD 11

En vías de
adquisición

Traballos ▪ CMCCT
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da  información  e  das  ideas
matemáticas.

xeométricas.

▪ MAB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos
para tratar  datos e gráficas estatísticas,
extraer  información  e  elaborar
conclusións.

UD 13 En vías de
adquisición

Traballos ▪ 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
numéricos, funcionais ou 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 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.

▪ 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 interacción.

▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Traballos ▪ CD

▪ CCL

▪ MAB1.12.2.  Utiliza  os  recursos  creados
para  apoiar  a  exposición  oral  dos
contidos traballados na aula.

Todo o curso En vías de
adquisición

Traballos ▪ CCL

▪ 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.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

Traballos

▪ CD

▪ CAA

▪ MAB1.12.4.  Emprega  ferramentas
tecnolóxicas  para  compartir  ideas  e
tarefas.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

Traballos

▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE
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Bloque 2. Números e álxebra

▪ 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 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.

▪ 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.

UD 1

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita ▪ 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.

UD 1

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ 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.

UD 1

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ e ▪ B2.1.  Números  enteiros:  representación,
ordenación  na  recta  numérica  e

▪ B2.2.  Coñecer  e  utilizar  propiedades  e
novos  significados  dos  números  en

▪ MAB2.2.1.  Realiza  cálculos  nos  que
interveñen  potencias  de  expoñente

UD 1 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ f

▪ g

▪ h

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 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.

contextos  de  paridade,  divisibilidade  e
operacións elementais, mellorando así a
comprensión do concepto e dos tipos de
números.

natural  e  aplica  as  regras  básicas  das
operacións con potencias.

UD 2

▪ MAB2.2.2.  Realiza  operacións  de
conversión  entre  números  decimais  e
fraccionarios, acha fraccións equivalentes
e  simplifica  fraccións,  para  aplicalo  na
resolución de problemas.

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAB2.2.3.  Utiliza  a notación científica e
valora o seu uso para simplificar cálculos
e representar números moi grandes.

UD 3 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ 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

UD 1

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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operacións.

▪ 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 estimando a coherencia e
a precisión dos resultados obtidos.

▪ MAB2.4.1.  Desenvolve  estratexias  de
cálculo  mental  para  realizar  cálculos
exactos  ou  aproximados,  valorando  a
precisión  esixida  na  operación  ou  no
problema.

UD 1

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ 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.

UD 1

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita ▪ 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.  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

▪ 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  directa  ou
inversamente 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.

UD 4 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAB2.5.2.  Analiza  situacións  sinxelas  e
recoñece que interveñen magnitudes que
non  son  directa  nin  inversamente
proporcionais.

UD 4 Adquirido Proba escrita

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B2.13.  Tradución  de  expresións  da
linguaxe cotiá que representen situacións
reais, á alxébrica, e viceversa.

▪ B2.14.  Significados  e  propiedades  dos

▪ 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 sobre o

▪ 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.

UD 6 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ h números  en  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.

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.

UD 6 En vías de
adquisición

Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAB2.6.3.  Utiliza  as  identidades
alxébricas notables e as propiedades das
operacións  para  transformar  expresións
alxébricas.

UD 6 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ 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.

UD 7

UD 8

Adquirido Proba escrita

Observación na
aula

▪ 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.

UD 7

UD 8

Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

Bloque 3. Xeometría

▪ 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

▪ 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.

UD 10 En vías de
adquisición

Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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xeométricos. ▪ 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

UD 10 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ 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.

UD 9 En vías de
adquisición

Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAB3.2.2. Utiliza a escala para resolver
problemas  da  vida  cotiá  sobre  planos,
mapas e outros contextos de semellanza.

UD 9 Adquirido Proba escrita ▪ 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 os
seus elementos característicos (vértices,
arestas,  caras,  desenvolvementos
planos,  seccións  ao  cortar  con  planos,
corpos  obtidos  mediante  seccións,
simetrías, etc.).

▪ MAB3.3.1.  Analiza  e  identifica  as
características  de  corpos  xeométricos
utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

UD 11 En vías de
adquisición

Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAB3.3.2.  Constrúe  seccións  sinxelas
dos corpos xeométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente e utilizando os
medios tecnolóxicos axeitados.

UD 11 En vías de
adquisición

Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAB3.3.3.  Identifica  os  corpos
xeométricos  a  partir  dos  seus
desenvolvementos  planos  e
reciprocamente.

UD 11 Adquirido Proba escrita ▪ 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

▪ 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.

UD 11 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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para  estudar  formas,  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.

UD 12 En vías de
adquisición

Proba escrita

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ 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.

▪ B4.2. Comprender o concepto de función,
e  recoñecer,  interpretar  e  analizar  as
gráficas funcionais.

▪ MAB4.2.1.  Recoñece  se  unha  gráfica
representa ou non unha función.

UD 12 En vías de
adquisición

Proba escrita

Observación na
aula

▪ CMCCT

 MAB4.2.2.  Interpreta  unha  gráfica  e
analízaa,  recoñecendo  as  súas
propiedades máis características.

UD 12 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ 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 interpretación de gráficas.

▪ 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.

UD 12 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

 MAB4.3.2. Obtén a ecuación dunha recta
a partir da gráfica ou táboa de valores.

UD 12 En vías de
adquisición

Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAB4.3.3.  Escribe  a  ecuación
correspondente á relación lineal existente
entre dúas magnitudes, e represéntaa.

UD 12 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ 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.

UD 12 En vías de
adquisición

Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

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.

UD 13 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ 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.

UD 13 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAB5.1.3. Interpreta gráficos estatísticos
sinxelos  recollidos  en  medios  de
comunicación  e  outros  ámbitos  da  vida
cotiá.

UD 13 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ 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

▪ B5.2.  Utilizar  ferramentas  tecnolóxicas
para  organizar  datos,  xerar  gráficas
estatísticas,  calcular  parámetros
relevantes  e  comunicar  os  resultados
obtidos  que  respondan  ás  preguntas

▪ 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.

UD 13 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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caixa e bigotes

▪ B5.4. Medidas de tendencia central.

▪ B5.5.  Medidas  de  dispersión:  rango  e
cuartís, percorrido intercuartílico, 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.

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.

UD 13 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ 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.

▪ B5.9. 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.

UD 14 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAB5.3.2.  Calcula  a  frecuencia  relativa
dun suceso mediante a experimentación.

UD 14 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ 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.

UD 14 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ 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  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.

UD 14 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAB5.4.2.  Distingue  entre  sucesos
elementais  equiprobables  e  non
equiprobables.

UD 14 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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▪ 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.

UD 14 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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3.1.B)  TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

MATEMÁTICAS     2º ESO
1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Unidade 1. Números enteiros X

Unidade 2. Fraccións X

Unidade 3. Números decimais X

Unidade 4. Proporcionalidade numérica X

Unidade 5. Sistema sexaxesimal X

Unidade 6. Expresións alxébricas X

Unidade 7. Ecuacións de 1º e 2º grao X

Unidade 8. Sistemas de ecuacións X

Unidade 9. Proporcionalidade xeométrica X

Unidade 10. Xeometría plana X

Unidade 11. Corpos xeométricos X

Unidade 12. Funcións X

Unidade 13. Estatística X

Unidade 14. Probabilidade X

3.1.C) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En cada avaliación realizaranse un mínimo de dúas probas escritas parciais. 

Se nalgunha das probas escritas un alumno ou alumna é descuberto copiando, a nota da

proba será 0. Analogamente, se se ten a certeza de que un traballo/proxecto entregado non foi

realizado polo alumno/a correspondente cualificarase cunha nota de 0.

A nota  das probas escritas  (PE)  calcularase coa media  aritmética  das  probas  parciais

realizadas. 

A nota propia de cada avaliación calcularase, aproximando ata as centésimas, do seguinte

xeito:

• Un 80% da nota corresponderase coa nota das probas escritas (PE).

• O outro 20% corresponderá á nota correspondente de traballo diario (individual ou en

equipo) e proxectos.

A nota que se reflectirá  no boletín de notas ao final  de  cada avaliación será a  media

aritmética  das  notas  propias  da avaliación  actual  e  anteriores.  O método  de aproximación  á

unidade desta media será o seguinte: cada unidade abranguerá as notas que se atopen ata 2

décimas por debaixo e ata 8 décimas por enriba.
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Para  aquel  alumnado  que  non  acade  o  cinco  como  nota  propia  de  cada  unha  das

avaliacións 1ª e 2ª, realizarase unha proba escrita de recuperación ao longo do primeiro mes do

trimestre  seguinte.  Esta  recuperación  só  afectará  á  nota  PE  correspondente,  substituíndo  á

anterior  no  caso  de  ser  maior,  e  incluirá  toda  a  materia  correspondente  ao  trimestre

correspondente. A nota de traballo diario non será recuperable.

Ao final da terceira avaliación calcularase a media aritmética das tres avaliacións e será

aproximada ás unidades segundo o mesmo método que no cálculo da nota das outras avaliacións,

esta será a nota final de curso.

Para considerar aprobada a materia a nota final  do curso debe ser igual ou superior  a

cinco.

O periodo que abrangue dende o 5 ata o 21 de xuño empregarase para realizar tarefas de

reforzo, recuperación no caso de non ter obtido como mínimo un 5 na media do curso e de reforzo

e ampliación para o resto de alumnado. O alumnado coa materia suspensa será informado do

plan de recuperación que deberá seguir durante este periodo para poder superala na avaliaicón

ordinaria de xuño.

CUALIFICACIÓN NO CASO DE CLASES NON PRESENCIAIS

No caso de ter que pasar algún período do curso na situación de aulas non presenciais a

nota de traballo diario seguirá a valorarse do mesmo xeito, tendo en conta o traballo a distancia e

a presentación das actividades propostas.

De coincidir a interrupción das clases presenciais coa data fixada para algunha das probas

escritas  estas  serán  adiadas,  dentro  do  posible,  ata  a  volta  ao  centro.  De  non  poderen  ser

adiadas, pola cercanía da avaliación ou pola longa duración da situación, a profesora decidirá a

opción  máis  axeitada,  segundo  a  materia  que  se  deba  avaliar,  de  entre  as  dúas  seguintes:

substituir a proba escrita por un proxecto ou substituir a porcentaxe da proba escrita pola nota de

pequenas probas obxectivas feitas ata o momento e que se valoraban como parte do traballo

diario. 
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3.2)MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS 

ACADÉMICAS 4º ESO

O alumnado que curse esta materia  afondará no desenvolvemento  das habilidades  de

pensamento  matemático;  concretamente  na  capacidade  de  analizar  e  investigar,  interpretar  e

comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de

proporcionar  solucións  prácticas  a  estes.  Tamén debe  valorar  as  posibilidades  de  aplicación

práctica  do  coñecemento  matemático  tanto  para  o  enriquecemento  persoal  como  para  a

valoración do seu papel no progreso da humanidade.

No  desenvolvemento  do  currículo  débese  ter  en  conta  o  carácter  propedéutico  da

materia  correspondente  ao  cuarto  curso de  ESO,  segundo  figura  no  artigo  12  do Real

decreto 1105/2014, que establece o currículo de ESO, que a fai necesaria para ensinanzas

postobrigatorias. 
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3.2.A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 4º ESO: 

OBXECTIVOS XERAIS AOS QUE CONTRIBÚEN, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

MÍNIMOS ESIXIBLES, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪ f

▪ h

▪ B1.1.  Planificación  do  proceso  de
resolución de problemas.

▪ B1.1.  Expresar  verbalmente,  de  xeito
razoado, o proceso seguido na resolución
dun problema.

▪ MACB1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de
xeito  razoado,  o  proceso  seguido  na
resolución dun problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Traballos

Proba escrita

▪ 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  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.

▪ B1.2. Utilizar  procesos de razoamento e
estratexias  de  resolución  de  problemas,
realizando  os  cálculos  necesarios  e
comprobando as solucións obtidas.

▪ MACB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o
enunciado  dos  problemas  (datos,
relacións  entre  os  datos,  e  contexto  do
problema).

Todo o curso Consolidado Proba escrita

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ MACB1.2.2.  Valora  a  información  dun
enunciado  e  relaciónaa  co  número  de
solucións do problema.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB1.2.3.  Realiza  estimacións  e
elabora conxecturas sobre os resultados
dos  problemas  que  cumpra  resolver,
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas Todo o curso Adquirido Proba escritas ▪ CMCCT
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

e procesos de razoamento na resolución
de  problemas,  reflexionando  sobre  o
proceso de resolución de problemas.

Traballos ▪ 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
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.

▪ B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de
cambio,  para  atopar  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais,  estatísticos  e  probabilísticos,
valorando  a  súa  utilidade  para  facer
predicións.

▪ MACB1.3.1.  Identifica  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas  en
situacións  de  cambio,  en  contextos
numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas
atopadas  para  realizar  simulacións  e
predicións  sobre  os  resultados
esperables,  e valora a súa  eficacia  e  a
súa idoneidade.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ 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. 

▪ MACB1.4.1.  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.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ MACB1.4.2. 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.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CAA
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

▪ 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.

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso
seguido ademais das conclusións obtidas,
utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica,
xeométrica e estatístico-probabilística.

Todo o curso Consolidado Traballos

Proba escrita

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica  dos  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos da realidade e 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 problemas en situacións
problemáticas da realidade.

▪ MACB1.6.1.  Identifica  situacións
problemáticas  da  realidade  susceptibles
de conter problemas de interese.

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MACB1.6.2.  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.

Todo o curso Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ MACB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe
modelos  matemáticos  sinxelos  que
permitan  a  resolución  dun  problema  ou
duns  problemas  dentro  do  campo  das
matemáticas.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB1.6.4.  Interpreta  a  solución
matemática do problema no contexto da
realidade.

Todo o curso Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB1.6.5.  Realiza  simulacións  e
predicións, en contexto real, para valorar
a  adecuación  e  as  limitacións  dos
modelos,  e  propón  melloras  que
aumenten a súa eficacia.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

▪ CMCCT
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica  dos  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos da realidade e 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.

▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e
obtén  conclusións  sobre  el  e  os  seus
resultados, valorando outras opinións.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ 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 matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais  inherentes  ao  quefacer
matemático.

▪ MACB1.8.1.  Desenvolve  actitudes
adecuadas  para  o  traballo  en
matemáticas  (esforzo,  perseveranza,
flexibilidade  e  aceptación  da  crítica
razoada).

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CSC

▪ CSIEE

▪ MACB1.8.2.  Formúlase  a  resolución  de
retos  e  problemas  coa  precisión,  o
esmero e o interese adecuados ao nivel
educativo e á dificultade da situación.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB1.8.3. Distingue entre problemas e
exercicios,  e adopta a actitude  axeitada
para cada caso.

Todo o curso Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de
curiosidade  e  indagación,  xunto  con
hábitos  de  formular  e  formularse
preguntas,  e  procurar  respostas
adecuadas,  tanto  no  estudo  dos
conceptos  como  na  resolución  de
problemas.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC

▪ MACB1.8.5.  Desenvolve  habilidades
sociais  de  cooperación  e  traballo  en
equipo.

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ CSC

▪ CSIEE

▪ b ▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades ▪ B1.9.  Superar  bloqueos  e inseguridades ▪ MACB1.9.1.  Toma  decisións  nos Todo o curso Adquirido Observación na ▪ CMCCT
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

▪ g para desenvolver actitudes adecuadas e
afrontar as dificultades propias do traballo
científico. 

ante  a  resolución  de  situacións
descoñecidas.

procesos de resolución de problemas, de
investigación e de matematización ou de
modelización, e valora as consecuencias
destas  e  a  súa  conveniencia  pola  súa
sinxeleza e utilidade.

aula

Traballos

▪ CSIEE

▪ b

▪ g

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades
para desenvolver actitudes adecuadas e
afrontar as dificultades propias do traballo
científico. 

▪ B1.10.  Reflexionar  sobre  as  decisións
tomadas e aprender diso para situacións
similares futuras.

▪ MACB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os
problemas  resoltos  e  os  procesos
desenvolvidos, valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e aprende para
situacións futuras similares.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Proba escrita

▪ 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 estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de
conceptos  e  propiedades  xeométricas
ou funcionais, e 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 as
conclusións e os resultados obtidos.

– Consulta,  comunicación  e
compartición,  en  ámbitos  apropiados,

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas
tecnolóxicas  adecuadas,  de  xeito
autónomo, realizando cálculos numéricos,
alxébricos  ou  estatísticos,  facendo
representacións  gráficas,  recreando
situacións  matemáticas  mediante
simulacións  ou  analizando  con  sentido
crítico situacións diversas que axuden á
comprensión  de  conceptos  matemáticos
ou á resolución de problemas.

▪ MACB1.11.1.  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.

Todo o curso Adquirido Traballos

Proba escrita

▪ CMCCT

▪ CD

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos
para  facer  representacións  gráficas  de
funcións  con  expresións  alxébricas
complexas  e  extraer  información
cualitativa e cuantitativa sobre elas.

UD 4

UD 5

UD 7

Adquirido Traballos ▪ CMCCT

▪ MACB1.11.3.  Deseña  representacións
gráficas para explicar o proceso seguido
na  solución  de  problemas,  mediante  a
utilización de medios tecnolóxicos.

Todo o curso Adquirido Traballos ▪ CMCCT

▪ MACB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas  para  amosar,  analizar  e
comprender propiedades xeométricas.

UD 6

UD 7

Adquirido Traballos ▪ CMCCT

32



CPI de San Sadurniño                                                                                               Curso 2020-2021                                                     Departamento de Matemáticas

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

da  información  e  as  ideas
matemáticas.

▪ MACB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos
para  o  tratamento  de  datos  e  gráficas
estatísticas,  extraer  informacións  e
elaborar conclusións.

UD 8 Adquirido Traballos ▪ 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  creación  de
representacións  gráficas  de  datos
numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de
conceptos  e  propiedades  xeométricas
ou funcionais, e 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 as
conclusións e os resultados obtidos.

– Consulta,  comunicación  e
compartición,  en  ámbitos  apropiados,
da  información  e  as  ideas
matemáticas.

▪ 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 interacción.

▪ MACB1.12.1. 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.

Todo o curso Adquirido Traballos ▪ CCL

▪ CD

▪ MACB1.12.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ CCL

▪ MACB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os
medios  tecnolóxicos  para  estruturar  e
mellorar  o seu proceso de  aprendizaxe,
recollendo a información das actividades,
analizando puntos fortes e débiles de seu
proceso educativo e establecendo pautas
de mellora.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CD

▪ CAA

▪ MACB1.12.4.  Emprega  ferramentas
tecnolóxicas  para  compartir  ficheiros  e
tarefas.

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ CD

▪ CSC

▪ CSIEE

Bloque 2. Números e álxebra

▪ f ▪ B2.1.  Recoñecemento  de  números  que
non  poden  expresarse  en  forma  de

▪ B2.1.  Coñecer  os  tipos  de  números  e
interpretar  o  significado  dalgunhas  das

▪ MACB2.1.1.  Recoñece  os  tipos  de
números  reais  (naturais,  enteiros,

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ l fracción. Números irracionais.

▪ B2.2.  Representación  de  números  na
recta real. Intervalos.

súas  propiedades  máis  características
(divisibilidade,  paridade,  infinitude,
proximidade, etc.).

racionais  e  irracionais),  indicando  o
criterio  seguido,  e  utilízaos  para
representar  e  interpretar  axeitadamente
información cuantitativa.

▪ MACB2.1.2.  Aplica  propiedades
características dos números ao utilizalos
en contextos de resolución de problemas.

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ b

▪ f

▪ B2.2.  Representación  de  números  na
recta real. Intervalos.

▪ B2.3.  Interpretación  e  utilización  dos
números  reais,  as  operacións  e  as
propiedades características en diferentes
contextos,  elixindo  a  notación  e  a
precisión máis axeitadas en cada caso.

▪ B2.4. Potencias de expoñente enteiro ou
fraccionario e radicais sinxelos. Relación
entre potencias e radicais.

▪ B2.5.  Operacións  e  propiedades  das
potencias e dos radicais.

▪ B2.6. Xerarquía de operacións.

▪ B2.7.  Cálculo  con  porcentaxes.  Xuro
simple e composto.

▪ B2.8.  Logaritmos:  definición  e
propiedades. 

▪ B2.9.  Manipulación  de  expresións
alxébricas.  Utilización  de  igualdades
notables.

▪ B2.2.  Utilizar  os  tipos  de  números  e
operacións, xunto coas súas propiedades,
para recoller,  transformar  e  intercambiar
información,  e  resolver  problemas
relacionados coa vida diaria e con outras
materias do ámbito educativo.

▪ MACB2.2.1.  Opera  con  eficacia
empregando  cálculo  mental,  algoritmos
de  lapis  e  papel,  calculadora  ou
programas  informáticos,  e  utilizando  a
notación máis axeitada.

UD 1 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB2.2.2.  Realiza  estimacións
correctamente  e  xulga  se  os  resultados
obtidos son razoables.

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB2.2.3. Establece as relacións entre
radicais  e potencias,  opera aplicando as
propiedades  necesarias  e  resolve
problemas contextualizados.

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB2.2.4.  Aplica  porcentaxes  á
resolución  de  problemas  cotiáns  e
financeiros,  e  valora  o  emprego  de
medios  tecnolóxicos  cando  a
complexidade dos datos o requira.

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a
partir  da  súa  definición  ou  mediante  a
aplicación  das  súas  propiedades,  e
resolve problemas sinxelos.

UD 1 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e
representa  distintos  tipos  de  números
sobre a recta numérica utilizando diversas
escalas.

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB2.2.7.  Resolve  problemas  que
requiran  propiedades  e  conceptos
específicos dos números.

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ b

▪ f

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e factorización.

▪ B2.11.  Ecuacións  de  grao  superior  a
dous.

▪ B2.12.  Fraccións  alxébricas.
Simplificación e operacións.

▪ B2.3.  Construír  e  interpretar  expresións
alxébricas,  utilizando  con  destreza  a
linguaxe alxébrica, as súas operacións e
as súas propiedades.

▪ MACB2.3.1.  Exprésase  con  eficacia
facendo uso da linguaxe alxébrica. 

UD 2

UD 3

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB2.3.2.  Obtén  as  raíces  dun
polinomio  e factorízao utilizando a regra
de  Ruffini,  ou  outro  método  máis
axeitado.

UD 2 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB2.3.3.  Realiza  operacións  con
polinomios,  igualdades  notables  e
fraccións alxébricas sinxelas.

UD 2 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB2.3.4.  Fai  uso  da  descomposición
factorial  para a resolución  de ecuacións
de grao superior a dous.

UD 3 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ f

▪ g

▪ B2.13. Resolución de problemas cotiáns e
doutras áreas de coñecemento mediante
ecuacións e sistemas.

▪ B2.14. Inecuacións de primeiro e segundo
grao.  Interpretación  gráfica.  Resolución
de problemas.

▪ B2.4. Representar e analizar situacións e
relacións  matemáticas  utilizando
inecuacións,  ecuacións  e  sistemas  para
resolver  problemas  matemáticos  e  de
contextos reais.

▪ MACB2.4.1.  Formula  alxebricamente  as
restricións  indicadas  nunha  situación  da
vida  real,  estúdao  e  resolve,  mediante
inecuacións,  ecuacións  ou  sistemas,  e
interpreta os resultados obtidos.

UD 3 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

Bloque 3. Xeometría
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▪ f

▪ l

▪ B3.1.  Medidas  de  ángulos  no  sistema
sesaxesimal e en radiáns.

▪ B3.2.  Razóns  trigonométricas.  Relacións
entre  elas.  Relacións  métricas  nos
triángulos.

▪ B3.1. Utilizar as unidades angulares dos
sistemas  métrico  sesaxesimal  e
internacional, así como as relacións e as
razóns  da  trigonometría  elemental,  para
resolver  problemas  trigonométricos  en
contextos reais.

▪ MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións
da  trigonometría  básica  para  resolver
problemas  empregando  medios
tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar
os cálculos.

UD 6 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B3.3.  Aplicación  dos  coñecementos
xeométricos  á  resolución  de  problemas
métricos  no  mundo  físico:  medida  de
lonxitudes, áreas e volumes. 

▪ B3.2.  Razóns  trigonométricas.  Relacións
entre  elas.  Relacións  métricas  nos
triángulos.

▪ B3.2.  Calcular  magnitudes  efectuando
medidas directas e indirectas a partir de
situacións  reais,  empregando  os
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas
máis adecuadas, e aplicando as unidades
de medida.

▪ MACB3.2.1.  Utiliza  as  ferramentas
tecnolóxicas, as estratexias e as fórmulas
apropiadas  para  calcular  ángulos,
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e
figuras xeométricas.

UD 6 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ CD

▪ MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando
as  razóns  trigonométricas  e  as  súas
relacións.

UD 6 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB3.2.3.  Utiliza  as  fórmulas  para
calcular  áreas  e  volumes  de  triángulos,
cuadriláteros,  círculos,  paralelepípedos,
pirámides,  cilindros,  conos  e  esferas,  e
aplícaas  para  resolver  problemas
xeométricos,  asignando  as  unidades
apropiadas.

UD 6 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ B3.4.  Iniciación  á xeometría analítica no
plano: coordenadas. Vectores. Ecuacións
da recta. Paralelismo; perpendicularidade.

▪ B3.5.  Semellanza.  Figuras  semellantes.
Razón entre lonxitudes, áreas e volumes
de corpos semellantes.

▪ B3.6.  Aplicacións  informáticas  de
xeometría  dinámica  que  facilite  a

▪ B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os
procedementos  básicos  da  xeometría
analítica plana para representar, describir
e  analizar  formas  e  configuracións
xeométricas sinxelas.

▪ MACB3.3.1.  Establece  correspondencias
analíticas  entre  as  coordenadas  de
puntos e vectores.

UD 7 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB3.3.2.  Calcula  a  distancia  entre
dous puntos e o módulo dun vector.

UD 7 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB3.3.3.  Coñece  o  significado  de
pendente dunha recta e diferentes formas

UD 7 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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comprensión de conceptos e propiedades
xeométricas.

de calculala.

▪ MACB3.3.4.  Calcula  a  ecuación  dunha
recta  de  varias  formas,  en  función  dos
datos coñecidos

UD 7 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB3.3.5.  Recoñece  distintas
expresións  da  ecuación  dunha  recta  e
utilízaas  no  estudo  analítico  das
condicións  de  incidencia,  paralelismo  e
perpendicularidade.

UD 7 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB3.3.6. Utiliza recursos tecnolóxicos
interactivos  para  crear  figuras
xeométricas  e  observar  as  súas
propiedades e as súas características.

UD 6

UD 7

Adquirido Traballos ▪ CMCCT

▪ CD

Bloque 4. Funcións

▪ a

▪ f

▪ g

▪ B4.1.  Interpretación  dun  fenómeno
descrito  mediante  un  enunciado,  unha
táboa,  unha  gráfica  ou  unha  expresión
analítica. Análise de resultados.

▪ B4.2.  Funcións  elementais  (lineal,
cuadrática,  proporcionalidade  inversa,
exponencial e logarítmica, e definidas en
anacos): características e parámetros.

▪ B4.3.  Taxa  de  variación  media  como
medida  da  variación  dunha  función  nun
intervalo. 

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas
e software específico para a construción e
a interpretación de gráficas.

▪ B4.1.  Identificar  relacións  cuantitativas
nunha  situación,  determinar  o  tipo  de
función  que  pode  representalas,  e
aproximar  e  interpretar  a  taxa  de
variación media a partir dunha gráfica ou
de  datos  numéricos,  ou  mediante  o
estudo  dos  coeficientes  da  expresión
alxébrica.

▪ MACB4.1.1. Identifica e explica relacións
entre magnitudes que poden ser descritas
mediante  unha  relación  funcional,  e
asocia  as  gráficas  coas  súas
correspondentes expresións alxébricas.

UD 4 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB4.1.2.  Explica  e  representa
graficamente o modelo de relación entre
dúas  magnitudes  para  os  casos  de
relación  lineal,  cuadrática,
proporcionalidade inversa, exponencial  e
logarítmica,  empregando  medios
tecnolóxicos, de ser preciso.

UD 5 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB4.1.3.  Identifica,  estima ou calcula UD 4 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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parámetros  característicos  de  funcións
elementais.

UD 5

▪ MACB4.1.4.  Expresa  razoadamente
conclusións  sobre  un  fenómeno  a  partir
do comportamento dunha gráfica ou dos
valores dunha táboa.

UD 4

UD 5

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB4.1.5.  Analiza  o  crecemento  ou
decrecemento dunha función mediante a
taxa de variación media calculada a partir
da  expresión  alxébrica,  unha  táboa  de
valores ou da propia gráfica.

UD 4

UD 5

En vías de
adquisición

Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB4.1.6.  Interpreta  situacións  reais
que  responden  a  funcións  sinxelas:
lineais, cuadráticas, de proporcionalidade
inversa,  definidas  a  anacos  e
exponenciais e logarítmicas.

UD 5 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ a

▪ f

▪ g

▪ B4.3.  Recoñecemento  doutros  modelos
funcionais:  aplicacións  a  contextos  e
situacións reais. 

▪ B4.4. Utilización de calculadoras gráficas
e software específico para a construción e
interpretación de gráficas.

▪ B4.2. Analizar información proporcionada
a  partir  de  táboas  e  gráficas  que
representen  relacións  funcionais
asociadas  a  situacións  reais  obtendo
información sobre o seu comportamento,
a  evolución  e  os  posibles  resultados
finais.

▪ MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos
de  táboas  e  gráficos  sobre  diversas
situacións reais.

UD 4

UD 5

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MACB4.2.2.  Representa  datos  mediante
táboas  e  gráficos  utilizando  eixes  e
unidades axeitadas.

UD 4

UD 5

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

 MACB4.2.3.  Describe  as  características
máis  importantes que se extraen dunha
gráfica sinalando os valores puntuais ou
intervalos da variable que as determinan
utilizando  tanto  lapis  e  papel  como
medios tecnolóxicos.

UD 4

UD 5

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de
valores,  e  as  súas  gráficas
correspondentes.

UD 4

UD 5

Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪ b

▪ f

▪ g

▪ B5.1.  Introdución  á  combinatoria:
combinacións, variacións e permutacións.

▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante
a regra de Laplace e outras técnicas de
reconto.

▪ B5.1. Resolver situacións e problemas da
vida  cotiá  aplicando  os  conceptos  do
cálculo  de  probabilidades  e  técnicas  de
reconto axeitadas.

 MACB5.1.1.  Aplica  en  problemas
contextualizados  os  conceptos  de
variación, permutación e combinación.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.1.2.  Identifica  e  describe
situacións  e  fenómenos  de  carácter
aleatorio,  utilizando  a  terminoloxía
axeitada para describir sucesos.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de
probabilidades  na  resolución  de
situacións e problemas da vida cotiá.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.1.4.  Formula  e  comproba
conxecturas  sobre  os  resultados  de
experimentos aleatorios e simulacións.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.1.6.  Interpreta  un  estudo
estatístico a partir de situacións concretas
próximas.

UD 8 Consolidado Proba escrita

Observación na
aula

▪ CCEC

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B5.2. Cálculo de probabilidades mediante
a regra de Laplace e outras técnicas de
reconto.

▪ B5.3.  Probabilidade  simple  e  composta.
Sucesos dependentes e independentes.

▪ B5.2. Calcular  probabilidades simples ou
compostas aplicando a regra de Laplace,
os  diagramas  de  árbore,  as  táboas  de
continxencia  ou  outras  técnicas
combinatorias.

▪ MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e
utiliza  estratexias  de  reconto  sinxelas  e
técnicas combinatorias.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.2.2.  Calcula  a  probabilidade  de
sucesos  compostos  sinxelos  utilizando,

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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▪ B5.4. Experiencias aleatorias compostas.
Utilización  de  táboas  de  continxencia  e
diagramas  de  árbore  para  a  asignación
de probabilidades.

▪ B5.5. Probabilidade condicionada.

especialmente,  os  diagramas  de  árbore
ou as táboas de continxencia.

▪ MACB5.2.3.  Resolve problemas sinxelos
asociados á probabilidade condicionada. 

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.2.4.  Analiza  matematicamente
algún  xogo  de  azar  sinxelo,
comprendendo  as  súas  regras  e
calculando as probabilidades adecuadas.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.3.1.  Utiliza  un  vocabulario
adecuado  para  describir,  cuantificar  e
analizar situacións relacionadas co azar.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CCL

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B5.6. Utilización do vocabulario adecuado
para  describir  e  cuantificar  situacións
relacionadas co azar e a estatística.

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para
a descrición de situacións relacionadas co
azar  e  a  estatística,  analizando  e
interpretando informacións que aparecen
nos  medios  de  comunicación  e  fontes
públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

▪ MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos
de táboas e gráficos estatísticos.

UD 8 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CSIEE

▪ b

▪ e

▪ f

▪ B5.7. Identificación das fases e as tarefas
dun estudo estatístico.

▪ B5.8.  Gráficas  estatísticas:  tipos  de
gráficas.  Análise  crítica  de  táboas  e
gráficas  estatísticas  nos  medios  de
comunicación e en fontes públicas oficiais
(IGE, INE, etc.). Detección de falacias.

▪ B5.9.  Medidas  de  centralización  e
dispersión:  interpretación,  análise  e
utilización.

▪ B5.10.  Comparación  de  distribucións

▪ B5.4.  Elaborar  e  interpretar  táboas  e
gráficos  estatísticos,  así  como  os
parámetros  estatísticos  máis  usuais,  en
distribucións  unidimensionais  e
bidimensionais, utilizando os medios máis
axeitados (lapis  e  papel,  calculadora  ou
computador),  e  valorando
cualitativamente a representatividade das
mostras utilizadas.

▪  MACB5.4.2.  Utiliza medios  tecnolóxicos
para  o  tratamento  de  datos  e  gráficas
estatísticas,  para  extraer  informacións  e
elaborar conclusións.

UD 8 Adquirido Traballos ▪ CMCCT

▪ MACB5.4.3.  Calcula  e  interpreta  os
parámetros estatísticos dunha distribución
de  datos  utilizando  os  medios  máis
axeitados (lapis  e  papel,  calculadora  ou
computador).

UD 8 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MACB5.4.4.  Selecciona  unha  mostra UD 8 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT
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mediante o uso conxunto de medidas de
posición e dispersión.

▪ B5.11.  Construción  e  interpretación  de
diagramas  de  dispersión.  Introdución  á
correlación.

▪ B5.12.  Aplicacións  informáticas  que
faciliten  o  tratamento  de  datos
estatísticos.

aleatoria e valora a representatividade de
mostras pequenas. Traballos

▪ MACB5.4.5.  Representa  diagramas  de
dispersión e interpreta a relación entre as
variables. 

UD 8 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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3.2.B)  TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ENSINANZAS

ACADÉMICAS  4º ESO

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN

Unidad 1. Números reais X

Unidad 2. Polinomios e fraccións alxébricas X

Unidade 3. Ecuacións, inecuacións e sistemas X

Unidade 4. Caracteríscas das funcións X

Unidae 5. Funcións elementais X

Unidade 6. Trigonometría X

Unidade 7. Xeometría analítica X

Unidade 8. Estatística X

Unidade 9. Probabilidade X

3.2.C) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En cada avaliación realizaranse un mínimo de dúas probas escritas parciais. 

Se nalgunha das probas escritas un alumno ou alumna é descuberto copiando, a nota da

proba será 0. Analogamente, se se ten a certeza de que un traballo/proxecto entregado non foi

realizado polo alumno/a correspondente cualificarase cunha nota de 0.

A nota  das probas escritas  (PE)  calcularase coa media  aritmética  das  probas  parciais

realizadas. 

A nota propia de cada avaliación calcularase, aproximando ata as centésimas, do seguinte

xeito:

• Un 80% da nota corresponderase coa nota das probas escritas (PE).

• O outro 20% corresponderá á nota correspondente de traballo diario (individual ou en

equipo) e proxectos.

A nota que se reflectirá  no boletín de notas ao final  de  cada avaliación será a  media

aritmética  das  notas  propias  da avaliación  actual  e  anteriores.  O método  de aproximación  á

unidade desta media será o seguinte: cada unidade abranguerá as notas que se atopen ata 2

décimas por debaixo e ata 8 décimas por enriba.

Para  aquel  alumnado  que  non  acade  o  cinco  como  nota  propia  de  cada  unha  das

avaliacións 1ª e 2ª, realizarase unha proba escrita de recuperación ao longo do primeiro mes do

trimestre  seguinte.  Esta  recuperación  só  afectará  á  nota  PE  correspondente,  substituíndo  á
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anterior  no  caso  de  ser  maior,  e  incluirá  toda  a  materia  correspondente  ao  trimestre

correspondente. A nota de traballo diario non será recuperable.

Ao final da terceira avaliación calcularase a media aritmética das tres avaliacións e será

aproximada ás unidades segundo o mesmo método que no cálculo da nota das outras avaliacións,

esta será a nota final de curso.

Para considerar aprobada a materia a nota final  do curso debe ser igual ou superior  a

cinco.

O periodo que abrangue dende o 5 ata o 21 de xuño empregarase para realizar tarefas de

reforzo, recuperación no caso de non ter obtido como mínimo un 5 na media do curso e de reforzo

e ampliación para o resto de alumnado. O alumnado coa materia suspensa será informado do

plan de recuperación que deberá seguir durante este periodo para poder superala na avaliaicón

ordinaria de xuño.

CUALIFICACIÓN NO CASO DE CLASES NON PRESENCIAIS

No caso de ter que pasar algún período do curso na situación de aulas non presenciais a

nota de traballo diario seguirá a valorarse do mesmo xeito, tendo en conta o traballo a distancia e

a presentación das actividades propostas.

De coincidir a interrupción das clases presenciais coa data fixada para algunha das probas

escritas  estas  serán  adiadas,  dentro  do  posible,  ata  a  volta  ao  centro.  De  non  poderen  ser

adiadas, pola cercanía da avaliación ou pola longa duración da situación, a profesora decidirá a

opción  máis  axeitada,  segundo  a  materia  que  se  deba  avaliar,  de  entre  as  dúas  seguintes:

substituir a proba escrita por un proxecto ou substituir a porcentaxe da proba escrita pola nota de

pequenas probas obxectivas feitas ata o momento e que se valoraban como parte do traballo

diario. 
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3.3)MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS 

APLICADAS 4º ESO

O alumnado que curse esta materia  afondará no desenvolvemento  das habilidades  de

pensamento  matemático;  concretamente  na  capacidade  de  analizar  e  investigar,  interpretar  e

comunicar matematicamente diversos fenómenos e problemas en distintos contextos, así como de

proporcionar  solucións  prácticas  a  estes.  Tamén debe  valorar  as  posibilidades  de  aplicación

práctica  do  coñecemento  matemático  tanto  para  o  enriquecemento  persoal  como  para  a

valoración do seu papel no progreso da humanidade.

Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas parte do currículo de Matemáticas de

primeiro e de segundo de ESO, e dálle á materia un enfoque eminentemente práctico dirixido a

proporcionar recursos e competencias que permitan ao alumnado continuar estudos de

formación profesional.
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3.3.A) ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE PARA MATEMÁTICAS APLICADAS 4º ESO: 

OBXECTIVOS XERAIS AOS QUE CONTRIBÚEN, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, 

MÍNIMOS ESIXIBLES, TEMPORALIZACIÓN, GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN, 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E COMPETENCIAS CLAVE.

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas

▪ e

▪ f

▪ h

▪ B1.1. Planificación e expresión verbal do
proceso de resolución de problemas.

▪ B1.1.  Expresar  verbalmente,  de  xeito
razoado o proceso seguido na resolución
dun problema.

▪ MAPB1.1.1.  Expresa  verbalmente,  de
xeito  razoado,  o  proceso  seguido  na
resolución dun problema, coa precisión e
o rigor adecuados.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Traballos

Proba escrita

▪ 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  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,

▪ B1.2.  Utilizar  procesos de razoamento  e
estratexias  de  resolución  de  problemas,
realizando  os  cálculos  necesarios  e
comprobando as solucións obtidas.

▪ MAPB1.2.1.  Analiza  e  comprende  o
enunciado  dos  problemas  (datos,
relacións  entre  os  datos,  e  contexto  do
problema).

Todo o curso Consolidado Proba escrita

Observación na
aula

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.2.  Valora  a  información  dun
enunciado  e  relaciónaa  co  número  de
solucións do problema.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB1.2.3.  Realiza  estimacións  e
elabora conxecturas sobre os resultados
dos  problemas  que  cumpra  resolver,
valorando a súa utilidade e a súa eficacia.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

▪ CMCCT
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

procura doutras formas de resolución, etc. ▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas
e procesos de razoamento na resolución
de  problemas,  reflexionando  sobre  o
proceso de resolución de problemas.

Todo o curso En vías de
adquisición

Proba escritas

Traballos

▪ 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  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.

▪ B1.3.  Describir  e  analizar  situacións  de
cambio,  para  atopar  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas,  en
contextos  numéricos,  xeométricos,
funcionais,  estatísticos  e  probabilísticos,
valorando  a  súa  utilidade  para  facer
predicións.

▪ MAPB1.3.1.  Identifica  patróns,
regularidades  e  leis  matemáticas  en
situacións  de  cambio,  en  contextos
numéricos,  xeométricos,  funcionais,
estatísticos e probabilísticos.

Todo o curso Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB1.3.2.  Utiliza  as  leis  matemáticas
atopadas  para  realizar  simulacións  e
predicións  sobre  os  resultados
esperables,  e  valora  a  súa  eficacia  e  a
súa idoneidade.

Todo o curso En vías de
adquisición

Proba escrita ▪ CMCCT

▪ 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.

▪ MAPB1.4.1.  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.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ MAPB1.4.2.  Formúlanse  novos
problemas, a partir de un resolto, variando
os  datos,  propondo  novas  preguntas,
resolvendo  outros  problemas  parecidos,
formulando  casos  particulares  ou  máis

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ CAA
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

xerais  de  interese,  e  establecendo
conexións entre o problema e a realidade.

▪ 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.

▪ MAPB1.5.1.  Expón  e  argumenta  o
proceso  seguido,  ademais  das
conclusións  obtidas,  utilizando  distintas
linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e
estatístico-probabilística.

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ CCL

▪ CMCCT

▪ a

▪ b

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica  dos  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos da realidade e 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.

▪ MAPB1.6.1.  Identifica  situacións
problemáticas  da  realidade  susceptibles
de conter problemas de interese.

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ CMCCT

▪ CSC

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un
problema  do  mundo  real  e  o  mundo
matemático,  identificando o problema ou
os problemas matemáticos que subxacen
nel  e  os  coñecementos  matemáticos
necesarios.

Todo o curso Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ MAPB1.6.3.  Usa,  elabora  ou  constrúe
modelos  matemáticos  sinxelos  que
permitan  a  resolución  dun  problema  ou
duns  problemas  dentro  do  campo  das
matemáticas.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

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

Todo o curso Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

▪ MAPB1.6.5.  Realiza  simulacións  e
predicións, en contexto real, para valorar
a  adecuación  e  as  limitacións  dos
modelos,  e  propón  melloras  que
aumenten a súa eficacia.

Todo o curso En vías de
adquisición

Observación na
aula

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ g

▪ B1.5.  Práctica  dos  procesos  de
matematización  e  modelización,  en
contextos da realidade e 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.

▪ MAPB1.7.1.  Reflexiona sobre o proceso,
obtén  conclusións  sobre  el  e  os  seus
resultados, valorando outras opinións.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CSC

▪ 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 matemáticos, de
xeito individual e en equipo.

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes
persoais  inherentes  ao  quefacer
matemático.

▪ MAPB1.8.1.  Desenvolve  actitudes
axeitadas para o traballo en matemáticas
(esforzo,  perseveranza,  flexibilidade  e
aceptación da crítica razoada).

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ CSC

▪ MAPB1.8.2.  Formúlase  a  resolución  de
retos e problemas coa precisión, esmero
e interese adecuados ao nivel educativo e
á dificultade da situación.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB1.8.3.  Distingue entre problemas e
exercicios,  e  adopta  a  actitude  axeitada
para cada caso.

Todo o curso Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB1.8.4.  Desenvolve  actitudes  de
curiosidade  e  indagación,  xunto  con
hábitos  de  formular  e  formularse
preguntas,  e  procurar  respostas
axeitadas, tanto no estudo dos conceptos

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CAA

▪ CCEC
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

como na resolución de problemas.

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

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ 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.

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos
de  resolución  de  problemas,  de
investigación e de matematización ou de
modelización,  e valora as consecuencias
destas  e  a  súa  conveniencia  pola  súa
sinxeleza e utilidade.

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CMCCT

▪ CSIEE

▪ 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.

▪ MAPB1.10.1.  Reflexiona  sobre  os
problemas  resoltos  e  os  procesos
desenvolvidos,  valorando a potencia e a
sinxeleza das ideas clave, e aprende para
situacións futuras similares.

Todo o curso Consolidado Observación na
aula

Proba escrita

▪ 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 estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de
conceptos  e  propiedades  xeométricas
ou funcionais, e realización de cálculos
de  tipo  numérico,  alxébrico  ou
estatístico. 

▪ B1.11.  Empregar  as  ferramentas
tecnolóxicas  adecuadas,  de  xeito
autónomo, realizando cálculos numéricos,
alxébricos  ou  estatísticos,  facendo
representacións  gráficas,  recreando
situacións  matemáticas  mediante
simulacións  ou  analizando  con  sentido
crítico  situacións  diversas  que axuden á
comprensión  de  conceptos  matemáticos
ou á resolución de problemas.

▪ MAPB1.11.1.  Selecciona  ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a
realización  de  cálculos  numéricos,
alxébricos  ou  estatísticos  cando  a
dificultade destes impida ou non aconselle
facelos manualmente.

Todo o curso Adquirido Traballos ▪ CMCCT

▪ CD

▪ MAPB1.11.2.  Utiliza  medios  tecnolóxicos
para  facer  representacións  gráficas  de
funcións  con  expresións  alxébricas
complexas  e  extraer  información
cualitativa e cuantitativa sobre elas.

UD 7 Adquirido Traballos ▪ CMCCT
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– Deseño  de  simulacións  e  elaboración
de  predicións  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 ámbitos apropiados, da información
e as ideas matemáticas.

▪ MAPB1.11.3.  Deseña  representacións
gráficas para explicar o proceso seguido
na  solución  de  problemas,  mediante  a
utilización de medios tecnolóxicos.

Todo o curso Adquirido Traballos ▪ CMCCT

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas
interactivas  para  amosar,  analizar  e
comprender propiedades xeométricas.

UD 5

UD 6

En vías de
adquisición

Traballos ▪ CMCCT

▪ MAPB1.11.5.  Utiliza  medios  tecnolóxicos
para  o  tratamento  de  datos  e  gráficas
estatísticas,  extraer  información  e
elaborar conclusións.

UD 9 Adquirido Traballos ▪ 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
numéricos, funcionais ou estatísticos.

– Facilitación  da  comprensión  de
conceptos  e  propiedades  xeométricas
ou funcionais, e 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 as

▪ 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 interacción.

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais
propios  (de  texto,  presentación,  imaxe,
vídeo,  son,  etc.),  como  resultado  do
proceso  de  procura,  análise  e  selección
de  información  salientable,  coa
ferramenta  tecnolóxica  axeitada,  e
compárteos  para  a  súa  discusión  ou
difusión.

Todo o curso Adquirido Traballos ▪ CCL

▪ CD

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ CCL

▪ MAPB1.12.3.  Usa  axeitadamente  os
medios  tecnolóxicos  para  estruturar  e
mellorar  o  seu  proceso  de  aprendizaxe,
recollendo a información das actividades,

Todo o curso Adquirido Observación na
aula

Traballos

▪ CD

▪ CAA
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conclusións e os resultados obtidos.

– Consulta, comunicación e compartición,
en ámbitos apropiados, da información
e as ideas matemáticas.

analizando puntos fortes e débiles do seu
proceso educativo e establecendo pautas
de mellora.

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

Todo o curso Consolidado Traballos ▪ 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 irracionais.

▪ B2.2. Diferenciación de números racionais
e  irracionais.  Expresión  decimal  e
representación na recta real.

▪ B2.3. Xerarquía das operacións.

▪ B2.4.  Interpretación  e  utilización  dos
números  reais  e  as  operacións  en
diferentes contextos, elixindo a notación e
precisión máis axeitadas en cada caso.

▪ B2.5.  Utilización  da  calculadora  e
ferramentas  informáticas  para  realizar
operacións con calquera tipo de expresión
numérica. Cálculos aproximados.

▪ B2.6.  Intervalos.  Significado  e  diferentes
formas de expresión.

▪ B2.1.  Coñecer  e  utilizar  os  tipos  de
números  e  operacións,  xunto  coas  súas
propiedades  e  aproximacións,  para
resolver problemas relacionados coa vida
diaria  e  outras  materias  do  ámbito
educativo,  recollendo,  transformando  e
intercambiando información.

▪ MAPB2.1.1.  Recoñece  os  tipos  de
números  (naturais,  enteiros,  racionais  e
irracionais), indica o criterio seguido para
a  súa  identificación,  e  utilízaos  para
representar e interpretar axeitadamente a
información cuantitativa.

UD 1 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.2.  Realiza  os  cálculos  con
eficacia,  mediante  cálculo  mental,
algoritmos  de  lapis  e  papel,  calculadora
ou  ferramentas  informáticas,  e  utiliza  a
notación  máis  axeitada  para  as
operacións  de  suma,  resta,  produto,
división e potenciación.

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

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

UD 1 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.4.  Utiliza  a  notación  científica
para  representar  e  operar  (produtos  e
divisións)  con  números  moi  grandes  ou

UD 1 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ B2.7. Proporcionalidade directa e inversa.
Aplicación á resolución de problemas da
vida cotiá.

▪ B2.8.  Porcentaxes  na  economía.
Aumentos  e  diminucións  porcentuais.
Porcentaxes sucesivas. Interese simple e
composto.

moi pequenos.

▪ MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e
representa  os  tipos  de  números  reais,
intervalos  e  semirrectas,  sobre  a  recta
numérica.

UD 1 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.6.  Aplica  porcentaxes  á
resolución  de  problemas  cotiáns  e
financeiros,  e  valora  o  emprego  de
medios  tecnolóxicos  cando  a
complexidade dos datos o requira.

UD 2 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB2.1.7.  Resolve  problemas  da  vida
cotiá  nos  que  interveñen  magnitudes
directa e inversamente proporcionais.

UD 2 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ f ▪ B2.9.  Polinomios:  raíces  e  factorización.
Utilización de identidades notables.

▪ B2.2.  Utilizar  con  destreza  a  linguaxe
alxébrica,  as súas operacións e as súas
propiedades.

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

UD 3 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma,
resta, produto e división de polinomios, e
utiliza identidades notables.

UD 3 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB2.2.3.  Obtén  as  raíces  dun
polinomio  e  factorízao,  mediante  a
aplicación da regra de Ruffini.

UD 3 En vías de
adquisición

Proba escrita ▪ CMCCT

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B2.10.  Resolución  de  ecuacións  e
sistemas  de  dúas  ecuacións  lineais  con
dúas incógnitas.

▪ B2.3. Representar e analizar situacións e
estruturas  matemáticas,  utilizando
ecuacións de distintos tipos para resolver

▪ MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha
situación da vida real mediante ecuacións
de primeiro e segundo grao e sistemas de

UD 4 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT
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▪ B2.11.  Resolución  de  problemas  cotiáns
mediante ecuacións e sistemas.

problemas. dúas  ecuacións  lineais  con  dúas
incógnitas,  resólveas  e  interpreta  o
resultado obtido. 

Bloque 3. Xeometría

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B3.1. Figuras semellantes. 

▪ B3.2.  Teoremas  de  Tales  e  Pitágoras.
Aplicación  da  semellanza  para  a
obtención indirecta de medidas.

▪ B3.3.  Razón  entre  lonxitudes,  áreas  e
volumes de figuras e corpos semellantes.

▪ B3.4.  Resolución  de  problemas
xeométricos  no  mundo  físico:  medida  e
cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de
diferentes corpos.

▪ B3.1.  Calcular  magnitudes  efectuando
medidas directas e indirectas a partir  de
situacións  reais,  empregando  os
instrumentos, as técnicas ou as fórmulas
máis  adecuados,  e  aplicando  a  unidade
de  medida  máis  acorde  coa  situación
descrita.

▪ MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas
e técnicas apropiados para medir ángulos,
lonxitudes, áreas e volumes de corpos e
de figuras  xeométricas,  interpretando  as
escalas de medidas.

UD 5

UD 6

Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das
figuras  e  dos  corpos  (simetrías,
descomposición  en  figuras  máis
coñecidas,  etc.)  e  aplica  o  teorema  de
Tales,  para  estimar  ou  calcular  medidas
indirectas.

UD 5

UD 6

Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB3.1.3.  Utiliza  as  fórmulas  para
calcular  perímetros,  áreas e volumes de
triángulos,  rectángulos, círculos, prismas,
pirámides,  cilindros,  conos  e  esferas,  e
aplícaas  para  resolver  problemas
xeométricos,  asignando  as  unidades
correctas.

UD 5 Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

▪ MAPB3.1.4.  Calcula  medidas  indirectas
de lonxitude,  área e  volume  mediante  a
aplicación  do  teorema  de  Pitágoras  e  a
semellanza de triángulos.

UD 5

UD 6

Adquirido Proba escrita ▪ CMCCT

53



CPI de San Sadurniño                                                                                               Curso 2020-2021                                                     Departamento de Matemáticas

MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS 4º ESO

Obx. Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Temporalización GM Proc. Instr. Av.* CC

▪ e

▪ f

▪ B3.4.  Resolución  de  problemas
xeométricos  no  mundo  físico:  medida  e
cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de
diferentes corpos.

▪ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de
xeometría  dinámica  que  facilite  a
comprensión de conceptos e propiedades
xeométricas.

▪ B3.2.  Utilizar  aplicacións  informáticas  de
xeometría  dinámica,  representando
corpos  xeométricos  e  comprobando,
mediante interacción con ela, propiedades
xeométricas.

▪ MAPB3.2.1.  Representa  e  estuda  os
corpos  xeométricos  máis  relevantes
(triángulos, rectángulos, círculos, prismas,
pirámides,  cilindros,  conos  e  esferas)
cunha aplicación informática de xeometría
dinámica,  e  comproba  as  súas
propiedades xeométricas.

UD 5

UD 6

En vías de
adquisición

Traballos ▪ CMCCT

Bloque 4. Funcións

▪ b

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.1.  Interpretación  dun  fenómeno
descrito  mediante  un  enunciado,  unha
táboa,  unha  gráfica  ou  unha  expresión
analítica.

▪ B4.2.  Estudo  de  modelos  funcionais:
lineal,  cuadrático,  proporcionalidade
inversa  e  exponencial.  Descrición  das
súas  características,  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 calculadoras gráficas
e software específico para a construción e
a interpretación de gráficas.

▪ B4.1.  Identificar  relacións  cuantitativas
nunha  situación,  determinar  o  tipo  de
función  que  pode  representalas,  e
aproximar e interpretar a taxa de variación
media  a  partir  dunha  gráfica,  de  datos
numéricos  ou  mediante  o  estudo  dos
coeficientes da expresión alxébrica.

▪ MAPB4.1.1.  Identifica e explica relacións
entre magnitudes que se poden describir
mediante  unha  relación  funcional,
asociando  as  gráficas  coas  súas
correspondentes expresións alxébricas.

UD 7

UD 8

Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB4.1.2.  Explica  e  representa
graficamente o modelo de relación entre
dúas  magnitudes  para  os  casos  de
relación  lineal,  cuadrática,  proporcional
inversa e exponencial.

UD 7

UD 8

Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB4.1.3.  Identifica,  estima  ou  calcula
elementos característicos destas funcións
(cortes  cos  eixes,  intervalos  de
crecemento e decrecemento,  máximos e
mínimos,  continuidade,  simetrías  e
periodicidade).

UD 7

UD 8

Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB4.1.4.  Expresa  razoadamente UD 8 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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conclusións  sobre un  fenómeno,  a partir
da análise  da gráfica que o describe ou
dunha táboa de valores.

Traballos

▪ MAPB4.1.5.  Analiza  o  crecemento  ou  o
decrecemento dunha función mediante a
taxa de variación media, calculada a partir
da  expresión  alxébrica,  unha  táboa  de
valores ou da propia gráfica.

UD 7

UD 8

En vías de
adquisición

Traballos ▪ CMCCT

▪ MAPB4.1.6.  Interpreta  situacións  reais
que  responden  a  funcións  sinxelas:
lineais,  cuadráticas, de proporcionalidade
inversa e exponenciais.

UD 7

UD 8

Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ B4.1.  Interpretación  dun  fenómeno
descrito  mediante  un  enunciado,  unha
táboa,  unha  gráfica  ou  unha  expresión
analítica.

▪ B4.2.  Estudo  de  modelos  funcionais:
lineal,  cuadrático,  proporcionalidade
inversa  e  exponencial.  Descrición  das
súas  características,  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 calculadoras gráficas
e software específico para a construción e
a interpretación de gráficas.

▪ B4.2. Analizar  información proporcionada
a  partir  de  táboas  e  gráficas  que
representen  relacións  funcionais
asociadas  a  situacións  reais,  obtendo
información sobre o seu comportamento,
a súa evolución e os posibles resultados
finais.

▪ MAPB4.2.1.  Interpreta criticamente datos
de  táboas  e  gráficos  sobre  diversas
situacións reais.

UD 7

UD 8

Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB4.2.2.  Representa  datos  mediante
táboas  e  gráficos,  utilizando  eixes  e
unidades axeitadas.

UD 7

UD 8

Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB4.2.3.  Describe  as  características
máis  importantes  que se  extraen  dunha
gráfica  e  sinala  os  valores  puntuais  ou
intervalos da variable que as determinan,
utilizando tanto lapis e papel como medios
informáticos.

UD 8 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores UD 8 Consolidado Proba escrita ▪ CMCCT
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e  as  súas  gráficas  correspondentes  en
casos sinxelos, e xustifica a decisión.

Traballos

▪ MAPB4.2.5.  Utiliza  con  destreza
elementos  tecnolóxicos  específicos  para
debuxar gráficas.

UD 8 En vías de
adquisición

Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

Bloque 5. Estatística e probabilidade

▪ a

▪ c

▪ d

▪ e

▪ f

▪ g

▪ h

▪ m

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas
estatísticas nos medios de comunicación
e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

▪ B5.2.  Interpretación,  análise  e  utilidade
das  medidas  de  centralización  e
dispersión. 

▪ B5.3.  Comparación  de  distribucións
mediante o uso conxunto de medidas de
posición e dispersión.

▪ B5.4.  Construción  e  interpretación  de
diagramas  de  dispersión.  Introdución  á
correlación.

▪ B5.5.  Azar  e  probabilidade.  Frecuencia
dun suceso aleatorio. 

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante
a Regra de Laplace. 

▪ B5.7.  Probabilidade  simple  e  composta.
Sucesos  dependentes  e  independentes.
Diagrama en árbore.

▪ B5.8.  Aplicacións  informáticas  que
faciliten  o  tratamento  de  datos

▪ B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para
a descrición de situacións relacionadas co
azar  e  a  estatística,  analizando  e
interpretando informacións  que aparecen
nos  medios  de  comunicación  e  fontes
públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

▪ MAPB5.1.1.  Utiliza  un  vocabulario
adecuado  para  describir  situacións
relacionadas co azar e a estatística.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CCL

▪ CMCCT

▪ MAPB5.1.2.  Formula  e  comproba
conxecturas  sobre  os  resultados  de
experimentos aleatorios e simulacións.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB5.1.3.  Emprega  o  vocabulario
axeitado  para  interpretar  e  comentar
táboas  de  datos,  gráficos  estatísticos  e
parámetros estatísticos.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB5.1.4.  Interpreta  un  estudo
estatístico a partir de situacións concretas
próximas.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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estatísticos.

▪ b

▪ e

▪ g

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas
estatísticas nos medios de comunicación
e fontes públicas oficiais (IGE, INE, etc.).

 B5.2.  Interpretación,  análise  e  utilidade
das  medidas  de  centralización  e
dispersión. 

 B5.3.  Comparación  de  distribucións
mediante o uso conxunto de medidas de
posición e dispersión.

 B5.4.  Construción  e  interpretación  de
diagramas  de  dispersión.  Introdución  á
correlación.

▪ B5.8.  Aplicacións  informáticas  que
faciliten  o  tratamento  de  datos
estatísticos.

▪ B5.2.  Elaborar  e  interpretar  táboas  e
gráficos  estatísticos,  así  como  os
parámetros  estatísticos  máis  usuais,  en
distribucións  unidimensionais,  utilizando
os medios máis axeitados (lapis e papel,
calculadora,  folla  de  cálculo),  valorando
cualitativamente a representatividade das
mostras utilizadas.

▪ MAPB5.2.1.  Discrimina  se  os  datos
recollidos  nun  estudo  estatístico
corresponden a unha variable discreta ou
continua.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB5.2.2.  Elabora  táboas  de
frecuencias a partir dos datos dun estudo
estatístico,  con  variables  discretas  e
continuas.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ 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.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

 CMCCT

▪ MAPB5.2.4.  Representa  graficamente
datos estatísticos recollidos en táboas de
frecuencias,  mediante  diagramas  de
barras e histogramas.

UD 9 Consolidado Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ b

▪ f

▪ B5.5.  Azar  e  probabilidade.  Frecuencia
dun suceso aleatorio. 

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante
a regra de Laplace. 

▪ B5.7.Probabilidade  simple  e  composta.
Sucesos  dependentes  e  independentes.
Diagrama en árbore.

▪ B5.3.  Calcular  probabilidades  simples  e
compostas  para  resolver  problemas  da
vida cotiá,  utilizando a regra de Laplace
en combinación  con técnicas de reconto
como os diagramas de árbore e as táboas
de continxencia.

▪ MAPB5.3.1.  Calcula  a  probabilidade  de
sucesos  coa regra  de  Laplace  e  utiliza,
especialmente,  diagramas  de  árbore  ou
táboas de continxencia para o reconto de
casos.

UD 9 Adquirido Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT

▪ MAPB5.3.2.  Calcula  a  probabilidade  de
sucesos  compostos  sinxelos  nos  que

UD 9 En vías de
adquisición

Proba escrita

Traballos

▪ CMCCT
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interveñan  dúas  experiencias  aleatorias
simultáneas ou consecutivas.
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3.3.B) TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A ENSINANZAS APLICADAS 4º

ESO

1ª

AVALIACIÓN

2ª

AVALIACIÓN

3ª

AVALIACIÓN

UD 1. Números racionais e irracionais. X

UD 2. Proporcionalidade numérica. X

UD 3.Polinomios X

UD 4. Ecuacións e sistemas. X

UD 5. Perímetros , áreas e volumes. X

UD 6. Semellanza. Aplicacións. X

UD 7. Funcións. X

UD 8. Gráfica dunha función. X

UD 9. Estatística e probabilidade. X

3.3.C) CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En cada avaliación realizaranse un mínimo de dúas probas escritas parciais. 

Se nalgunha das probas escritas un alumno ou alumna é descuberto copiando, a nota da

proba será 0. Analogamente, se se ten a certeza de que un traballo/proxecto entregado non foi

realizado polo alumno/a correspondente cualificarase cunha nota de 0.

A nota  das probas escritas  (PE)  calcularase coa media  aritmética  das  probas  parciais

realizadas. 

A nota propia de cada avaliación calcularase, aproximando ata as centésimas, do seguinte

xeito:

• Un 80% da nota corresponderase coa nota das probas escritas (PE).

• O outro 20% corresponderá á nota correspondente de traballo diario (individual ou en

equipo) e proxectos.

A nota que se reflectirá  no boletín de notas ao final  de  cada avaliación será a  media

aritmética  das  notas  propias  da avaliación  actual  e  anteriores.  O método  de aproximación  á

unidade desta media será o seguinte: cada unidade abranguerá as notas que se atopen ata 2

décimas por debaixo e ata 8 décimas por enriba.

Para  aquel  alumnado  que  non  acade  o  cinco  como  nota  propia  de  cada  unha  das

avaliacións 1ª e 2ª, realizarase unha proba escrita de recuperación ao longo do primeiro mes do

trimestre  seguinte.  Esta  recuperación  só  afectará  á  nota  PE  correspondente,  substituíndo  á
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anterior  no  caso  de  ser  maior,  e  incluirá  toda  a  materia  correspondente  ao  trimestre

correspondente. A nota de traballo diario non será recuperable.

Ao final da terceira avaliación calcularase a media aritmética das tres avaliacións e será

aproximada ás unidades segundo o mesmo método que no cálculo da nota das outras avaliacións,

esta será a nota final de curso.

Para considerar aprobada a materia a nota final  do curso debe ser igual ou superior  a

cinco.

O periodo que abrangue dende o 5 ata o 21 de xuño empregarase para realizar tarefas de

reforzo, recuperación no caso de non ter obtido como mínimo un 5 na media do curso e de reforzo

e ampliación para o resto de alumnado. O alumnado coa materia suspensa será informado do

plan de recuperación que deberá seguir durante este periodo para poder superala na avaliaicón

ordinaria de xuño.

CUALIFICACIÓN NO CASO DE CLASES NON PRESENCIAIS

No caso de ter que pasar algún período do curso na situación de aulas non presenciais a

nota de traballo diario seguirá a valorarse do mesmo xeito, tendo en conta o traballo a distancia e

a presentación das actividades propostas.

De coincidir a interrupción das clases presenciais coa data fixada para algunha das probas

escritas  estas  serán  adiadas,  dentro  do  posible,  ata  a  volta  ao  centro.  De  non  poderen  ser

adiadas, pola cercanía da avaliación ou pola longa duración da situación, a profesora decidirá a

opción  máis  axeitada,  segundo  a  materia  que  se  deba  avaliar,  de  entre  as  dúas  seguintes:

substituir a proba escrita por un proxecto ou substituir a porcentaxe da proba escrita pola nota de

pequenas probas obxectivas feitas ata o momento e que se valoraban como parte do traballo

diario. 

4) METODOLOXÍA

4.1)CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A programación didáctica do Departamento de Matemáticas C.P.I. San Sadurniño baséase

nos seguintes principios metodolóxicos:

Propoñer situacións próximas á realidade dos alumnos e das alumnas, tendo en conta os

seus coñecementos previos.

Facilitar  a  información necesaria  para  a  realización  das actividades de tal  xeito  que  o

alumnado  progrese  activamente,  aplicando  os  procedementos  e  conceptos  xa  asimilados  a

situacións novas.
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Promover o traballo en equipo e a reflexión individual e colectiva sobre a tarefa realizada,

para que as alumnas e alumnos vaian estruturando e ordenando o seu propio pensamento dun

modo lóxico.

Favorecer a motivación do alumnado propoñendo, sempre que sexa posible, actividades

de  carácter  manipulativo,  experimental  e  lúdico,  que,  ao  mesmo  tempo  que  cumpren  os

obxectivos didácticos, sexan atraentes e motivadoras.

Conseguir a funcionalidade das aprendizaxes, posibilitando a súa utilización en distintos

contextos e situacións, a partir de actividades diversificadas e da interrelación dos distintos tipos

de contidos.

Aceptar  a  diversidade  das  alumnas  e  alumnos  que  forman  a  clase,  posibilitando  a

resolución das distintas necesidades que aparecerán. 

Tomar en consideración o carácter de materia instrumental das matemáticas, permitindo un

tratamento interdisciplinario dalgúns contidos.

Partir  do que as alumnas e alumnos xa saben, pois consideramos que o coñecemento

constrúese sobre bases xa existentes.

Outorgar unha grande importancia ao dominio da técnica. En consecuencia, expresaranse

as técnicas básicas (os procedementos) a fin de que o alumnado chegue a dominalas de tal xeito

que sexa capaz de manipular pequenas variacións e integralas en estratexias de resolución de

problemas. Só así poderá acceder a unha actividade creativa.

4.2)METODOLOXÍA EN CASO DE AULAS NON 

PRESENCIAIS

No  caso  de  teren  que  ser  interrompidas  as  aulas  presenciais  seguirase  a  seguinte

metodoloxía:

Continuarase a actualización de apuntamentos e actividades na aula E-dixgal. Ampliaranse

con explicacións online e/ou material multimedia.

Adoitarase o horario recollido nos horarios espello.

As dúbidas canalizaranse a través do foro da aula virtual, deixando o correo electrónico

unicamente para comunicacións de carácter estritamente individual. Deste xeito todo o alumnado

poderá beneficiarse das preguntas e respostas e fomentaranse os debates e a axuda entre iguais.

Coa información obtida no curso anterior non se ten constancia de que ningunha alumna

ou alumno teña dificultades á hora de seguir o ensino telemático. Para comprobar que non se

produciran trocos na situación farase unha sondaxe na primeira semana do curso. En caso de
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atopar incidencias tratarase coa persoa titora do curso e co equipo directivo a posibilidade de

ofertar  equipos e conexión ao alumnado que o precise.  De non ser posible contactarase cos

Servizos Sociais do Concello para buscar a mellor alternativa segundo o caso.

4.3)MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS 

DIDÁCTICOS

Na posta en práctica dos contidos e actividades previstas imos empregar diverso material,

unha  gran  parte  será  material  elaborado  polo  departamento,  principalmente  actividades

deseñadas polas profesoras para cadanseus grupos, e tamén traballaremos co material seguinte:

Libros de texto: todos os cursos e materias están dentro do proxecto EDIXGAL.

Programas informáticos

Folla de cálculo Calc, Geogebra, programa de presentacións Impress, Kitsune...

Recursos online

Empregarase a plataforma EVA e a Aula Virtual do centro para a achega de material.

Proxecto Gauss. Pon á disposición do profesorado ítems didácticos e applets de Geogebra

que cobren todos os contidos de matemáticas de Primaria e Secundaria. Estes recursos atópanse

actualmente no portal Procomún de recursos educativos abertos do MECD.

Proxecto Descartes

Apuntes e exercicios de MareaVerde

Recursos na Aula Virtual do centro

Outros recursos online: Kahoot, ThatQuiz...

Ordenadores e encerado dixital, ordenadores E-Dixgal persoais para todo o alumnado de

ESO, con acceso aos contidos do repositorio Abalar, Procomún...

Lecturas:

Libros de lectura divulgativos e con referencias a contidos do currículo nestas etapas, libros

de historia das matemáticas e outros artigos relacionados coa materia. 

Suxestións na Aula Virtual, no apartado Biblioteca/Propostas de lectura/Matemáticas.

Material manipulativo
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Sólidos  xeométricos,  xeoplanos,  xogos de construcións xeométricas,  barallas de cartas

para traballar contidos de álxebra e análise.

Material de debuxo: escuadra, cartabón, regra graduada, compás e transportador.

Cintas métricas.

Calculadoras científicas.

Telescopio solar. Telescopio astronómico refractor.

Teodolitos.

Estacións meteorolóxicas do centro: manual e automática.

Vídeos:

Coleccións de Aventura del Saber como Más por Menos, Universo Matemático...

Documentais da BBC: Historia del número 1, La música de los números primos...

Películas: Donald en el país de las matemáticas...

Vídeos youtube: Vídeos de Troncho e Poncho, Senseidelasmates...

...

5) INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O 

PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE

5.1)COORDINACIÓN DO EQUIPO DOCENTE DURANTE O 

TRIMESTRE

Haberá, como mínimo, unha reunión das membros do departamento ao mes para facer un

seguimento da programación, compartir dúbidas ou problemas e facer propostas. A coordinación

dentro dun mesmo nivel non será necesaria pois os grupos do mesmo nivel están levados pola

mesma profesora.
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5.2)CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

A consecución de estándares de aprendizaxe estudarase, en cada avaliación, a partir dos

resultados do alumnado conforme a seguinte táboa:

MATERIA
PORCENTAXE DE ALUMNADO SOBRE O TOTAL

NOTA MEDIA

DO GRUPO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5.3)AXUSTE Á PROGRAMACIÓN DOCENTE

O axuste á programación docente analizarase conforme a unha guía similar á seguinte:

MATERIA Estándares

programados

Idoneidade da organización, metodoloxía e instrumentos de avaliación

Traballados Non

traballados

Espazos Tempos Recursos Agrupamentos Instrumentos

de avaliación

*

* No caso de non ter traballados determinados estándares é conveniente facer unha análise dos

motivos e propoñer medidas a adoptar para solventalo.

5.4)GRAO DE SATISFACCIÓN DAS ALUMNAS E 

ALUMNOS E AS FAMILIAS

MATERIA GRAO DE SATISFACCIÓN

ALUMNADO FAMILIAS

Moi ben Ben Regular Mal Moi ben Ben Regular Mal

Materiais e recursos didácticos

Tarefas escolares para casa

Probas escritas

Traballos

Uso das TIC
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6) ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE 

SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN

DE MATERIAS PENDENTES

Como se recolle no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado, o

alumnado que promocione de curso coa materia suspensa deberá seguir un plan de reforzo. No

mesmo artigo recóllese a forma de elaborar e avaliar dito plan que será individualizado para cada

alumno/a coa materia pendente.

7) DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS 

INDIVIDUAIS OU COLECTIVAS QUE SE 

POIDAN ADOITAR COMO CONSECUENCIA DOS

SEUS RESULTADOS

Ao comenzo do curso realizarase unha avaliación inicial aos diferentes cursos co fin de

determinar  o  seu  nivel  de  coñecementos  previos  e  o  seu  grao  de  desenvolvemento  das

competencias básicas. Farase mediante distinto tipo de actividades: probas escritas, repaso de

contidos mínimos do curso anterior, coloquios sobre diversas cuestións referentes a eses contidos

mínimos,  reunións  informativas  entre  o  profesorado  do  curso  anterior  e  do  actual  e  co

Departamento de Orientación.

As probas escritas terán carácter informativo para a profesora e non estarán suxeitas a

ningún tipo de cualificación. Estas probas versarán sobre os contidos reflectidos na memoria do

curso anterior e/ou aspectos importantes para o desenvolvemento da materia como o cálculo,

razoamento lóxico, visión espacial ou resolución de problemas. Estas probas, así como outras

posibles  actividades,  serán  o  punto  de  referencia  para  a  toma  de  decisións  relativas  ao

desenvolvemento do currículo. No caso de que a profesora impartira clase ao alumnado o curso

anterior podería prescindir de facer probas escritas.

Para adoitar medidas de apoio ou reforzo ao inicio de curso teranse en conta, sobre todo,

os informes existentes de cursos anteriores en canto a medidas de atención á diversidade. Unha

vez transcorrido o primeiro mes de curso terá lugar a sesión de avaliación inicial. Nesta sesión xa

se contará con información máis precisa para adoptar as medidas necesarias para cada alumno
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ou  alumna,  medidas  que  terán que ser  revisadas de forma continuada  en  cada  avaliación e

modificadas de ser preciso.

8) MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

En  tódolos  niveis  educativos  atopámonos  con  alumnos  e  alumnas  con  diferentes

capacidades, intereses e motivacións. Dende a clase de Matemáticas prestaremos atención a esta

diversidade para conseguir que cada alumna e alumno renda ao máximo. A principal ferramenta

deberá ser o traballo, tentando aplicar, na medida do posible, metodoloxías inclusivas. Ademais o

proceso de ensino-aprendizaxe debe adecuarse o máis posible ao seguinte esquema:

➢ Valoración inicial do alumno ou alumna.

➢ Valoración de coñecementos previos para cada unidade didáctica.

➢ Actividades iniciais do alumnado e rexistro e observación por parte do profesorado.

➢ Actividades de reforzo para alumnado con dificultades.

➢ Actividades de ampliación para persoas que acaden os obxectivos fixados.

➢ Avaliación do alumnado, avaliación da unidade e do proceso de aprendizaxe.

Para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo estudarase cada caso

de  forma particular  para  tomar  as  decisións  e  medidas  máis  axeitadas  a  cada  caso.  Cando

teñamos  alumnado con  necesidades  educativas  especiais  poderase  realizar  unha  adaptación

curricular. O profesorado que lle imparta clase, á vista dos informes dos especialistas, definirá

para este alumnado as seguintes adaptacións:

 Cambios metodolóxicos

 Adaptación dos contidos e estándares de aprendizaxe

 Modificación do tempo de consecución de obxectivos

 Adecuación dos criterios de avaliación

Para o alumnado procedente do estranxeiro o Departamento deseñará actividades para a

súa  avaliación  inicial  en  colaboración  co  Departamento  de  Orientación  e,  en  función  dos

resultados desta avaliación, tomará as medidas que considere conveniente: adaptación curricular,

adaptación de materiais, inclusión en programas específicos...

Medidas   para o alumnado de ESO con atribución horaria.  
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1 hora/semana de Reforzo na área de Matemáticas ao alumnado exento de Francés en 1º

e 2º da ESO.

Apoio na aula ou fóra dela da profesora especialista en Pedagoxía Terapéutica.

9) ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE 

TRABALLARÁN NO CURSO

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

educación secundaria obrigatoria estable no seu artigo 6 que en todas as materias traballaranse: a

comprensión  lectora,  a  expresión  oral  e  escrita,   a  comunicación  audiovisual,  as  TIC,  o

emprendemento e a educación cívica e constitucional.

A metodoloxía  e  os  recursos  empregados  na  materia  están  pensados  e  elixidos  para

traballar  estes  aspectos.  Ademais,  dende  o  Departamento  de  Matemáticas,  propóñense  as

seguintes liñas de actuación específicas:

TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA (DENTRO DO PLAN LECTOR)

Dentro do Plan Lector establécese un tempo mínimo obrigatorio de dedicación á lectura.

Para cada materia, as horas de lectura por trimestre, será, como mínimo, o mesmo ca o número

de horas semanais da materia. Unha vez estudado o calendario do curso, acordamos dende o

Departamento de Matemáticas a seguinte organización do horario de lectura:

Minutos mínimos de

lectura por trimestre

Organizaranse no seguinte tempo semanal de lectura 

2º de ESO 250 25 minutos

4º Académicas 200 20 minutos

4º Aplicadas 200 20 minutos

Cada profesora fixará o tempo de lectura no horario semanal. Tendo en conta que deste

xeito supérase o tempo mínimo requirido, poderase substituír, ocasionalmente, o tempo de lectura

por outra actividade. 

Cada  profesora  escollerá  o  tipo  de lectura,  que  poderán  ser  artigos,  contos,  historias,

biografías ou un libro de lectura para cada curso. 
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Durante  este  curso,  o  Departamento  elaborará  unha  lista  de  lecturas  clasificadas,  en

relación coas Matemáticas, e traballará coa Biblioteca para conseguir exemplares das mesmas a

disposición do alumnado e persoal do centro.

TRATAMENTO DO FOMENTO DAS TIC

Unha das nosas prioridades debe ser fomentar á autonomía do alumnado no que se refire

ao proceso de aprendizaxe, especialmente pola peculiaridade do curso e as incidencias que se

puideran dar. Neste senso é de gran importancia que dispoñan de recursos ao seu alcance en

calquera momento e lugar. Por iso propoñémonos uns obxectivos en relación co uso das TIC:

• Empregar o libro dixital de texto, E-DIXGAL, a plataforma EVA e a aula virtual en todos os

cursos de ESO. As alumnas e alumnos disporán do seu equipo E-Dixgal para traballar na

aula e na casa.

• Empregar os espazos virtuais (EVA/Aula Virtual) para completar apuntamentos e organizar

o curso.

• Facer uso do EVA e/ou Aula Virtual do centro para establecer unha canle de comunicación

e un entorno onde atopar recursos relacionados coa materia.

• Deseñar e fomentar un sistema de entrega e recepción de material  e traballos para o

alumnado, marcando unhas normas e criterios claros e comúns.

• Introducir ao alumnado en programas que axuden ao tratamento de contidos da materia:

empregar follas de cálculo, Geogebra, calculadoras online…

• Fomentar o uso de programas informáticos de presentación da información como apoio

para a exposición de traballos.

• Empregar  páxinas  web  interactivas  sobre  matemáticas,  sobre  todo  como  recursos  de

reforzo e ampliación de contidos: proxecto Gauss(Descartes, EDAD…), repositorio Abalar,

Procomún…

• Facer uso de recursos dispoñibles na web: páxinas web sobre matemáticas e vídeos.

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA

O Departamento de Matemáticas contribúe a unha convivencia pacífica no centro (orde,

tranquilidade, boas relación dentro e fóra da aula, actitude de traballo...) e axudará a asumir e

practicar valores cívicos e democráticos: o respecto polas persoas e o ben material, a tolerancia, a
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a solidariedade, os dereitos humanos, o coidado do medio ambiente, a igualdade efectiva entre

mulleres e homes...

CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LINGÜÍSTICO

Segundo a lexislación vixente a materia de Matemáticas impartirase en lingua castelá. 

No blogue do proxecto SansaLudoMates que leva a cabo o departamento usarase a lingua

galega.

10) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES

Participación no Rally Matemático organizado por IGACIENCIA.

Participación  en  Matemáticas  na  Raia  organizada  por  AGAPEMA E  APM  (Asociación

Galega de Profesores de Matemáticas e Asociación do Profesorado de Matemáticas de Portugal) 

Participación na Olimpíada Matemática organizados por AGAPEMA (Asociación Galega de

Profesores de Matemáticas).

Participación  no  Canguro  Matemático  organizado  pola  Asociación  Canguro  Matemático

Europeo.

Celebración do Día Escolar das Matemáticas (12 de maio), intentando preparar actividades

que involucren a todo o centro educativo, retomando a Feira SANSALUDOMATES.

Organización da cuarta edición do Concurso de Puntos de Lectura Matemáticos.

Realización de exposicións de materiais construídos polas propias alumnas e alumnos nas

clases de Matemáticas. 

Celebración do día do Crebacabezas (29 de xaneiro), o día de π (14 de marzo), ...

Aproveitamento de datas sinaladas, como o Día da Prensa, do Consumidor, da Muller...

para introducir contidos matemáticos.

Colaboración coa Biblioteca nas actividades propostas sobre matemáticas e ciencia.
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11) PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A 

PROGRAMACIÓN

A mellora permanente do proceso de ensino-aprendizaxe é un obxectivo prioritario de todos

os departamentos didácticos. Un dos referentes básicos nesta mellora é a avaliación da propia

programación, co obxecto de valorar a súa adecuación ás necesidades do alumnado. Por tanto, é

necesario fixar unha estratexia que permita contrastar a boa marcha do proceso en relación á

programación de contidos prevista.

Para tal fin sería de interese avaliar os seguintes puntos:

•  Estatística de resultados en cada trimestre.

•  Proporción de contidos tratados sobre o total dos previstos.

•  Grao de consecución das capacidades básicas máis importantes para esta materia.

San Sadurniño, 7 de setembro de 2022

Ana Isabel Polo Carreiras Verónica Fraga Lamas

(Xefa de Departamento)
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