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INTRODUCCIÓN 

 

 Engadimos o presente anexo á Programación do curso actual atendendo as instruccións, do 

27 de abril de 2020, da Consellería de Educación, Universidade, Formación Profesional e 

innovación educativa, para o desenvolvemento do 3º trimestre do curso académico 2019-2020, nos 

Centros da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 Faremos, polo tanto, referencia única e exclusivamente aos cambios que teñen lugar con 

respecto á Programación entregada a principio de curso, e aqueles apartados que poden resultar 

máis afectados e de interese para o alumnado.  
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1 MATEMÁTICAS I  
 

1.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN:  

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.   En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

▪ 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. 

▪ MA1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, 
o proceso seguido na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

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

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: relación con outros problemas coñecidos; 
modificación de variables; suposición do problema 
resolto. 

▪ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia 
das solucións coa situación, revisión sistemática do 
proceso, outras formas de resolución, problemas 
parecidos, xeneralizacións e particularizacións 
interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: 
métodos, razoamentos, linguaxes, etc. 

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

▪ MA1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para 
resolver ou demostrar (datos, relacións entre os 
datos, condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas para 
resolver, valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos 
de razoamento na resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ MA1B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

▪ CMCCT  

▪ CAA 

Todas 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: 
métodos, razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao 
absurdo, método de indución, contraexemplos, 
razoamentos encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

▪ B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

▪ MA1B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función do contexto matemático e 
reflexiona sobre o proceso de demostración 
(estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos 
clave, etc.). 

▪ CMCCT Todas 

▪ g ▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. ▪ B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva ▪ MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os ▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

▪ i ▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 
informes científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na demostración dun 
resultado matemático. 

▪ B1.9. 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. 

para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha demostración, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

▪ MA1B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema para demostrar, 
tanto na procura de resultados como para a mellora 
da eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

▪ MA1B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática 
(problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc.). 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MA1B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 
problemas, formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

▪ CMCCT Todas 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: 
métodos, razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao 
absurdo, método de indución, contraexemplos, 

▪ B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento posterior, a 
xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e 

▪ MA1B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

razoamentos encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, 
de xeito individual e en equipo. 

o afondamento nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MA1B1.6.2. Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias 
experimentais e matemáticas, economía e 
matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos 
(numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.11. Elaboración e presentación dun informe 
científico sobre o proceso, os resultados e as 
conclusións do proceso de investigación 
desenvolvido, utilizando as ferramentas e os medios 
tecnolóxicos axeitados. 

▪ B1.7. Elaborar un informe científico escrito que 
recolla o proceso de investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ MA1B1.7.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ MA1B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MA1B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 

▪ CCL Todas 

▪ MA1B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, e, así mesmo, formula 
posibles continuacións da investigación, analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as 
súas impresións persoais sobre a experiencia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións da realidade. 

▪ MA1B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MA1B1.8.2. Establece conexións entre o problema 
do mundo real e o matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

▪ MA1B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.8.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ i ▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.9. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

▪ MA1B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

▪ CMCCT Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MA1B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continua, autocrítica constante, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MA1B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formularse 
preguntas e buscar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados atopados, etc 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MA1B1.11.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b ▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

▪ B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia e aprendendo delas para 

▪ MA1B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

▪ i 

▪ l 

dificultades propias do traballo científico. situacións similares futuras. estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 
aprendendo diso para situacións futuras. 

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. 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. 

– Facilitar a 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 
conclusións obtidos. 

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

▪ B1.13. 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. 

▪ MA1B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MA1B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información 
cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 10, 11, 12, 13 

▪ MA1B1.13.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA1B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 4, 5, 6, 7, 8, 9 

▪ MA1B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 13 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. 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. 

– Facilitar a 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 
conclusións obtidos. 

▪ B1.14. 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. 

▪ MA1B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios 
(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información relevante, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

▪ CD Todas 

▪ MA1B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar 
a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

▪ CCL Todas 

▪ MA1B1.14.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo pautas de 
mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ MA1B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ideas e tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ g 

▪ i 

▪ B2.1. Números reais: necesidade do seu estudo e 
das súas operacións para a comprensión da 
realidade. Valor absoluto. Desigualdades. Distancias 
na recta real. Intervalos e ámbitos. Aproximación e 
erros. Notación científica. 

▪ B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e 
as súas propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información, estimando, valorando e 
representando os resultados en contextos de 
resolución de problemas.  

▪ MA1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais e 
complexos e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

 

▪ CMCCT 1, 6 

▪ MA1B2.1.2. Realiza operacións numéricas con 
eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou ferramentas 
informáticas. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ MA1B2.1.3. Utiliza a notación numérica máis 
adecuada a cada contexto e xustifica a súa 
idoneidade. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ MA1B2.1.4. Obtén cotas de erro e estimacións nos 
cálculos aproximados que realiza, valorando e 
xustificando a necesidade de estratexias axeitadas 
para minimizalas. 

▪ CMCCT 1 

▪ MA1B2.1.5. Coñece e aplica o concepto de valor 
absoluto para calcular distancias e manexar 
desigualdades. 

▪ CMCCT 1, 3, 6 

▪ MA1B2.1.6. Resolve problemas nos que interveñen 
números reais, a súa representación e a 
interpretación na recta real, e as súas operacións. 

▪ CMCCT 1 

▪ i ▪ B2.2. Números complexos. Forma binómica e polar. 
Representacións gráficas. Operacións elementais. 
Fórmula de Moivre. 

▪ B2.2. Coñecer os números complexos como 
extensión dos números reais, e utilizalos para obter 
solucións dalgunhas ecuacións alxébricas. 

▪ MA1B2.2.1. Valora os números complexos como 
ampliación do concepto de números reais e utilízaos 
para obter a solución de ecuacións de segundo grao 
con coeficientes reais sen solución real. 

▪ CMCCT 6 

▪ MA1B2.2.2. Opera con números complexos e 
represéntaos graficamente, e utiliza a fórmula de 
Moivre no caso das potencias, utilizando a notación 
máis adecuada a cada contexto, xustificando a súa 
idoneidade. 

▪ CMCCT 6 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020    Página 11 de 133 

 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

▪ i ▪ B2.3. Sucesións numéricas: termo xeral, monotonía 
e acotación. Número "e". 

▪ B2.4. Logaritmos decimais e neperianos. 
Propiedades. Ecuacións logarítmicas e exponenciais. 

▪ B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas 
sinxelas 

▪ B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos 
logaritmos utilizando as súas propiedades na 
resolución de problemas extraídos de contextos 
reais.  

▪ MA1B2.3.1. Aplica correctamente as propiedades 
para calcular logaritmos sinxelos en función doutros 
coñecidos. 

▪ CMCCT 1 

▪ MA1B2.3.2. Resolve problemas asociados a 
fenómenos físicos, biolóxicos ou económicos, 
mediante o uso de logaritmos e as súas 
propiedades. 

▪ CMCCT 1 

▪ i ▪ B2.6. Formulación e resolución de problemas da vida 
cotiá mediante ecuacións e inecuacións. 
Interpretación gráfica. 

▪ B2.7. Método de Gauss para a resolución e a 
interpretación de sistemas de ecuacións lineais. 
Formulación e resolución de problemas da vida cotiá 
utilizando o método de Gauss. 

▪ B2.4. Analizar, representar e resolver problemas 
formulados en contextos reais, utilizando recursos 
alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e 
interpretando criticamente os resultados. 

▪ MA1B2.4.1. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estuda e 
clasifica un sistema de ecuacións lineais formulado 
(como máximo de tres ecuacións e tres incógnitas), 
resólveo mediante o método de Gauss, nos casos 
que sexa posible, e aplícao para resolver problemas. 

▪ CMCCT 3 

▪ MA1B2.4.2. Resolve problemas nos que se precise a 
formulación e a resolución de ecuacións (alxébricas 
e non alxébricas) e inecuacións (primeiro e segundo 
grao), e interpreta os resultados no contexto do 
problema. 

▪ CMCCT 3 

 Bloque 3. Análise   

▪ g 

▪ i 

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. Características 
das funcións. 

▪ B3.2. Funcións básicas: polinómicas, racionais 
sinxelas, valor absoluto, raíz, trigonométricas e as 
súas inversas, exponenciais, logarítmicas e funcións 
definidas a anacos. 

▪ B3.3. Operacións e composición de funcións. 
Función inversa. Funcións de oferta e demanda. 

▪ B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través 
de enunciados, táboas ou expresións alxébricas, que 
describan unha situación real, e analizar cualitativa e 
cuantitativamente as súas propiedades, para 
representalas graficamente e extraer información 
práctica que axude a interpretar o fenómeno do que 
se derivan. 

▪ MA1B3.1.1. Recoñece analiticamente e graficamente 
as funcións reais de variable real elementais e 
realiza analiticamente as operacións básicas con 
funcións. 

▪ CMCCT 10 

▪ MA1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e de 
maneira razoada eixes, unidades, dominio e escalas, 
e recoñece e identifica os erros de interpretación 
derivados dunha mala elección. 

▪ CMCCT 10, 12 

▪ MA1B3.1.3. Interpreta as propiedades globais e 
locais das funcións, comprobando os resultados coa 
axuda de medios tecnolóxicos en actividades 
abstractas e problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 10, 12 

▪ MA1B3.1.4. Extrae e identifica informacións 
derivadas do estudo e a análise de funcións en 
contextos reais. 

▪ CMCCT 10, 12 

▪ i ▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e 
no infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 

▪ B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade 
dunha función aplicándoos no cálculo de límites e o 

▪ MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza 
as operacións elementais do seu cálculo, aplica os 

▪ CMCCT 11 
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Indeterminacións. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 
descontinuidades. 

estudo da continuidade dunha función nun punto ou 
un intervalo. 

procesos para resolver indeterminacións e determina 
a tendencia dunha función a partir do cálculo de 
límites. 

▪ MA1B3.2.2. Determina a continuidade da función 
nun punto a partir do estudo do seu límite e do valor 
da función, para extraer conclusións en situacións 
reais. 

▪ CMCCT 11 

▪ MA1B3.2.3. Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 

▪ CMCCT 11 

▪ i 

 

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e 
no infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.5. Continuidade dunha función. Estudo de 
descontinuidades. 

▪ B3.6. Derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica da derivada da función nun 
punto. Medida da variación instantánea dunha 
magnitude con respecto a outra. Recta tanxente e 
normal. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra 
da cadea. 

▪ B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función 
nun punto, a súa interpretación xeométrica e o 
cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos 
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos. 

▪ MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función 
usando os métodos axeitados e emprégaa para 
estudar situacións reais e resolver problemas. 

▪ CMCCT 12 

▪ MA1B3.3.2. Deriva funcións que son composición de 
varias funcións elementais mediante a regra da 
cadea. 

▪ CMCCT 12 

▪ MA1B3.3.3. Determina o valor de parámetros para 
que se verifiquen as condicións de continuidade e 
derivabilidade dunha función nun punto. 

▪ CMCCT 12 

▪ g 

▪ i 

▪ B3.1. Funcións reais de variable real. Características 
das funcións. 

▪ B3.4. Concepto de límite dunha función nun punto e 
no infinito. Cálculo de límites. Límites laterais. 
Indeterminacións. 

▪ B3.7. Función derivada. Cálculo de derivadas. Regra 
da cadea. 

▪ B3.8. Utilización das ferramentas básicas da análise 
para o estudo das características dunha función. 
Representación gráfica de funcións. 

▪ B3.4. Estudar e representar graficamente funcións 
obtendo información a partir das súas propiedades e 
extraendo información sobre o seu comportamento 
local ou global. 

▪ MA1B3.4.1. Representa graficamente funcións, 
despois dun estudo completo das súas 
características mediante as ferramentas básicas da 
análise. 

▪ CMCCT 10, 12 

▪ MA1B3.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos axeitados 
para representar e analizar o comportamento local e 
global das funcións. 

▪ CMCCT 10, 11, 12 

 Bloque 4. Xeometría   

▪ i ▪ B4.1. Medida dun ángulo en radiáns. 

▪ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas 
dos ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de transformacións 

▪ B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, 
manexando con soltura as razóns trigonométricas 
dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as 
transformacións trigonométricas usuais. 

▪ MA1B4.1.1. Coñece e utiliza as razóns 
trigonométricas dun ángulo, o seu dobre e a metade, 
así como as do ángulo suma e diferenza doutros 
dous. 

▪ CMCCT 4, 5 
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trigonométricas. 

▪ i ▪ B4.2. Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
Circunferencia goniométrica. Razóns trigonométricas 
dos ángulos suma, diferenza doutros dous, dobre e 
metade. Fórmulas de transformacións 
trigonométricas. 

▪ B4.3. Teoremas. Resolución de ecuacións 
trigonométricas sinxelas. 

▪ B4.4. Resolución de triángulos. Resolución de 
problemas xeométricos diversos. 

▪ B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e 
tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais para 
resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na 
resolución de triángulos directamente ou como 
consecuencia da resolución de problemas 
xeométricos do mundo natural, xeométrico ou 
tecnolóxico. 

▪ MA1B4.2.1. Resolve problemas xeométricos do 
mundo natural, xeométrico ou tecnolóxico, utilizando 
os teoremas do seo, coseno e tanxente, e as 
fórmulas trigonométricas usuais, e aplica a 
trigonometría a outras áreas de coñecemento, 
resolvendo problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 4, 5 

▪ i ▪ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións 
xeométricas. 

▪ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de 
dous vectores. 

▪ B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

▪ B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as 
súas consecuencias; entender os conceptos de base 
ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse con 
precisión no plano euclídeo e no plano métrico, 
utilizando en ambos os casos as súas ferramentas e 
propiedades. 

▪ MA1B4.3.1. Define e manexa as operacións básicas 
con vectores no plano, utiliza a interpretación 
xeométrica das operacións para resolver problemas 
xeométricos e emprega con asiduidade as 
consecuencias da definición de produto escalar para 
normalizar vectores, calcular o coseno dun ángulo, 
estudar a ortogonalidade de dous vectores ou a 
proxección dun vector sobre outro. 

▪ CMCCT 7 

▪ MA1B4.3.2. Calcula a expresión analítica do produto 
escalar, do módulo e do coseno do ángulo. 

▪ CMCCT 7 

▪ i ▪ B4.5. Vectores libres no plano. Operacións 
xeométricas. 

▪ B4.6. Produto escalar. Módulo dun vector. Ángulo de 
dous vectores. 

▪ B4.8. Xeometría métrica plana. Ecuacións da recta. 
Posicións relativas de rectas. Distancias e ángulos. 
Resolución de problemas. 

▪ B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións 
da xeometría plana elemental, obtendo as ecuacións 
de rectas, e utilizalas para resolver problemas de 
incidencia e cálculo de distancias. 

▪ MA1B4.4.1. Calcula distancias entre puntos e dun 
punto a unha recta, así como ángulos de dúas 
rectas. 

▪ CMCCT 8 

▪ MA1B4.4.2. Obtén a ecuación dunha recta nas súas 
diversas formas, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

▪ CMCCT 8 

▪ MA1B4.4.3. Recoñece e diferencia analiticamente as 
posicións relativas das rectas. 

▪ CMCCT 8 

▪ i ▪ B4.9. Lugares xeométricos do plano. 

▪ B4.10. Cónicas. Circunferencia, elipse, hipérbole e 
parábola. Ecuación e elementos. 

▪ B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no 
plano e identificar as formas correspondentes a 
algúns lugares xeométricos usuais, estudando as 
súas ecuacións reducidas e analizando as súas 
propiedades métricas. 

▪ MA1B4.5.1. Coñece o significado de lugar 
xeométrico e identifica os lugares máis usuais en 
xeometría plana, así como as súas características. 

▪ CMCCT 9 

▪ MA1B4.5.2. Realiza investigacións utilizando 
programas informáticos específicos naquelas hai que 
seleccionar, que estudar posicións relativas e 
realizar interseccións entre rectas e as distintas 
cónicas estudadas. 

▪ CMCCT 9 
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 Bloque 5. Estatística e Probabilidade   

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1. Estatística descritiva bidimensional. 

▪ B5.2. Táboas de continxencia. 

▪ B5.3. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 

▪ B5.4. Medias e desviacións típicas marxinais. 

▪ B5.5. Distribucións condicionadas. 

▪ B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

▪ B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas 
ou continuas, procedentes de contextos relacionados 
co mundo científico, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais, mediante os medios máis 
adecuados (lapis e papel, calculadora ou  folla de 
cálculo), valorando a dependencia entre as 
variables. 

▪ MA1B5.1.1. Elabora táboas bidimensionais de 
frecuencias a partir dos datos dun estudo estatístico, 
con variables numéricas (discretas e continuas) e 
categóricas. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA1B5.1.2. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA1B5.1.3. Calcula as distribucións marxinais e 
distribucións condicionadas a partir dunha táboa de 
continxencia, así como os seus parámetros (media, 
varianza e desviación típica). 

▪ CMCCT 13 

▪ MA1B5.1.4. Decide se dúas variables estatísticas 
son ou non dependentes a partir das súas 
distribucións condicionadas e marxinais. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA1B5.1.5. Avalía as representacións gráficas para 
unha distribución de datos sen agrupar e agrupados, 
usando adecuadamente medios tecnolóxicos para 
organizar e analizar datos desde o punto de vista 
estatístico, calcular parámetros e xerar gráficos 
estatísticos. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

13 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

▪ B5.7. Estudo da dependencia de dúas variables 
estatísticas. Representación gráfica: nube de puntos. 

▪ B5.8. Dependencia lineal de dúas variables 
estatísticas. Covarianza e correlación: cálculo e 
interpretación do coeficiente de correlación lineal. 

▪ B5.9. Regresión lineal. Estimación. Predicións 
estatísticas e fiabilidade destas. 

▪ B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas 
variables e cuantificar a relación lineal entre elas 
mediante o coeficiente de correlación, valorando a 
pertinencia de axustar unha recta de regresión e, de 
ser o caso, a conveniencia de realizar predicións, 
avaliando a fiabilidade destas nun contexto de 
resolución de problemas relacionados con 
fenómenos científicos. 

▪ MA1B5.2.1. Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables 
son ou non estatisticamente dependentes mediante 
a representación da nube de puntos. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA1B5.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da 
dependencia lineal entre dúas variables mediante o 
cálculo e a interpretación do coeficiente de 
correlación lineal. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA1B5.2.3. Calcula e representa as rectas de 
regresión de dúas variables, e obtén predicións a 
partir delas. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA1B5.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións 
obtidas a partir da recta de regresión, mediante o 
coeficiente de determinación lineal. 

▪ CMCCT 13 

▪ b ▪ B5.10. Identificación das fases e das tarefas dun ▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a ▪ MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa ▪ CCL 13 
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▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

estudo estatístico. Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística, interpretando a 
información e detectando erros e manipulacións. 

descrición de situacións relacionadas coa estatística, 
analizando un conxunto de datos ou interpretando de 
forma crítica informacións estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, a publicidade e outros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións 
na presentación tanto dos datos como das 
conclusións. 

estatística utilizando un vocabulario adecuado e 
elabora análises críticas sobre traballos relacionados 
coa estatística aparecidos en medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

▪ CMCCT 
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1.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.    

En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 1.2.1  TEMA 1:  NÚMEROS REAIS 

 

 1.2.1.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, 

transformar e intercambiar información, estimando, valorando e representando os resultados 

en contextos de resolución de problemas. 

• B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos logaritmos utilizando as súas propiedades 

na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

 

 1.2.1.2 Contidos mínimos 

 

• Expresar números racionais en forma decimal. 

• Achar a fracción xeratriz dun número decimal periódico. 

• Efectuar aproximacións de números irracionais e calcular ou acoutar o erro. 

• Representar números reais na recta real mediante o teorema de Tales ou o de Pitágoras. 

• Efectuar representacións de intervalos e contornos de números reais. 

• Expresar números moi grandes ou moi pequenos utilizando a notación científica. 

• Operar con radicais, transformalos en potencias e efectuar operacións con eles. 

• Efectuar cálculos utilizando números combinatorios. 

• Obter desenvolvementos de potencias de binomios 

• Efectuar cálculos con logaritmos, tanto decimais como neperianos. 
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• Transformar expresións alxébricas en logarítmicas e viceversa. 

• Resolver ecuacións logarítmicas sinxelas utilizando as propiedades dos logaritmos. 

 

 1.2.2  TEMA 2:  SUCESIÓNS 

 

 1.2.2.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B2.1. Utilizar os números reais, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, 

transformar e intercambiar información, estimando, valorando e representando os resultados 

en contextos de resolución de problemas. 

• B2.3. Valorar as aplicacións do número "e" e dos logaritmos utilizando as súas propiedades 

na resolución de problemas extraídos de contextos reais. 

 

 1.2.2.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer o concepto de sucesión.  

• Obter termos xerais de progresións e doutros tipos de sucesións.  

• Dar o criterio de formación dunha sucesión recorrente. 

• Calcular o valor da suma de termos de progresións. 

• Descubrir o límite dunha sucesión ou xustificar que carece del. 

• Calcular limites de sucesións, incluíndo a indeterminación  1∞. 

• Resolver problemas e responder cuestións teóricas relacionadas coas sucesións, progresións, 

e cálculo de límites. 

 

 

 1.2.3  TEMA 3:  ÁLXEBRA 

 

 1.2.3.1 Criterios de avaliación 
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• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados en contextos reais, utilizando 

recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e interpretando criticamente os 

resultados. 

 

 1.2.3.2 Contidos mínimos 

 

• Efectuar sumas e produtos de polinomios. 

• Determinar o cociente e o resto na división enteira de polinomios. 

• Aplicar a regra de Ruffini para efectuar divisións entre (x – a) e para calcular valores 

numéricos de polinomios. 

• Buscar raíces de polinomios. 

• Efectuar descomposicións factoriais de polinomios e achar o seu m.c.d. e o seu m.c.m. 

• Resolver ecuacións polinómicas de 1º, 2º e grao superior. Tamén bicadradas. 

• Resolver ecuacións racionais e radicais. 

• Resolver ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

• Resolver sistemas e interpretar o significado das súas solucións. 

• Formular e resolver problemas con ecuacións e sistemas dos tipos estudados. 

• Resolver inecuacións, tanto polinómicas como racionais. 

• Aplicar o método de Gauss a sistemas lineais e sinxelos. 

• Formular e resolver problemas con inecuacións. 

 

 

 1.2.4  TEMA 4:  RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

 1.2.4.1 Criterios de avaliación 
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• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando con soltura as razóns 

trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as transformacións 

trigonométricas usuais. 

• B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais 

para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos directamente 

ou como consecuencia da resolución de problemas xeométricos do mundo natural, 

xeométrico ou tecnolóxico. 

 

 1.2.4.2 Contidos mínimos 

 

• Transformar a medida dun ángulo no sistema sexaxesimal a radiáns e viceversa. 

• Establecer as razóns trigonométricas dos ángulos agudos nos triángulos rectángulos.  

• Determinar a medida dos lados dun triángulo rectángulo cando se coñece un deles e unha 

razón trigonométrica dun ángulo agudo.  

• Atopar as demais razóns trigonométricas dun ángulo coñecida unha delas. 

• Relacionar as razóns trigonométricas dun ángulo calquera coas dun ángulo do primeiro 

cuadrante. 

• Resolver triángulos rectángulos.  

• Aplicar os teoremas dos senos e do coseno para resolver calquera tipo de triángulo.  

• Resolver, coa axuda da trigonometría, problemas de xeometría ou topografía. 

 

 

 1.2.5  TEMA 5:  FÓRMULAS E FUNCIÓNS TRIGONOMÉTRICAS 

 

 1.2.5.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.1. Recoñecer e traballar cos ángulos en radiáns, manexando con soltura as razóns 

trigonométricas dun ángulo, do seu dobre e a metade, así como as transformacións 

trigonométricas usuais. 

• B4.2. Utilizar os teoremas do seno, coseno e tanxente, e as fórmulas trigonométricas usuais 

para resolver ecuacións trigonométricas e aplicalas na resolución de triángulos directamente 

ou como consecuencia da resolución de problemas xeométricos do mundo natural, 

xeométrico ou tecnolóxico. 

 

 1.2.5.2 Contidos mínimos 

 

• Deducir as fórmulas trigonométricas (suma, resta, ángulo dobre, ángulo metade, 

transformacións de sumas en produtos, …).  

• Utilizar as fórmulas trigonométricas (suma, resta, ángulo dobre...) para obter as razóns 

trigonométricas dalgúns ángulos a partir doutros simplificar expresións e demostrar 

identidades trigonométricas. 

• Resolver ecuacións trigonométricas. 

• Recoñecer as funcións trigonométricas dadas mediante as súas gráficas.  

• Representar calquera das funcións trigonométricas (seno, coseno ou tanxente) sobre uns 

eixes coordenados, en cuxo eixe de abscisas se sinalaron as medidas, en radiáns, dos ángulos 

máis relevantes. 

• Resolver problemas e responder cuestións teóricas relacionadas coas fórmulas 

trigonométricas e funcións trigonométricas. 

 

 

 1.2.6  TEMA 6:  NÚMEROS COMPLEXOS 

 

 1.2.6.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B2.2. Coñecer os números complexos como extensión dos números reais, e utilizalos para 

obter solucións dalgunhas ecuacións alxébricas. 

• B2.4. Analizar, representar e resolver problemas formulados en contextos reais, utilizando 

recursos alxébricos (ecuacións, inecuacións e sistemas) e interpretando criticamente os 

resultados. 

 

 1.2.6.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer os conceptos relacionados cos números complexos (parte real e imaxinaria, módulo 

e argumento), as súas representacións gráficas, os seus elementos e as súas operacións. 

• Realizar operacións combinadas (sumas, restas, produtos e divisións) de números complexos 

postos en forma binómica e representa graficamente a solución.  

• Achar o conxugado dun número complexo e facer uso das súas propiedades. 

• Pasar un número complexo de forma binómica a polar, ou viceversa, representalo e obter o 

seu oposto e o seu conxugado. 

• Efectuar operacións (produtos, cocientes e potencias) de números complexos en forma polar. 

• Resolver problemas nos que deba realizar operacións aritméticas con complexos e para o cal 

deba dilucidarse se expresan en forma binómica ou polar. Valerse da representación gráfica 

nalgún dos pasos. 

• Calcular raíces de números complexos e interpretalas graficamente (obtención de polígonos 

regulares). 

• Resolver ecuacións no campo dos números complexos. 

• Calcular expresións do tipo  sen(3a), cos(5a), tg(6a). 

• Interpretar e representar graficamente igualdades e desigualdades ente números complexos. 

• Utilizar os números complexos para efectuar transformacións no plano, en particular xiros e 

tamén homotecias. 

• Formular ecuacións polinómicas coñecidas as súas solucións, tanto reais como complexas. 

• Responder cuestións teóricas sobre números complexos. 
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 1.2.7  TEMA 7:  VECTORES 

 

 1.2.7.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.3. Manexar a operación do produto escalar e as súas consecuencias; entender os 

conceptos de base ortogonal e ortonormal; e distinguir e manexarse con precisión no plano 

euclídeo e no plano métrico, utilizando en ambos os casos as súas ferramentas e propiedades. 

 

 1.2.7.2 Contidos mínimos 

 

• Representar vectores fixos no plano. 

• Determinar os elementos dun vector fixo (orixe, extremo, dirección, sentido e módulo). 

• Resolver problemas de paralelogramos coa equipolencia de vectores. 

• Efectuar operacións con vectores, tanto analítica como graficamente.  

• Expresar un vector como combinación lineal doutros dous. 

• Determinar se dous vectores son linealmente dependentes ou independentes. 

• Achar coordenadas de vectores respecto da base canónica e respecto doutras bases. 

• Multiplicar escalarmente dous vectores. 

• Achar o ángulo que determinan dous vectores. 

• Determinar vectores ortogonais e unitarios. 

• Determinar coordenadas de puntos en diferentes sistemas de referencia do plano afín. 

• Achar as coordenadas do punto medio dun segmento e as coordenadas doutros puntos que o 

dividan en partes iguais. 

 

 

 1.2.8  TEMA 8:  XEOMETRÍA ANALÍTICA 

 

 1.2.8.1 Criterios de avaliación 
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• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.4. Interpretar analiticamente distintas situacións da xeometría plana elemental, obtendo as 

ecuacións de rectas, e utilizalas para resolver problemas de incidencia e cálculo de distancias. 

 

 1.2.8.2 Contidos mínimos 

 

• Determinar de distintas formas a ecuación dunha recta cando se coñecen: un punto e o vector 

director, dous puntos, un punto e a pendente. 

• Obter puntos dunha recta, o seu vector director e a súa pendente cando se coñece a súa 

ecuación. 

• Achar ecuacións de rectas paralelas e perpendiculares a unha dada. 

• Calcular o ángulo de dúas rectas utilizando vectores e mediante as pendentes. 

• Representar rectas e achar interseccións entre elas. 

• Estudar a posición relativa de dúas rectas e impoñer condicións de paralelismo ou 

perpendicularidade en función dun parámetro. 

• Achar a proxección dun punto sobre unha recta e as coordenadas do punto simétrico. 

• Calcular nun triángulo coñecido as súas medianas, alturas, mediatrices dos lados, bisectrices 

interiores, baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro. 

• Achar mediante distancias a ecuación de lugares xeométricos sinxelos como mediatrices e 

bisectrices. 

 

 

 1.2.9  TEMA 9:  LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS 

 

 1.2.9.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.5. Manexar o concepto de lugar xeométrico no plano e identificar as formas 

correspondentes a algúns lugares xeométricos usuais, estudando as súas ecuacións reducidas 

e analizando as súas propiedades métricas. 

 

 1.2.9.2 Contidos mínimos 

 

• Seccionar unha superficie cónica para obter as curvas cónicas. 

• Calcular a ecuación reducida e xeral dunha circunferencia coñecidos o seu centro e o seu 

radio. 

• Achar a ecuación dunha circunferencia coñecendo outros elementos desta. 

• Determinar, a partir da ecuación, o centro e o radio da circunferencia. 

• Calcular a potencia dun punto respecto dunha circunferencia dada e o eixe radical de dúas 

circunferencias. 

• Estudar a posición relativa dun punto e unha circunferencia, unha recta e unha circunferencia 

e de dúas circunferencias. 

• Achar a ecuación dunha parábola, en forma reducida e aplicando a definición. 

• Achar a ecuación dunha elipse, en forma reducida e aplicando a definición. 

• Achar a ecuación dunha hipérbole, en forma reducida e aplicando a definición. 

• Obter os elementos das cónicas a partir da súa ecuación. 

• Diferenciar as ecuacións xerais que corresponden a cada unha das cónicas. 

• Efectuar problemas de tanxencias con cónicas. 

• Achar interseccións de rectas e cónicas 

 

 

 1.2.10 TEMA 10:  FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

 

 1.2.10.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.1. Identificar funcións elementais dadas a través de enunciados, táboas ou expresións 

alxébricas, que describan unha situación real, e analizar cualitativa e cuantitativamente as 

súas propiedades, para representalas graficamente e extraer información práctica que axude a 

interpretar o fenómeno do que se derivan. 

 

 1.2.10.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer os conceptos de dominio de definición e de percorrido dunha función e obtelo a 

partir da súa expresión analítica ou gráfica.  

• Determinar o dominio dunha función tendo en conta o contexto real do enunciado. 

• Coñecer as familias de funcións elementais (lineais, cuadráticas, proporcionalidade inversa, 

radicais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas), as súas características e asociar as 

súas expresións analíticas coas formas das súas gráficas. 

• Obter a expresión dunha función lineal a partir da súa gráfica ou dalgúns elementos. 

• A partir dunha función cuadrática dada, recoñecer a súa forma e a súa posición e 

represéntala.  

• Obter a expresión analítica dunha función cuadrática a partir da súa gráfica ou dalgúns dos 

seus elementos. 

• Determinar os puntos de corte cos eixes e o signo dunha función. 

• Esbozar a gráfica dunha función ao determinar as zonas de existencia. 

• Representar funcións polinómicas descompostas en factores simples. 

• Representar unha función exponencial e unha función logarítmica dadas pola súa expresión 

analítica.  

• Obter a expresión analítica dunha función exponencial ou logarítmica a partir da súa gráfica 

ou dalgúns dos seus elementos. 

• Representar funcións definidas «a anacos» e estudar as súas características. Obter a expresión 

analítica dunha función  «a anacos» a partir da súa gráfica. 

• Coñecer os conceptos de composición de funcións, inversa ou recíproca dunha función.  

• Compoñer dúas ou mais funcións  e recoñece unha función como composta doutras. Obter a 

expresión analítica da función  y = f – 1 (x),  a partir da función  y = f(x).   
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• Dada a gráfica dunha función, representar a da súa inversa e obtén valores dunha a partir dos 

da outra. 

• Representar as funcións  y = f(x+k),  y = f(x) + k ,  y = k f(x), y = f(-x),  y = - f(x),  y = |f(x)| 

a partir da gráfica da función  y = f(x),  sendo  k  calquera número real. 

• Determinar o período e o percorrido en funcións trigonométricas. 

• Representar funcións trigonométricas elementais ou con lixeiras transformacións. 

• Determinar o dominio e o percorrido das funcións arcoseno, arcocoseno e arcotanxente. 

 

 

1.2.11  TEMA 11:  LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE E RAMAS 

INFINITAS 

 

 1.2.11.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade dunha función aplicándoos no cálculo de 

límites e o estudo da continuidade dunha función nun punto ou un intervalo. 

 

 1.2.11.2  Contidos mínimos 

 

• Calcular límites laterais en funcións definidas a anacos. 

• Calcular límites nun punto e no infinito en que haxa distintas indeterminacións.   

• Estudar a continuidade dunha función e clasificar as descontinuidades. 

• Determinar os límites e clasificar as descontinuidades dunha función da que se coñece a súa 

representación gráfica. 

• Calcular asíntotas de funcións racionais. 

• Esbozar a gráfica dunha función cando se coñecen as súas asíntotas e os puntos de corte cos 

eixes e coas asíntotas. 

• Calcular o límite dunha sucesión, incluíndo a indeterminación 1. 
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• Determinar as asíntotas e as zonas de existencia de funcións racionais, e a partir de aí 

efectuar a súa representación gráfica. 

• Buscar asíntotas horizontais e representar funcións exponenciais. 

• Buscar asíntotas verticais e representar funcións logarítmicas. 

 

 

 1.2.12 TEMA 12:  DERIVADAS 

 

 1.2.12.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.3. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos. 

• B3.4. Estudar e representar graficamente funcións obtendo información a partir das súas 

propiedades e extraendo información sobre o seu comportamento local ou global. 

 

 1.2.12.2  Contidos mínimos 

 

• Calcular incrementos da función e a taxa de variación media nun intervalo. 

• Achar a taxa de variación instantánea dunha función nun punto, mediante o paso ao límite da 

taxa de variación media.  

• Determinar a función derivada dunha función sinxela utilizando a definición. 

• Determinar a ecuación da recta tanxente á gráfica da función nun punto dado. 

• Obter puntos de tanxencia. 

• Obter a derivada da función suma, resta, produto, cociente e composición doutras funcións 

con derivadas coñecidas. 

• Aplicar a regra da cadea. 

• Estudar o signo da función derivada dunha función. 
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• Obter os puntos en que se anula a derivada dunha función, é dicir, os puntos de tanxencia 

horizontal. 

• Determinar os intervalos de crecemento e de decrecemento dunha función. 

• Formular e resolver, mediante o estudo da monotonía, problemas de optimización. 

• Obter a derivada da función recíproca ben directamente ou ben achando primeiramente a 

función recíproca.  

• Obter a derivada de funcións exponenciais utilizando distintas bases. 

• Obter as derivadas sucesivas de funcións exponenciais fáciles. 

• Derivar funcións logarítmicas de base decimal e fundamentalmente logaritmos neperianos. 

• Aplicar a derivación logarítmica para obter a derivada de potencias, raíces, produtos e 

cocientes.  

• Derivar funcións trigonométricas, tanto as elementais como as súas recíprocas. 

• Estudar a curvatura e buscar os puntos de inflexión dunha función dada. 

• Achar as asíntotas de distinto tipo de funcións, en especial as racionais. 

• Efectuar o estudo completo de diferentes tipos de funcións, en especial polinómicas e 

racionais, e trazar a súa gráfica. 

 

 

 1.2.13 TEMA 13:  DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

 

 1.2.13.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións bidimensionais, con 

variables discretas ou continuas, procedentes de contextos relacionados co mundo científico, 

e obter os parámetros estatísticos máis usuais, mediante os medios máis adecuados (lapis e 

papel, calculadora ou  folla de cálculo), valorando a dependencia entre as variables. 

• B5.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e cuantificar a relación lineal entre 

elas mediante o coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta de 
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regresión e, de ser o caso, a conveniencia de realizar predicións, avaliando a fiabilidade 

destas nun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos científicos. 

• B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas coa 

estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións 

estatísticas presentes nos medios de comunicación, a publicidade e outros ámbitos, 

detectando posibles erros e manipulacións na presentación tanto dos datos como das 

conclusións. 

 

 1.2.13.2  Contidos mínimos 

 

• Obter distintas variables dunha poboación ou mostra. 

• Achar as diferentes táboas de frecuencias. 

• Efectuar diferentes representacións gráficas dunha distribución de frecuencias. 

• Calcular os parámetros estatísticos dunha variable unidimensional, con e sen calculadora. 

• Efectuar diagramas de dispersión de variables bidimensionais. 

• Obter por simple observación o tipo de correlación que existe entre dúas variables.  

• Calcular o coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

• Calcular e representar as rectas de regresión dunha variable bidimensional. 

• Efectuar estimacións mediante as rectas de regresión. 

• Calcular o coeficiente de determinación para valorar a fiabilidade das rectas de regresión na 

estimación de valores dunha variable. 

• Achar algunha función de regresión non lineal como exponencial ou cuadrática. 

• Achar e representar as rectas de regresión cando existen valores discordantes ou atípicos. 

 

 

 

 

 

1.3 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

1.3.1 PROCEDEMENTOS 

Tendo en conta que a avaliación obrigatoria recaerá principalmente sobre a materia impartida durante a 

primeira e segunda avaliacións, o profesorado decidirá na súa materia, en función de situacións 

concretas, os procedementos de avaliación a utilizar e que serán:  realización de actividades de 

recuperación correspondentes a materia impartida (en formato exame online), exame online a través da 

AULA VIRTUAL da materia impartida ou unha mestura de procedementos, segundo cada caso 

particular. 

Ademais o alumnado voluntariamente poderá, seguindo as pautas indicadas polo profesorado, realizar 

actividades e/ou un exame da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da aula virtual ou do correo electrónico). Esta avaliación será sempre 

para beneficiar ao alumnado para axudalo a aprobar a materia ou mellorar a súa cualificación e baixo 

ningunha circunstancia poderá prexudicalo. 

 

1.3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación (en formato exame online) 
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• Actividades de ampliación (voluntarias) 

• Exame online da materia impartida na primeira e segunda avaliación. 

• Exame online voluntario da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da AULA VIRTUAL, do correo electrónico) 

• Asistencia e participación nas clases presenciais e nas impartidas durante a vixencia do estado de 

alarma e/ou comunicación fluída e constante co profesorado, a través dos medios tecnolóxicos que 

teña a súa disposición o alumnado:  por videoconferencia, a través da AULA VIRTUAL   ou  por 

correo electrónico. 

• Presentación das actividades en tempo (no prazo indicado) e forma (coas carácterístias solicitadas) 

 

1.3.3 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Seguindo as instruccións do 27/04/2020  marcadas pola Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, avaliaremos ao alumnado polos resultados acadados na primeira e segunda 

avaliación, e polas actividades de recuperación, repaso e reforzo. Tamén serán avaliadas as actividades 

e/ou exame de ampliación correspondentes a materia impartida durante o estado de alarma, que terán 

un caracter voluntario, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

1. Se o alumnado ten aprobadas a primeira e a segunda avaliación entón xa ten aprobado o 

curso. A cualificación final obterase da media aritmética das cualificacións das citadas 

avaliacións. 

2. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación igual ou superior 

a  3  e a media aritmética das dúa avaliacións é  un  5, tamén terá o curso aprobado. 

3. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación inferior a  3  

entón terá que recuperala mediante as actividades de recuperación que realizaranse en formato 

exame online. 

4. Se o alumnado ten suspensas as dúas avaliacións, entón terá que recuperalas mediante as 

actividades de recuperación que realizaranse en formato exame online. 
 

Para o alumnado matriculado en 2º de Bacharelato coa materia Matemáticas  I   pendente: 

5. Se durante o curso realizou algún dos exames da primeira e/ou segunda avaliación, entón será 

avaliado como se indica nos apartados  1  a  4. 

6. Se durante o curso NON realizou ningún dos exames da primeira e segunda avaliación, para 

poder ser avaliado terá que elixir unha das seguintes opcións: 

a. Realizar as actividades de recuperación (en formato exame online) da primeira e 

segunda avaliación. 

b. Realizar o exame online que levarase a cabo do 1 ao 4 de xuño 

7. Se o/a alumno/a, ao que fai referencia o punto 6, non se puxo en contacto co profesor, cunha 

antelación mínima de 5 días antes da data prevista para a realización das ACTIVIDADES 

DE RECUPERACIÓN EN FORMATO EXAME ONLINE, entenderase que a súa opción e o 

EXAME ONLINE que se realizará do 1 ao 4 de xuño.  

 

A cualificación final do alumnado obtida a partires dos resultados da primeira e segunda avaliación 

engadirase: 

• Ata  1  punto pola asistencia e participación regular nas clases impartidas polo profesorado (durante 

a vixencia do estado de alarma) a través do sistema de videoconferencia, AULA VIRTUAL ou 

correo electrónico 
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• Ata   2  puntos pola realización voluntaria de actividades de ampliación indicadas polo profesorado 

ou pola realización voluntaria dun exame online, correspondente a materia impartida durante a 

vixencia do estado de alarma. 

 

Tanto as actividades de recuperación (en formato exame online), como o exame online, realizaranse a 

través da AULA VIRTUAL,  e  controlaranse mediante o sistema de videoconferencia CISCO – 

WEBEX, proporcionado pola Consellería de Educación,  co que vimos traballando habitualmente 

durante as últimas semanas. 

O sistema de videoconferencia CISCO – WEBEX  grabará as sesións de realización dos exames online 

polo que o alumno deberá ter activada a cámara e o micrófono.  

Por outra parte, se, durante a realización do exame online, o profesorado detecta: 

• Uso indebido do teléfono móbil (exceptuando o seu uso correcto como medio de conexión 

para a realización da videoconferencia) 

• Uso dun reloxo intelixente (smartwatch) 

• Uso de aplicacións informáticas prohibidas 

• Presenza doutras persoas no entorno do alumnado durante a realización do exame 

• Xiros ou movementos frecuentes da cabeza e cambios frecuentes na dirección dos ollos, 

movemento dos labios, dos que se poida deducir o emprego de material prohibido (apuntes, 

chuletas, ...) ou da presenza doutras persoas 

 

Entón o exame será avaliado cun cero ( 0 ) e manterase a grabación das imaxes como proba 

documental. 

 

Por otra parte, se algún/ha alumno/a manifesta, e xustifica, que non dispón dos medios tecnolóxicos 

necesarios (ordenador ou tablet con conexión a Internet por  WIFI , ou  teléfono móbil con conexión a 

Internet por datos),  que non lle permita a realización das citadas actividades de recuperación (en 

formato exame online) ou do exame online, a través da AULA VIRTUAL, deberá poñerse, o antes 

posible, en contacto co profesor, a través do correo electrónico, e sempre cunha antelación mínima de  

5 días antes da data do exame online, para que o profesor lle poida indicar outro procedemento para a 

realización do citado exame. 

 

 

1.3.4 CUALIFICACIÓN FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Setembro): 

A cualificación final do alumno corresponderá a cualificación dun exame presencial, se as autoridades 

educativas e/ou sanitarias o autorizan, correspondente a materia impartida durante a primeira e 

segunda avaliación. 

 

 

1.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 
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Durante a vixencia do estado de alarma o profesorado continua impartindo docencia e mantén o 

contacto co alumnado empregando diferentes medios tecnolóxicos (videoconferencia, aula virtual, 

páxina web, correo electrónico), para o alumnado con conectividade, ou a través do servizo do 

Concello “tarefas escolares” para o alumnado sen conectividade. 

O profesorado deseñou diverso material (ficheiros de actividades, presentacións, vídeos, ....) que foron 

proporcionados ao alumnado a través da súa aula virtual. 

O libro de texto, o caderno do alumno e a calculadora científica son tamén ferramentas didácticas 

empregadas polo profesorado. 

Para avaliar ao alumnado o profesorado poderá optar pola avaliación das actividades propostas ou pola 

realización dun exame online a través da aula virtual empregando as ferramentas da propia aula virtual 

o algunha outra como, por exemplo, Google forms. Tamén poderá optar por unha mestura de ambos 

procedementos. 

Durante a vixencia do estado de alarma, co conseguinte confinamento, o centro estivo pechado e, polo 

tanto, non se puideron usar os recursos materiais do mesmo (libros, CDs, ordenadores, ...)  nin as súas 

dependencias como a Biblioteca, aula de informática, ...  Por este motivo os recursos utilizados polo 

alumnado neste período de tempo son, principalmente, os que teñen a súa disposición nos seus 

domicilios. 

 

 

1.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Na páxina web da EPA e, ademais, en cada unha das aulas virtuais das respectivas materias o 

profesorado colgara un arquivo (“guía”) con información detallada, clara e concisa sobre a materia 

avaliable, os procedementos de avaliación, datas de entrega de actividades, datas e procedementos para 

a realización dos exames online, e calquera outra información que poida ser relevante para o 

alumnado. 
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2 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS C.C.S.S.  I 
 

2.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN: 

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.   En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

▪ 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. 

▪ MACS1B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das 
operacións utilizadas, coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do proceso, procura doutras 
formas de resolución e identificación de problemas 
parecidos. 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en práctica: 
relación con outros problemas coñecidos, modificación de 
variables e suposición do problema resolto. 

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

▪ MACS1B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.2.2. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e eficacia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso seguido. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de 
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución 
dun problema, utilizando as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas. 

▪ B1.5. 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 

▪ B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

▪ MACS1B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

 

▪ CMCCT Todas 

▪ MACS1B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que 
cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que se 
vaia demostrar. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 
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levados a cabo, e as conclusións e os resultados obtidos. 

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

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

▪ MACS1B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do 
proceso de elaboración dunha investigación 
matemática: problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.  

▪ CMCCT 

 

Todas 

 

▪ MACS1B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

 

▪ B1.5. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir da resolución dun 
problema e o afondamento posterior; da 
xeneralización de propiedades e leis matemáticas; e 
do afondamento nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MACS1B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

▪ CMCCT 

▪  

 

Todas 

▪ MACS1B1.5.2. Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia da 
humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou contextos do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe científico 
sobre o procedemento, os resultados e as conclusións do 
proceso de investigación desenvolvido. 

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla 
o proceso de investigación realizado, coa precisión e 
o rigor adecuados. 

▪ MACS1B1.6.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación, 
tanto na procura de solucións coma para mellorar a 
eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MACS1B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 

▪ CCL 

 

Todas 

▪ MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de ▪ CMCCT Todas 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 35 de 133 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

 

▪ i 

▪ l 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ B1.7. 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. 

▪ MACS1B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 

Todas 

▪ MACS1B1.7.2. Establece conexións entre o problema 
do mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ i 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ B1.8. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

▪ MACS1B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪  B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito individual 
e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MACS1B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continuo, etc.). 

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MACS1B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

▪ CMCCT 

 

Todas 
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▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

situación. 

▪ MACS1B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular ou 
formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, 
revisar de forma crítica os resultados achados, etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

 

▪ B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MACS1B1.10.1. Toma decisións nos procesos (de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización), valorando as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪  B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

 

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

▪ MACS1B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos utilizados, e 
aprende diso para situacións futuras. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. 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 as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

▪ B1.12. 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. 

▪ MACS1B1.12.1. 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. 

 

▪ CD 

▪ CMCCT 

 

 

Todas 

▪ MACS1B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

 

▪ CMCCT 

 

4, 5, 6, 7 

▪ MACS1B1.12.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS1B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

▪ CMCCT 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7 
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▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

 

8, 9, 10 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. 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 as conclusións e os resultados obtidos. 

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

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de xeito 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. 

▪ MACS1B1.13.1. 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. 

 

▪ CD 

 

Todas 

▪ MACS1B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 
aula. 

▪ CCL 

 

Todas 

▪ MACS1B1.13.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu 
proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ i ▪ B2.1. Números racionais e irracionais. Número real. 
Representación na recta real. Intervalos. 

▪ B2.2. Aproximación decimal dun número real. Estimación, 
redondeo e erros. 

▪ B2.3. Operacións con números reais. Potencias e radicais. 
Notación científica. 

▪ B2.1. Utilizar os números reais e as súas operacións 
para presentar e intercambiar información, 
controlando e axustando a marxe de erro esixible en 
cada situación, en contextos da vida real. 

▪ MACS1B2.1.1. Recoñece os tipos números reais 
(racionais e irracionais) e utilízaos para representar e 
interpretar axeitadamente información cuantitativa. 

 

▪ CMCCT 1 

▪ MACS1B2.1.2. Representa correctamente información 
cuantitativa mediante intervalos de números reais. 

▪ CMCCT 1 

▪ MACS1B2.1.3. Compara, ordena, clasifica e 
representa graficamente calquera número real. 

▪ CMCCT 1 

▪ MACS1B2.1.4. Realiza operacións numéricas con 
eficacia, empregando cálculo mental, algoritmos de 
lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, 
utilizando a notación máis axeitada e controlando o 
erro cando aproxima. 

▪ CMCCT 

 

1 

▪ i ▪ B2.4. Operacións con capitais financeiros. Aumentos e 
diminucións porcentuais. Taxas e xuros bancarios. 
Capitalización e amortización simple e composta. 

▪ B2.5. Utilización de recursos tecnolóxicos para a realización 
de cálculos financeiros e mercantís. 

▪ B2.2. Resolver problemas de capitalización e 
amortización simple e composta utilizando parámetros 
de aritmética mercantil, empregando métodos de 
cálculo ou os recursos tecnolóxicos máis axeitados. 

▪ MACS1B2.2.1. Interpreta e contextualiza 
correctamente parámetros de aritmética mercantil 
para resolver problemas do ámbito da matemática 
financeira (capitalización e amortización simple e 
composta) mediante os métodos de cálculo ou 

▪ CMCCT 

 

2 
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recursos tecnolóxicos apropiados. 

▪ i ▪ B2.6. Polinomios. Operacións. Descomposición en factores. 

▪ B2.7. Ecuacións lineais, cuadráticas e reducibles a elas, 
exponenciais e logarítmicas. Aplicacións. 

▪ B2.8. Sistemas de ecuacións de primeiro e segundo grao 
con dúas incógnitas. Clasificación. Aplicacións. 
Interpretación xeométrica. 

▪ B2.9. Sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas: 
método de Gauss. 

▪ B2.10. Formulación e resolución de problemas das ciencias 
sociais mediante sistemas de ecuacións lineais. 

▪ B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica 
situacións relativas ás ciencias sociais, e utilizar 
técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas 
apropiadas para resolver problemas reais, dando 
unha interpretación das solucións obtidas en 
contextos particulares. 

▪ MACS1B2.3.1. Utiliza con eficacia a linguaxe 
alxébrica para representar situacións formuladas en 
contextos reais. 

 

▪ CMCCT 3 

▪ MACS1B2.3.2. Resolve problemas relativos ás 
ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións 
ou sistemas de ecuacións. 

▪ CMCCT 

 

3 

▪ MACS1B2.3.3. Realiza unha interpretación 
contextualizada dos resultados obtidos e exponos con 
claridade. 

▪ CMCCT 3 

 Bloque 3. Análise   

▪ i ▪ B3.1. Resolución de problemas e interpretación de 
fenómenos sociais e económicos mediante funcións. 

▪ B3.2. Funcións reais de variable real. Expresión dunha 
función en forma alxébrica, por medio de táboas ou de 
gráficas. Características dunha función. 

▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das 
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas características. 
Funcións definidas a anacos. 

▪ B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións 
reais tendo en conta as súas características e a súa 
relación con fenómenos sociais. 

▪ MACS1B3.1.1. Analiza funcións expresadas en forma 
alxébrica, por medio de táboas ou graficamente, e 
relaciónaas con fenómenos cotiáns, económicos, 
sociais e científicos, extraendo e replicando modelos. 

 

▪ CMCCT 

 

4, 5 

▪ MACS1B3.1.2. Selecciona adecuadamente e 
razoadamente eixes, unidades e escalas, 
recoñecendo e identificando os erros de interpretación 
derivados dunha mala elección, para realizar 
representacións gráficas de funcións. 

▪ CMCCT 

 

4, 5 

▪ MACS1B3.1.3. Estuda e interpreta graficamente as 
características dunha función, comprobando os 
resultados coa axuda de medios tecnolóxicos en 
actividades abstractas e problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 

 

4, 5, 6, 7 

▪ i ▪ B3.4. Interpolación e extrapolación lineal e cuadrática. 
Aplicación a problemas reais. 

 

▪ B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a 
partir de táboas, e coñecer a utilidade en casos reais. 

▪ MACS1B3.2.1. Obtén valores descoñecidos mediante 
interpolación ou extrapolación a partir de táboas ou 
datos, e interprétaos nun contexto. 

▪ CMCCT 4 

▪ i ▪ B3.3. Identificación da expresión analítica e gráfica das 
funcións reais de variable real (polinómicas, exponencial e 
logarítmica, valor absoluto, parte enteira, e racionais e 
irracionais sinxelas) a partir das súas características. As 
funcións definidas a anacos. 

▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para o 
estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao estudo 

▪ B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función 
nun punto ou no infinito, para estimar as tendencias. 

▪ MACS1B3.3.1. Calcula límites finitos e infinitos dunha 
función nun punto ou no infinito para estimar as 
tendencias dunha función. 

▪ CMCCT 6 

▪ MACS1B3.3.2. Calcula, representa e interpreta as 
asíntotas dunha función en problemas das ciencias 
sociais. 

▪ CMCCT 6 
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das asíntotas. 

▪ i ▪ B3.5. Idea intuitiva de límite dunha función nun punto. 
Cálculo de límites sinxelos. O límite como ferramenta para o 
estudo da continuidade dunha función. Aplicación ao estudo 
das asíntotas. 

▪ B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar 
a continuidade nun punto en funcións polinómicas, 
racionais, logarítmicas e exponenciais. 

▪ MACS1B3.4.1. Examina, analiza e determina a 
continuidade da función nun punto para extraer 
conclusións en situacións reais. 

▪ CMCCT 6 

▪ i ▪ B3.6. Taxa de variación media e taxa de variación 
instantánea. Aplicación ao estudo de fenómenos 
económicos e sociais. Derivada dunha función nun punto. 
Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función 
nun punto. 

▪ B3.7. Función derivada. Regras de derivación de funcións 
elementais sinxelas que sexan suma, produto, cociente e 
composición de funcións polinómicas, exponenciais e 
logarítmicas. 

▪ B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa 
de variación media nun intervalo e nun punto como 
aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as 
regra de derivación para obter a función derivada de 
funcións sinxelas e das súas operacións. 

▪ MACS1B3.5.1. Calcula a taxa de variación media nun 
intervalo e a taxa de variación instantánea, 
interprétaas xeometricamente e emprégaas para 
resolver problemas e situacións extraídas da vida real. 

▪ CMCCT 7 

▪ MACS1B3.5.2. Aplica as regras de derivación para 
calcular a función derivada dunha función e obter a 
recta tanxente a unha función nun punto dado. 

▪ CMCCT 7 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade   

▪ i 

▪ l 

 

 

▪ B4.1. Estatística descritiva bidimensional: táboas de 
continxencia. 

▪ B4.2. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 

▪ B4.3. Distribucións condicionadas. 

▪ B4.4. Medias e desviacións típicas marxinais e 
condicionadas. 

▪ B4.5. Independencia de variables estatísticas. 

 

▪ B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas 
ou continuas, procedentes de contextos relacionados 
coa economía e outros fenómenos sociais, e obter os 
parámetros estatísticos máis usuais mediante os 
medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora, 
folla de cálculo) e valorando a dependencia entre as 
variables. 

▪ MACS1B4.1.1. Elabora e interpreta táboas 
bidimensionais de frecuencias a partir dos datos dun 
estudo estatístico, con variables numéricas (discretas 
e continuas) e categóricas. 

▪ CMCCT 8 

▪ MACS1B4.1.2. Calcula e interpreta os parámetros 
estatísticos máis usuais en variables bidimensionais 
para aplicalos en situacións da vida real. 

▪ CMCCT 8 

▪ MACS1B4.1.3. Acha as distribucións marxinais e 
diferentes distribucións condicionadas a partir dunha 
táboa de continxencia, así como os seus parámetros, 
para aplicalos en situacións da vida real. 

▪ CMCCT 8 

▪ MACS1B4.1.4. Decide se dúas variables estatísticas 
son ou non estatisticamente dependentes a partir das 
súas distribucións condicionadas e marxinais, para 
poder formular conxecturas. 

 

▪ CMCCT 8 

▪ MACS1B4.1.5. Avalía as representacións gráficas 
apropiadas para unha distribución de datos sen 
agrupar e agrupados, e usa axeitadamente medios 
tecnolóxicos para organizar e analizar datos desde o 
punto de vista estatístico, calcular parámetros e xerar 
gráficos estatísticos. 

▪ CMCCT 

 

8 
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▪ i 

▪ l 

 

▪ B4.6. Dependencia de dúas variables estatísticas. 
Representación gráfica: nube de puntos. 

▪ B4.7. Dependencia lineal de dúas variables estatísticas. 
Covarianza e correlación: cálculo e interpretación do 
coeficiente de correlación lineal. 

▪ B4.8. Regresión lineal. Predicións estatísticas e fiabilidade 
destas. Coeficiente de determinación 

▪ B4.2. Interpretar a posible relación entre dúas 
variables e cuantificar a relación lineal entre elas 
mediante o coeficiente de correlación, valorando a 
pertinencia de axustar unha recta de regresión e de 
realizar predicións a partir dela, avaliando a fiabilidade 
destas nun contexto de resolución de problemas 
relacionados con fenómenos económicos e sociais. 

▪ MACS1B4.2.1. Distingue a dependencia funcional da 
dependencia estatística e estima se dúas variables 
son ou non estatisticamente dependentes mediante a 
representación da nube de puntos en contextos 
cotiáns. 

 

▪ CMCCT 8 

▪ MACS1B4.2.2. Cuantifica o grao e o sentido da 
dependencia lineal entre dúas variables mediante o 
cálculo e a interpretación do coeficiente de correlación 
lineal para poder obter conclusións. 

▪ CMCCT 8 

▪ MACS1B4.2.3. Calcula e representa as rectas de 
regresión de dúas variables e obtén predicións a partir 
delas. 

▪ CMCCT 8 

▪ MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións 
obtidas a partir da recta de regresión mediante o 
coeficiente de determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos e sociais. 

▪ CMCCT 8 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.9. Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos 
mediante a regra de Laplace e a partir da súa frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

▪ B4.10. Aplicación da combinatoria ao cálculo de 
probabilidades. 

▪ B4.11. Experimentos simples e compostos. Probabilidade 
condicionada. Dependencia e independencia de sucesos. 

▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidade. Media, varianza e desviación típica. 

▪ B4.13. Distribución binomial. Caracterización e identificación 
do modelo. Cálculo de probabilidades. 

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade 
e de distribución. Interpretación da media, varianza e 
desviación típica. 

▪ B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución 
normal. Asignación de probabilidades nunha distribución 
normal. 

▪ B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en 
experimentos simples e compostos, utilizando a regra 
de Laplace en combinación con diferentes técnicas de 
reconto e a axiomática da probabilidade, empregando 
os resultados numéricos obtidos na toma de decisións 
en contextos relacionados coas ciencias sociais. 

▪ MACS1B4.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada ou 
non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov e diferentes 
técnicas de reconto. 

 

▪ CMCCT 9, 10 

▪ MACS1B4.3.2. Constrúe a función de probabilidade 
dunha variable discreta asociada a un fenómeno 
sinxelo e calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 

▪ CMCCT 9 

▪ MACS1B4.3.3. Constrúe a función de densidade 
dunha variable continua asociada a un fenómeno 
sinxelo, e calcula os seus parámetros e algunhas 
probabilidades asociadas. 

▪ CMCCT 10 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.12. Variables aleatorias discretas. Distribución de 
probabilidade. Media, varianza e desviación típica. 

▪ B4.13. Distribución binomial. Caracterización e identificación 
do modelo. Cálculo de probabilidades. 

▪ B4.14. Variables aleatorias continuas. Función de densidade 

▪ B4.4. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus 
parámetros e determinando a probabilidade de 
sucesos asociados. 

▪ MACS1B4.4.1. Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, obtén 
os seus parámetros e calcula a súa media e a 
desviación típica. 

▪ CMCCT 9 

▪ MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a ▪ CMCCT 9 
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e de distribución. Interpretación da media, varianza e 
desviación típica. 

▪ B4.15. Distribución normal. Tipificación da distribución 
normal. Asignación de probabilidades nunha distribución 
normal. 

▪ B4.16. Cálculo de probabilidades mediante aproximación da 
distribución binomial pola normal. 

unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da distribución, ou 
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas 
situacións. 

 

▪ MACS1B4.4.3. Distingue fenómenos que poden 
modelizarse mediante unha distribución normal, e 
valora a súa importancia nas ciencias sociais. 

▪ CMCCT 

 

10 

▪ MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo 
ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en 
diversas situacións. 

▪ CMCCT 

 

10 

▪ MACS1B4.4.5. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as 
condicións necesarias para que sexa válida. 

▪ CMCCT 10 

▪ e 

▪ i 

 

▪ B4.17. Identificación das fases e as tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos relacionados 
coa estatística, interpretando a información, e detectando 
erros e manipulacións. 

 

▪ B4.5. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición 
de situacións relacionadas co azar e a estatística, 
analizando un conxunto de datos ou interpretando de 
xeito crítico informacións estatísticas presentes nos 
medios de comunicación, a publicidade e outros 
ámbitos, e detectar posibles erros e manipulacións 
tanto na presentación dos datos coma das 
conclusións. 

▪ MACS1B4.5.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 
describir situacións relacionadas co azar e a 
estatística. 

▪ CCL 9, 10 

▪ MACS1B4.5.2. Razoa e argumenta a interpretación 
de informacións estatísticas ou relacionadas co azar 
presentes na vida cotiá. 

▪ CMCCT 

 

9, 10 
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2.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.    

En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 2.2.1  TEMA 1:  NÚMEROS REAIS 

 

 2.2.1.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B2.1. Utilizar os números reais e as súas operacións para presentar e intercambiar 

información, controlando e axustando a marxe de erro esixible en cada situación, en contextos 

da vida real. 

• B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias sociais, e 

utilizar técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas apropiadas para resolver problemas 

reais, dando unha interpretación das solucións obtidas en contextos particulares. 

 

 2.2.1.2 Contidos mínimos 

 

• Realización de operacións combinadas con números reais utilizando a xerarquía das 

operacións e as súas propiedades. 

• Determinación da fracción xeratriz dun número racional dado en forma decimal. 

• Aproximación a un número real acoutando o erro cometido. 

• Ordenación de números reais. Representación na recta real. 

• Realización de operacións con potencias. 

• Realización de operacións con radicais expresándoos previamente como potencias de 

expoñente fraccionario. 

• Utilización da notación científica. 

• Descrición de subconxuntos da recta real por medio de intervalos ou desigualdades. 

• Aplicación das propiedades dos logaritmos ao cálculo de expresións numéricas. 
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 2.2.2 TEMA 2:  ARITMÉTICA MERCANTIL 

 

 2.2.2.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B2.2. Resolver problemas de capitalización e amortización simple e composta utilizando 

parámetros de aritmética mercantil, empregando métodos de cálculo ou os recursos 

tecnolóxicos máis axeitados. 

 

 2.2.2.2 Contidos mínimos 

 

• Cálculo do termo xeral, dun termo determinado, da razón e da suma de n termos dunha 

progresión xeométrica da que se coñecen dous datos. 

• Cálculo da suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica decrecente. 

• Cálculo da cantidade final en que se transforma unha cantidade inicial sometida a un ou varios 

incrementos ou decrecementos porcentuais. 

• Utilización do xuro simple e composto para o cálculo de capitais finais, iniciais, xuros e 

períodos de imposición. 

• Determinación de anualidades de amortización. 

• Determinación de anualidades de capitalización. 

• Resolución de problemas financeiros. 

 

 

 2.2.3  TEMA 3:  ÁLXEBRA 

 

 2.2.3.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
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• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B2.3. Transcribir a linguaxe alxébrica ou gráfica situacións relativas ás ciencias sociais, e 

utilizar técnicas matemáticas e ferramentas tecnolóxicas apropiadas para resolver problemas 

reais, dando unha interpretación das solucións obtidas en contextos particulares. 

 

 2.2.3.2 Contidos mínimos 

 

• Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica para un valor determinado da variable. 

• Realización de operacións con polinomios. 

• Utilización das igualdades notables no cálculo con expresións alxébricas. 

• Determinación do cociente e o resto na división enteira de polinomios. 

• Determinación do resto da división dun polinomio por x – a. Cálculo do cociente por medio 

da regra de Ruffini. 

• Aplicación do teorema do factor para o cálculo das raíces enteiras dun polinomio. 

• Descomposición factorial dun polinomio. 

• Cálculo do m.c.d. e do m.c.m. de dous ou máis polinomios. 

• Simplificación de fraccións alxébricas.  

• Realización de operacións con fraccións alxébricas. 

• Resolución de ecuacións lineais cunha incógnita. 

• Determinación da compatibilidade ou incompatibilidade dunha ecuación. 

• Determinación do número de solucións dunha ecuación de segundo grao polo valor do seu 

discriminante. 

• Resolución de ecuacións de segundo grao por aplicación da fórmula xeral. 

• Resolución de ecuacións bicuadradas mediante un cambio de variable que as converta en 

cadradas. 

• Resolución de ecuacións polinómicas de grao superior mediante factorización.  

• Resolución de ecuacións racionais e radicais. Comprobación da validez das solucións obtidas. 

• Resolución de ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

• Resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. Representación gráfica. 

• Discusión e resolución de sistemas de tres ecuacións lineais con tres incógnitas polo método 

de Gauss. 

• Formulación e resolución de problemas de contextos diversos que dean lugar a ecuacións ou 

sistemas de ecuacións. 

• Resolución de inecuacións lineares cunha incógnita dando as solucións tanto en forma de 

conxunto como pola súa representación gráfica. 
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• Uso da factorización polinómica e da regra dos signos para resolver inecuacións polinómicas 

e racionais. 

• Determinación de semiplanos mediante inecuacións. 

• Resolución de inecuacións lineares con dúas incógnitas mediante procedementos gráficos. 

• Resolución de sistemas de dúas ou máis inecuacións cunha incógnita dando as solucións 

como conxunto e graficamente. 

• Resolución gráfica de sistemas de dúas ou máis inecuacións lineares con dúas incógnitas 

sinalando a rexión factible. 

• Formulación e resolución de problemas de contextos diversos que dean lugar a inecuacións ou 

sistemas de inecuacións dos tratados nesta unidade 

 

 

 2.2.4  TEMA 4:  FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

 

 2.2.4.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas características 

e a súa relación con fenómenos sociais. 

• B3.2. Interpolar e extrapolar valores de funcións a partir de táboas, e coñecer a utilidade en 

casos reais. 

 

 2.2.4.2 Contidos mínimos 

 

• Recoñecemento das variables, o dominio e o percorrido dunha función á vista da súa gráfica. 

• Cálculo do valor dunha función nun punto e elaboración de táboas de valores a partir da 

expresión alxébrica dunha función. 

• Cálculo do dominio dunha función. 

• Representación gráfica de funcións elementais (lineais, cuadráticas, proporcionalidade 

inversa, raíz) incluídas as definidas a anacos e as que están en valor absoluto. 

• Obtención da gráfica das funcións  a + f(x), f(x + b), c • f(x), f(d • x), f(-x) e –f(x) a partir da 

gráfica de f(x). 

• Representación gráfica de sinxelas funcións racionais. 
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• Análise das propiedades de funcións habituais (lineais, cuadráticas, proporcionalidade 

inversa, raíz) a partir das súas representacións gráficas. 

• Determinación dun valor intermedio entre outros dous, correspondentes a unha táboa, 

mediante a interpolación linear. 

• Determinación da ecuación dunha recta da que coñecemos dous puntos polos que pasa. 

• Determinación da función de interpolación cuadrática coñecidos tres puntos que deban 

pertencer á gráfica da función. 

• Representación gráfica da función valor absoluto e parte enteira e de funcións afectadas por 

valores absolutos. 

• Asociación de funcións elementais a situacións reais e viceversa.  

• Análise das simetrías e o signo dunha función. 

 

 

2.2.5  TEMA 5:  FUNCIÓNS EXPONENCIAIS, LOGARÍTMICAS E 

TRIGONOMÉTRICAS 

 

 2.2.5.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.1. Interpretar e representar gráficas de funcións reais tendo en conta as súas características 

e a súa relación con fenómenos sociais. 

 

 2.2.5.2 Contidos mínimos 

 

• Análise das propiedades de funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas a partir das 

súas representacións gráficas. 

• Realización de operacións con funcións expresadas analiticamente. 

• Cálculo da función composta de dúas funcións dadas. 

• Cálculo da función inversa dunha función invertible. 

• Representación gráfica de funcións exponenciais e logarítmicas.  

• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

• Representación gráfica das funcións trigonométricas elementais e as obtidas mediante 

translacións e dilatacións. 
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• Asociación de funcións exponenciais, logarítmicas e trigonométricas a situacións reais e 

viceversa.  

 

 

2.2.6  TEMA 6:  LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE E RAMAS 

INFINITAS 

 2.2.6.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.3. Calcular límites finitos e infinitos dunha función nun punto ou no infinito, para estimar 

as tendencias. 

• B3.4. Coñecer o concepto de continuidade e estudar a continuidade nun punto en función 

polinómicas, racionais, logarítmicas e exponenciais. 

 

 2.2.6.2 Contidos mínimos 

 

• Determinación das tendencias dunha función a partir da súa gráfica. 

• Cálculo do límite dunha función, nun punto ou no infinito, dada pola súa expresión alxébrica. 

• Determinación das asíntotas verticais e horizontais dunha función a través da súa gráfica ou 

da súa expresión alxébrica. 

• Análise da continuidade dunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica. 

• Determinación dos puntos de descontinuidade dunha función e clasificación dos mesmos. 

 

 

 2.2.7  TEMA 7:  DERIVADAS 

 

 2.2.7.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
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• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.5. Coñecer e interpretar xeometricamente a taxa de variación media nun intervalo e nun 

punto como aproximación ao concepto de derivada, e utilizar as regra de derivación para obter 

a función derivada de funcións sinxelas e das súas operacións. 

 

 2.2.7.2 Contidos mínimos 

 

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

• Cálculo da pendente da recta tanxente a unha función nun punto.  

• Cálculo da derivada dunha función nun punto utilizando a definición. 

• Determinación da función derivada das funcións elementais. 

• Aplicación das regras de derivación na determinación da función derivada dunha función. 

• Aplicación da regra da cadea na determinación da función derivada dunha función composta. 

• Determinación dos intervalos de crecemento e decrecemento dunha función e dos seus 

extremos relativos. 

• Determinación dos intervalos de concavidade e convexidade dunha función e dos seus puntos 

de inflexión.. 

• Achar as asíntotas de distinto tipo de funcións, en especial as racionais. 

• Efectuar o estudo completo de diferentes tipos de funcións (polinómicas e racionais), e trazar 

a súa gráfica 

• Utilización do estudo da función derivada dunha función na súa representación gráfica. 

 

 

 2.2.8  TEMA 8:  DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

 

 2.2.8.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
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• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de distribucións bidimensionais, con variables 

discretas ou continuas, procedentes de contextos relacionados coa economía e outros 

fenómenos sociais, e obter os parámetros estatísticos máis usuais mediante os medios máis 

axeitados (lapis e papel, calculadora, folla de cálculo) e valorando a dependencia entre as 

variables. 

• B4.2. Interpretar a posible relación entre dúas variables e cuantificar a relación lineal entre 

elas mediante o coeficiente de correlación, valorando a pertinencia de axustar unha recta de 

regresión e de realizar predicións a partir dela, avaliando a fiabilidade destas nun contexto de 

resolución de problemas relacionados con fenómenos económicos e sociais. 

 

 2.2.8.2 Contidos mínimos 

 

• Definir distintas variables estatísticas, cualitativas ou cuantitativas, para analizar unha 

poboación ou mostra. 

• Elaborar táboas de frecuencias. 

• Representación gráfica de variables cualitativas mediante diagramas de sectores, pictogramas 

ou cartogramas. 

• Representación gráfica de variables discretas mediante diagramas de barras e polígonos de 

frecuencias. 

• Representación gráfica de variables continuas mediante histogramas, polígonos de frecuencias 

e pirámides de poboación. 

• Cálculo das medidas de centralización dunha variable cuantitativa. 

• Cálculo das medidas de dispersión dunha variable cuantitativa. 

• Cálculo das medidas de posición dunha variable estatística cuantitativa. 

• Efectuar diagramas de dispersión de variables bidimensionais. 

• Obtención, por simple observación, do tipo de correlación que existe entre dúas variables.  

• Cálculo do coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

• Cálculo e representación gráfica das rectas de regresión dunha variable bidimensional. 

• Realización de estimacións mediante as rectas de regresión. 

• Cálculo do coeficiente de determinación para valorar a fiabilidade das rectas de regresión na 

estimación de valores dunha variable 

 

 

2.2.9  TEMA 9:  DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE 

DISCRETA 

 

 2.2.9.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 
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• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B4.3. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 

utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a 

axiomática da probabilidade, empregando os resultados numéricos obtidos na toma de 

decisións en contextos relacionados coas ciencias sociais. 

• B4.4. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 

probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a 

probabilidade de sucesos asociados. 

 

 2.2.9.2 Contidos mínimos 

 

• Calcular probabilidades de sucesos en experimentos simples aplicando a regra de Laplace. 

• Calcular probabilidades en experiencias compostas independentes e dependentes, utilizando, 

nalgúns casos, diagramas de árbore. 

• Identificar variables aleatorias que teñen unha distribución binomial. 

• Calcular probabilidades nunha distribución binomial e achar os seus parámetros μ e σ. 

• Axustar datos a unha distribución binomial. 

• Formulación e resolución de situacións e problemas asociados a unha distribución binomial. 

 

 

2.2.10 TEMA 10:  DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE VARIABLE 

CONTINUA 

 

 2.2.10.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito habitual no proceso 

de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información salientable en internet 
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ou noutras fontes, elaborando documentos propios, facendo exposicións e argumentacións 

destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados, para facilitar a interacción. 

• B4.4. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 

probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a 

probabilidade de sucesos asociados. 

 

 2.2.10.2  Contidos mínimos 

 

• Asignación de probabilidades mediante o manexo directo de táboas ou facendo uso da 

simetría da curva normal. 

• Tipificar unha variable aleatoria ( )N ,  . 

• Resolver problemas de variables aleatorias ( ),N    

• Verificación das condicións necesarias para aproximar unha binomial mediante unha normal. 

• Resolver problemas por aproximación, mediante unha distribución normal dunha v.a. que 

segue unha distribución binomial. 

 

 

 

 

2.3 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

2.3.1 PROCEDEMENTOS 

Tendo en conta que a avaliación obrigatoria recaerá principalmente sobre a materia impartida durante a 

primeira e segunda avaliacións, o profesorado decidirá na súa materia, en función de situacións 

concretas, os procedementos de avaliación a utilizar e que serán:  realización de actividades de 

recuperación correspondentes a materia impartida (en formato exame online), exame online a través da 

AULA VIRTUAL da materia impartida ou unha mestura de procedementos, segundo cada caso 

particular. 

Ademais o alumnado voluntariamente poderá, seguindo as pautas indicadas polo profesorado, realizar 

actividades e/ou un exame da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da aula virtual ou do correo electrónico). Esta avaliación será sempre 

para beneficiar ao alumnado para axudalo a aprobar a materia ou mellorar a súa cualificación e baixo 

ningunha circunstancia poderá prexudicalo. 

 

2.3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación (en formato exame online) 

• Actividades de ampliación (voluntarias) 

• Exame online da materia impartida na primeira e segunda avaliación. 

• Exame online voluntario da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da AULA VIRTUAL, do correo electrónico) 

• Asistencia e participación nas clases presenciais e nas impartidas durante a vixencia do estado de 

alarma e/ou comunicación fluída e constante co profesorado, a través dos medios tecnolóxicos que 

teña a súa disposición o alumnado:  por videoconferencia, a través da AULA VIRTUAL   ou  por 

correo electrónico. 

• Presentación das actividades en tempo (no prazo indicado) e forma (coas carácterístias solicitadas) 
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2.3.3 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Seguindo as instruccións do 27/04/2020  marcadas pola Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, avaliaremos ao alumnado polos resultados acadados na primeira e segunda 

avaliación, e polas actividades de recuperación, repaso e reforzo. Tamén serán avaliadas as actividades 

e/ou exame de ampliación correspondentes a materia impartida durante o estado de alarma, que terán 

un caracter voluntario, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

1. Se o alumnado ten aprobadas a primeira e a segunda avaliación entón xa ten aprobado o 

curso. A cualificación final obterase da media aritmética das cualificacións das citadas 

avaliacións. 

2. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación igual ou superior 

a  3  e a media aritmética das dúa avaliacións é  un  5, tamén terá o curso aprobado. 

3. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación inferior a  3  

entón terá que recuperala mediante as actividades de recuperación que realizaranse en formato 

exame online. 

4. Se o alumnado ten suspensas as dúas avaliacións, entón terá que recuperalas mediante as 

actividades de recuperación que realizaranse en formato exame online. 
 

Para o alumnado matriculado en 2º de Bacharelato coa materia Matemáticas aplicadas ás CC. SS.  I   

pendente: 

5. Se durante o curso realizou algún dos exames da primeira e/ou segunda avaliación, entón será 

avaliado como se indica nos apartados  1  a  4. 

6. Se durante o curso NON realizou ningún dos exames da primeira e segunda avaliación, para 

poder ser avaliado terá que elixir unha das seguintes opcións: 

a. Realizar as actividades de recuperación (en formato exame online) da primeira e 

segunda avaliación. 

b. Realizar o exame online que levarase a cabo do 1 ao 4 de xuño 

7. Se o/a alumno/a, ao que fai referencia o punto 6, non se puxo en contacto co profesor, cunha 

antelación mínima de 5 días antes da data prevista para a realización das ACTIVIDADES 

DE RECUPERACIÓN EN FORMATO EXAME ONLINE, entenderase que a súa opción e o 

EXAME ONLINE que se realizará do 1 ao 4 de xuño.  

 

A cualificación final do alumnado obtida a partires dos resultados da primeira e segunda avaliación 

engadirase: 

• Ata  1  punto pola asistencia e participación regular nas clases impartidas polo profesorado (durante 

a vixencia do estado de alarma) a través do sistema de videoconferencia, AULA VIRTUAL ou 

correo electrónico 

• Ata   2  puntos pola realización voluntaria de actividades de ampliación indicadas polo profesorado 

ou pola realización voluntaria dun exame online, correspondente a materia impartida durante a 

vixencia do estado de alarma. 

 

Tanto as actividades de recuperación (en formato exame online), como o exame online, realizaranse a 

través da AULA VIRTUAL,  e  controlaranse mediante o sistema de videoconferencia CISCO – 

WEBEX, proporcionado pola Consellería de Educación,  co que vimos traballando habitualmente 

durante as últimas semanas. 
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O sistema de videoconferencia CISCO – WEBEX  grabará as sesións de realización dos exames online 

polo que o alumno deberá ter activada a cámara e o micrófono.  

Por outra parte, se, durante a realización do exame online, o profesorado detecta: 

• Uso indebido do teléfono móbil (exceptuando o seu uso correcto como medio de conexión 

para a realización da videoconferencia) 

• Uso dun reloxo intelixente (smartwatch) 

• Uso de aplicacións informáticas prohibidas 

• Presenza doutras persoas no entorno do alumnado durante a realización do exame 

• Xiros ou movementos frecuentes da cabeza e cambios frecuentes na dirección dos ollos, 

movemento dos labios, dos que se poida deducir o emprego de material prohibido (apuntes, 

chuletas, ...) ou da presenza doutras persoas 

 

Entón o exame será avaliado cun cero ( 0 ) e manterase a grabación das imaxes como proba 

documental. 

 

Por otra parte, se algún/ha alumno/a manifesta, e xustifica, que non dispón dos medios tecnolóxicos 

necesarios (ordenador ou tablet con conexión a Internet por  WIFI , ou  teléfono móbil con conexión a 

Internet por datos),  que non lle permita a realización das citadas actividades de recuperación (en 

formato exame online) ou do exame online, a través da AULA VIRTUAL, deberá poñerse, o antes 

posible, en contacto co profesor, a través do correo electrónico, e sempre cunha antelación mínima de  

5 días antes da data do exame online, para que o profesor lle poida indicar outro procedemento para a 

realización do citado exame. 

 

2.3.4 CUALIFICACIÓN FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Setembro): 

A cualificación final do alumno corresponderá a cualificación dun exame presencial, se as autoridades 

educativas e/ou sanitarias o autorizan, correspondente a materia impartida durante a primeira e 

segunda avaliación. 

 

 

 

2.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

Durante a vixencia do estado de alarma o profesorado continua impartindo docencia e mantén o 

contacto co alumnado empregando diferentes medios tecnolóxicos (videoconferencia, aula virtual, 

páxina web, correo electrónico), para o alumnado con conectividade, ou a través do servizo do 

Concello “tarefas escolares” para o alumnado sen conectividade. 

O profesorado deseñou diverso material (ficheiros de actividades, presentacións, vídeos, ....) que foron 

proporcionados ao alumnado a través da súa aula virtual. 

O libro de texto, o caderno do alumno e a calculadora científica son tamén ferramentas didácticas 

empregadas polo profesorado. 
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Para avaliar ao alumnado o profesorado poderá optar pola avaliación das actividades propostas ou pola 

realización dun exame online a través da aula virtual empregando as ferramentas da propia aula virtual 

o algunha outra como, por exemplo, Google forms. Tamén poderá optar por unha mestura de ambos 

procedementos. 

Durante a vixencia do estado de alarma, co conseguinte confinamento, o centro estivo pechado e, polo 

tanto, non se puideron usar os recursos materiais do mesmo (libros, CDs, ordenadores, ...)  nin as súas 

dependencias como a Biblioteca, aula de informática, ...  Por este motivo os recursos utilizados polo 

alumnado neste período de tempo son, principalmente, os que teñen a súa disposición nos seus 

domicilios. 

 

 

2.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Na páxina web da EPA e, ademais, en cada unha das aulas virtuais das respectivas materias o 

profesorado colgara un arquivo (“guía”) con información detallada, clara e concisa sobre a materia 

avaliable, os procedementos de avaliación, datas de entrega de actividades, datas e procedementos para 

a realización dos exames online, e calquera outra información que poida ser relevante para o 

alumnado. 
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3 MATEMÁTICAS II  
 

3.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN: 

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.   En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 

 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

▪ 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. 

▪ MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

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

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: relación con outros problemas coñecidos; 
modificación de variables e suposición do problema 
resolto. 

▪ B1.3. Solucións e/ou resultados obtidos: coherencia 
das solucións coa situación, revisión sistemática do 
proceso, outras formas de resolución, problemas 
parecidos, xeneralizacións e particularizacións 
interesantes. 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: 
métodos, razoamentos, linguaxes, etc. 

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

▪ MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións 
entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a súa 
eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: 
métodos, razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao 
absurdo; método de indución; contraexemplos; 
razoamentos encadeados, etc. 

▪ B1.3. Realizar demostracións sinxelas de 
propiedades ou teoremas relativos a contidos 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos. 

▪ MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función do contexto matemático. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de 
demostración (estrutura, método, linguaxe e 

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

símbolos, pasos clave, etc.). 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 
informes científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na demostración dun 
resultado matemático. 

▪ B1.9. 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 que se obteñen. 

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

▪ B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha demostración, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que 
cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que 
haxa que demostrar, tanto na procura de resultados 
como para a mellora da eficacia na comunicación 
das ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

▪ MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 
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 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

formulado. 

▪ MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 
problemas, formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

▪ CMCCT Todas 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ B1.4. Iniciación á demostración en matemáticas: 
métodos, razoamentos, linguaxes, etc. 

▪ B1.5. Métodos de demostración: redución ao 
absurdo; método de indución; contraexemplos; 
razoamentos encadeados, etc. 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento posterior, da 
xeneralización de propiedades e leis matemáticas, e 
do afondamento nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia 
da humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias 
experimentais e matemáticas, economía e 
matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos 
(numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.7. Linguaxe gráfica e alxébrica, e outras formas 
de representación de argumentos. 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.11. Elaboración e presentación dun informe 
científico sobre o proceso, os resultados e as 
conclusións do proceso de investigación 
desenvolvido, utilizando as ferramentas e os medios 
tecnolóxicos axeitados. 

▪ B1.7. Elaborar un informe científico escrito que 
recolla o proceso de investigación realizado, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 
problema de investigación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 

▪ CCL Todas 

▪ MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos e, sí mesmo, formula 
posibles continuacións da investigación; analiza os 

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

puntos fortes e débiles do proceso e fai explícitas as 
súas impresións persoais sobre a experiencia 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.8. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, e estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións da realidade. 

▪ MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema 
do mundo real e o mundo matemático, identificando 
o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución 
do problema ou dos problemas dentro do campo 
das matemáticas. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ i ▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.9. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

▪ MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

▪ CMCCT Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.12. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade e 
matemáticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 
inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e ▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados 
achados; etc. 

▪ CAA 

▪ MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes adecuadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.11. Superar bloqueos e inseguridades ante a 
resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.13. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia e aprendendo delas para 
situacións similares futuras. 

▪ MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas; valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodos utilizados; 
aprendendo diso para situacións futuras; etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. 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 que se obteñen. 

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

▪ B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
asecuadas, 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. 

▪ MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 7, 8, 9, 10, 11, 12 

▪ MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 4, 5, 6 

▪ MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

▪ CMCCT 13, 14 
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 Matemáticas II. 2º de bacharelato   
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información e elaborar conclusións. 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. 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 que se obteñen. 

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

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de xeito 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. 

▪ MA2B1.14.1. 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. 

▪ CD Todas 

▪ MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 
aula. 

▪ CCL Todas 

▪ MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información 
das actividades, analizando puntos fortes e débiles 
do seu proceso educativo, e establecendo pautas 
de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

Todas 

▪ MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ideas e tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ g 

▪ i 

 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para 
manexar e operar con datos estruturados en táboas 
e grafos. Clasificación de matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais. 

▪ B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións 
con matrices para describir e interpretar datos e 
relacións na resolución de problemas diversos. 

▪ MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante táboas ou 
grafos e para representar sistemas de ecuacións 
lineais, tanto de xeito manual como co apoio de 
medios tecnolóxicos axeitados. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de 
medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ e 

▪ i 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para 
manexar e operar con datos estruturados en táboas 
e grafos. Clasificación de matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución de problemas 

▪ B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe 
usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando 
técnicas alxébricas determinadas (matrices, 
determinantes e sistemas de ecuacións), e 
interpretar criticamente o significado das solucións. 

▪ MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata 
orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 

▪ CMCCT 1, 2 

▪ MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha 
matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 

▪ CMCCT 1, 2 
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extraídos de contextos reais. 

▪ B2.3. Determinantes. Propiedades elementais. 

▪ B2.4. Rango dunha matriz. 

▪ B2.5. Matriz inversa. 

▪ B2.6. Representación matricial dun sistema: 
discusión e resolución de sistemas de ecuacións 
lineais. Método de Gauss. Regra de Cremor. 
Aplicación á resolución de problemas. 

método máis axeitado. 

▪ MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de 
seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estuda e 
clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, 
resólveo nos casos en que sexa posible 
(empregando o método máis axeitado), e aplícao 
para resolver problemas. 

▪ CMCCT 3 

 Bloque 3. Análise   

▪ i ▪ B3.1. Límite dunha función nun punto e no infinito. 
Continuidade dunha función. Tipos de 
descontinuidade. Teorema de Bolzano. 

▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do 
valor medio. A regra de L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de 
optimización. 

▪ B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun 
punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que 
se derivan diso. 

▪ MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 

▪ CMCCT 7 

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de 
derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

▪ CMCCT 7, 8, 9 

▪ i ▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do 
valor medio. Regra de L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de 
optimización. 

▪ B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función 
nun punto, a súa interpretación xeométrica e o 
cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos 
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos, de cálculo de límites e de 
optimización. 

▪ MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para 
resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

▪ CMCCT 9 

▪ MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización 
relacionados coa xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o 
resultado obtido dentro do contexto. 

▪ CMCCT 9 

▪ i ▪ B3.4. Primitiva dunha función. Integral indefinida. 
Propiedades. Técnicas elementais para o cálculo de 
primitivas (integrais inmediatas e case inmediatas, 
racionais, por partes e por cambios de variable 
sinxelos). 

▪ B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas 
aplicando as técnicas básicas para o cálculo de 
primitivas. 

▪ MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o 
cálculo de primitivas de funcións. 

▪ CMCCT 11 

▪ g 

▪ i 

▪ B3.5. Integral definida. Teoremas do valor medio e 
fundamental do cálculo integral. Regra de Barrow. 
Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 

▪ B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na 
medida de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente 
representables e, en xeral, á resolución de 

▪ MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por 
rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

▪ CMCCT 12 

▪ MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos 
axeitados para representar e resolver problemas de 

▪ CMCCT 12 
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problemas. áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

 Bloque 4. Xeometría   

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. 
Operacións. Base, dependencia e independencia 
lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado 
xeométrico. 

▪ B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, 
utilizando vectores. 

▪ MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con 
vectores, manexando correctamente os conceptos 
de base e de dependencia e independencia lineal, e 
define e manexa as operacións básicas con 
vectores no espazo, utilizando a interpretación 
xeométrica das operacións con vectores para 
resolver problemas xeométricos. 

▪ CMCCT 4 

▪ i ▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. 
Identificación dos elementos característicos. 

▪ B4.3. Posicións relativas (incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade entre rectas e planos). 

▪ B4.2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade entre rectas e 
planos utilizando as ecuacións da recta e do plano 
no espazo. 

▪ MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas 
distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos, e resolvendo os 
problemas afíns entre rectas. 

▪ CMCCT 5 

▪ MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas 
distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

▪ CMCCT 5 

▪ MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e 
rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e 
alxébricos. 

▪ CMCCT 5 

▪ MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos 
en diferentes situacións. 

▪ CMCCT 5 

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. 
Operacións. Base, dependencia e independencia 
lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado 
xeométrico. 

▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. 
Identificación dos elementos característicos. 

▪ B4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 
distancias, áreas e volumes). 

▪ B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para 
calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, 
calculando o seu valor e tendo en conta o seu 
significado xeométrico. 

▪ MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial 
de dous vectores, o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 

▪ CMCCT 4, 6 

▪ MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades. 

▪ CMCCT 4, 6 

▪ MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e 
volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e 
mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de 
problemas xeométricos. 

▪ CMCCT 4, 6 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020    Página 63 de 133 

 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando 
programas informáticos específicos para 
seleccionar e estudar situacións novas da 
xeometría relativas a obxectos como a esfera. 

▪ CMCCT 4, 5, 6 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

▪ i ▪ B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. 
Asignación de probabilidades a sucesos mediante a 
regra de Laplace e a partir da súa frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

▪ B5.2. Aplicación da combinatoria ao cálculo de 
probabilidades. 

▪ B5.3. Experimentos simples e compostos. 
Probabilidade condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

▪ B5.4. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. 
Probabilidades iniciais e finais e verosimilitude dun 
suceso. 

▪ B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples e compostos (utilizando a 
regra de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de reconto e a axiomática da 
probabilidade), así como a sucesos aleatorios 
condicionados (teorema de Bayes), en contextos 
relacionados co mundo real.  

▪ MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada 
ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov e 
diferentes técnicas de reconto. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun 
suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ CMCCT 13 

▪ g 

▪ i 

▪ B5.5. Variables aleatorias discretas (distribución de 
probabilidade, media, varianza e desviación típica) 
e continuas (función de densidade e función de 
distribución). 

▪ B5.6. Distribución binomial. Caracterización e 
identificación do modelo. Cálculo de probabilidades. 

▪ B5.7. Distribución normal. Tipificación da 
distribución normal. Asignación de probabilidades 
nunha distribución normal. 

▪ B5.8. Cálculo de probabilidades mediante a 
aproximación da distribución binomial pola normal. 

▪ B5.2. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus 
parámetros e determinando a probabilidade de 
diferentes sucesos asociados. 

▪ MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, obtén 
os seus parámetros e calcula a súa media e 
desviación típica. 

▪ CMCCT 14 

▪ MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a 
unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade, da táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 

▪ CMCCT 14 

▪ MA2B5.2.3. Coñece as características e os 
parámetros da distribución normal e valora a súa 
importancia no mundo científico. 

▪ CMCCT 14 

▪ MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de 
cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

▪ CMCCT 14 

▪ MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos ▪ CMCCT 14 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020    Página 64 de 133 

 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución binomial a partir da súa 
aproximación pola normal, valorando se se dan as 
condicións necesarias para que sexa válida. 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o azar, interpretando 
a información e detectando erros e manipulacións. 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un conxunto de datos ou 
interpretando de forma crítica informacións 
estatísticas presentes nos medios de comunicación, 
en especial os relacionados coas ciencias e outros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións 
tanto na presentación dos datos como na das 
conclusións. 

▪ MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir situacións relacionadas co azar e elabora 
análises críticas sobre traballos relacionados coa 
probabilidade e/ou a estatística aparecidos en 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

13, 14 
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3.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.    

En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 

 3.2.1  TEMA 1:  ÁLXEBRA DE MATRICES 

 

 3.2.1.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar 

datos e relacións na resolución de problemas diversos. 

• B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de 

ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

 

 3.2.1.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, os seus tipos (vector fila, vector columna, matriz 

cadrada, trasposta, simétrica, triangular, …), as súas operacións e as súas propiedades. 

• Realizar operacións combinadas con matrices. 

• Calcular a inversa dunha matriz cadrada polo método de Gauss. 

• Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o método de Gauss. 

• Discutir o rango dunha matriz en función dun parámetro. 

• Relacionar o rango dunha matriz coa dependencia lineal das súas filas ou as súas columnas. 

• Resolver ecuacións matriciais. 
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• Resolver problemas e cuestións teóricas mediante matrices e as súas operacións. 

 

 

 3.2.2  TEMA 2:  DETERMINANTES 

 

 3.2.2.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar 

datos e relacións na resolución de problemas diversos. 

• B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de 

ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

 

 3.2.2.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer o concepto de determinante dunha matriz cadrada e dominar o automatismo para o 

seu cálculo. 

• Coñecer as propiedades dos determinantes e aplicalas para o cálculo destes. 

• Calcular determinantes “facendo ceros” nunha das súas liñas. 

• Coñecer os conceptos de menor dunha matriz, menor complementario e adxunto dun 

elemento dunha matriz cadrada. 

• Coñecer a caracterización do rango dunha matriz pola orde dos seus menores, e aplicala a 

casos concretos.  

• Discutir o rango dunha matriz en función dun parámetro. 

• Calcular a inversa dunha matriz mediante determinantes.  

• Recoñecer a existencia ou non da inversa dunha matriz e calculala no seu caso. 

• Resolver ecuacións matriciais e con determinantes.  

• Resolver cuestións teóricas empregando os determinantes. 
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 3.2.3  TEMA 3:  SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

 

 3.2.3.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar 

datos e relacións na resolución de problemas diversos. 

• B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, determinantes e sistemas de 

ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 

 

 3.2.3.2 Contidos mínimos 

 

• Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas 

solucións (compatible, incompatible, determinado, indeterminado), e interpretalos 

xeometricamente para 2 e 3 incógnitas. 

• Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudar e resolver sistemas de ecuacións lineais. 

• Coñecer o teorema de Rouché e a regra de Cramer e utilizalos para a discusión e a resolución 

de sistemas de ecuacións. 

• Discutir e resolver un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. 

• Discutir e resolver sistemas homoxéneos. 

• Expresar matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resolvelo achando a inversa 

da matriz dos coeficientes. 

• Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións e interpretar a solución 

dentro do contexto do enunciado.  

• Resolver cuestións teóricas relacionadas cos sistemas de ecuacións. 
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 3.2.4  TEMA 4:  VECTORES NO ESPAZO 

 

 3.2.4.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 

 

 3.2.4.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións e propiedades, e utilizalos 

para a resolución de problemas xeométricos. 

• Realizar operacións elementais (suma e produto por un número) con vectores, dados 

mediante as súas coordenadas, comprendendo e manexando correctamente os conceptos de 

dependencia e independencia lineal, así como o de base. 

• Dominar o produto escalar de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión 

analítica e as súas propiedades, e aplicalo á resolución de problemas xeométricos (módulo 

dun vector, ángulo de dous vectores, vector proxección dun vector sobre outro e 

perpendicularidade de vectores). 

• Dominar o produto vectorial de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión 

analítica e as súas propiedades, e aplicalo á resolución de problemas xeométricos (vector 

perpendicular a outros dous, área do paralelogramo determinado por dous vectores). 

• Dominar o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión 

analítica e as súas propiedades, e aplicalo á resolución de problemas xeométricos (volume do 

paralelepípedo determinado por tres vectores, decisión de se tres vectores son linealmente 

independentes). 

• Resolver problemas e cuestións teóricas relacionadas con vectores. 
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 3.2.5  TEMA 5:  PUNTOS, RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

 

 3.2.5.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 

• B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e 

planos utilizando as ecuacións da recta e do plano no espazo. 

 

 3.2.5.2 Contidos mínimos 

 

• Utilizar un sistema de referencia ortonormal no espazo e, nel, resolver problemas 

xeométricos facendo uso dos vectores cando conveña. 

• Utilizar os vectores para resolver algúns problemas xeométricos: puntos de división dun 

segmento en partes iguais, comprobación de puntos aliñados, simétrico dun punto respecto a 

outro... 

• Dominar as distintas formas de ecuacións de rectas (vectorial, paramétricas, continua e 

implícita) e de planos (vectorial, paramétricas e implícita), e utilizalas para resolver 

problemas afíns: pertenza de puntos a rectas ou a planos, posicións relativas de dúas rectas, 

de recta e plano, de dous planos... 

• Resolver problemas e cuestións teóricas relacionadas con rectas e planos. 

 

 

 3.2.6  TEMA 6:  PROBLEMAS MÉTRICOS 

 

 3.2.6.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 

• B4.2. Resolver problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e 

planos utilizando as ecuacións da recta e do plano no espazo. 

• B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, 

calculando o seu valor e tendo en conta o seu significado xeométrico. 

 

 3.2.6.2 Contidos mínimos 

 

• Obter o ángulo que forman dúas rectas, unha recta e un plano ou dous planos. 

• Achar a distancia entre dous puntos, dun punto a unha recta, dun punto a un plano ou entre 

dúas rectas que se cruzan. 

• Achar áreas (paralelogramo, triángulo, …)  e volumes  (tetraedro, paralelepípedo) utilizando 

o produto vectorial ou o produto mixto de vectores. 

• Resolver problemas xeométricos nos que interveñan perpendicularidades, distancias, 

ángulos, incidencia, paralelismo... Achar o simétrico dun punto respecto dunha recta ou dun 

plano. 

• Obter a expresión analítica dun lugar xeométrico espacial definido por algunha propiedade, e 

identificar a figura de que se trata. Escribir a ecuación dunha esfera a partir do seu centro e o 

seu raio, e recoñecer o centro e o raio dunha esfera dada pola súa ecuación. 

• Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados con ángulos, distancias, áreas, 

volúmenes, incidencia, paralelismo, lugares xeométricos, … 

 

 

 3.2.7  TEMA 7:  LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

 

 3.2.7.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os 

resultados que se derivan diso. 

 

 3.2.7.2 Contidos mínimos 

 

• Dominar o concepto de límite nas súas distintas versións, coñecendo a súa interpretación 

gráfica e o seu enunciado preciso.  

• A partir dunha expresión do tipo ( )
x
límf x

→
=       [ pode ser  +,  –,  a–,  a+  ou  a; e   

pode ser  +,  –  o  l] represéntaa graficamente e describe correctamente a propiedade que 

o caracteriza (dado un  > 0  existe un  ..., ou ben, dado  k  existe  h...). 

• Coñecer as expresións infinitas (infinitos da mesma orde, infinito de orde superior a outro) e 

as súas operacións.  

• Coñecer as indeterminacións. Calcular límites de todo tipo  (x → +  ou  x → –,  x→ c,  

x→ c+ ,   x → c–) 

• Coñecer o concepto de continuidade nun punto e nun intervalo e os distintos tipos de 

descontinuidades.  

• Recoñecer se unha función é continua nun punto ou o tipo de descontinuidade que presenta 

nel.  

• Determinar o valor dun parámetro (ou dous parámetros) para que unha función definida “a 

anacos” sexa continua no “punto (ou puntos) de empalme”. 

• Coñecer a regra de L'Hôpital e aplicala ao cálculo de límites. 

• Coñecer o teorema de Bolzano e as súas consecuencias e aplicalo para probar a existencia de 

raíces dunha función. 

• Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados cos límites e continuidade. 

 

 

 3.2.8  TEMA 8:  DERIVADAS 

 

 3.2.8.1 Criterios de avaliación 
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• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de 

optimización. 

 

 3.2.8.2 Contidos mínimos 

 

• Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: TVM, derivada nun punto, 

derivadas laterais, función derivada, diferencial dunha función, ...  

• Asociar a gráfica dunha función á da súa función derivada. 

• Achar a derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

• Estudar a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas laterais 

no “punto de empalme”.  

• Relación entre continuidade e derivabilidade. 

• Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función derivada doutra. 

• Utilizar a derivación logarítmica para achar a derivada dunha función que o requira. 

• Achar a derivada dunha función coñecendo a da súa inversa. 

• Achar a derivada dunha función implícita. 

• Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados coas derivadas. 

 

 

 3.2.9  TEMA 9:  APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

 

 3.2.9.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de 

optimización. 

 

 3.2.9.2 Contidos mínimos 

 

• Achar a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 

• Coñecer as propiedades que permiten estudar crecementos, decrecementos, máximos e 

mínimos relativos, tipo de curvatura, puntos de inflexión,  etc., e sabelas aplicar en casos 

concretos. 

• Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función. 

• Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e aplicalos a casos concretos.  

• Coñecer o teorema de Cauchy como xeneralización do teorema do valor medio.  

• Coñecer o enfoque teórico da regra de L'Hôpital e a súa xustificación a partir do teorema de 

Cauchy. 

• Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados cos conceptos estudados neste tema. 

 

 

 3.2.10 TEMA 10:  REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

 

 3.2.10.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 
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• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función nun punto, a súa interpretación 

xeométrica e o cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos naturais, sociais ou 

tecnolóxicos, e á resolución de problemas xeométricos, de cálculo de límites e de 

optimización. 

 

 3.2.10.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas, 

dominio de definición, simetrías, periodicidade, puntos de corte cons eixes, asíntotas e ramas 

parabólicas, máximos e mínimos, puntos de inflexión,...) na representación de funcións e 

dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, 

con radicais, exponenciais, logarítmicas, con valor absoluto, ... 

 

 

 3.2.11 TEMA 11:  CÁLCULO DE PRIMITIVAS 

 

 3.2.11.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando 
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situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións 

diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas. 

• B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo de 

primitivas. 

 

 3.2.11.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer o concepto de primitiva dunha función e obter primitivas das funcións elementais. 

• Dominar os métodos básicos para a obtención de primitivas de funcións: substitución, “por 

partes”, integración de funcións racionais.  

• Simplificar expresións para facilitar a súa integración (Expresión dun radical como produto 

dun número por unha potencia de x, simplificacións trigonométricas, simplificacións 

racionais, …) 

• Resolver problemas e cuestións teóricas empregando integrais. 

 

 

 3.2.12 TEMA 12:  A INTEGRAL DEFINIDA 

 

 3.2.12.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na medida de áreas de rexións planas limitadas 

por rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente representables e, en xeral, á resolución de 

problemas. 

 

 3.2.12.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer o concepto, a terminoloxía, as propiedades e a interpretación xeométrica da integral 

definida.  
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• Coñecer e interpretar xeometricamente o teorema do valor medio do cálculo integral. 

• Comprender o teorema fundamental do cálculo e a súa importancia para relacionar a área 

baixo unha curva cunha primitiva da función correspondente. Responder a problemas 

teóricos relacionados co teorema fundamental do cálculo. 

• Coñecer e aplicar a regra de Barrow para o cálculo de áreas (Calcula a área baixo unha curva 

entre dúas abscisas e cálculo da área entre dúas curvas) 

• Resolver problemas e cuestións teóricas empregando os conceptos e teoremas estudados 

neste tema. 

 

 

 3.2.13 TEMA 13:  AZAR E PROBABILIDADE 

 

 3.2.13.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos 

(utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto e a 

axiomática da probabilidade), así como a sucesos aleatorios condicionados (teorema de 

Bayes), en contextos relacionados co mundo real. 

• B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións 

estatísticas presentes nos medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias 

e outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos 

como na das conclusións. 

 

 3.2.13.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade asociada a eles, así como as súas 

operacións e propiedades.  
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• Coñecer as leis de Morgan. 

• Coñecer os conceptos de frecuencia absoluta e relativa dun suceso e a relación entre 

frecuencia e probabilidade.  

• Coñecer a Lei dos grandes números 

• Coñecer a Lei de Laplace.  

• Expresar mediante operacións con sucesos un enunciado.  

• Aplicar as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das 

probabilidades doutros. 

• Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades.  

• Coñecer o Teorema da Probabilidade Total e a Fórmula ou Teorema de Bayes e aplicalos no 

cálculo de probabilidades.  

• Utilizar o diagrama en árbore para describir o proceso de resolución de problemas con 

experiencias compostas. 

• Manexar e interpretar as táboas de continxencia para formular e resolver algúns tipos de 

problemas de probabilidade. 

• Resolver cuestións teóricas relacionadas coa probabilidade. 

 

 

 3.2.14 TEMA 14:  DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE 

 

 3.2.14.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.3. Realizar demostracións sinxelas de propiedades ou teoremas relativos a contidos 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos. 

• B1.8. Desenvolver procesos de matematización en contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, e estatísticos ou probabilísticos) a partir da identificación de 

problemas en situacións da realidade. 

• B1.9. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.10. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.12. Reflexionar sobre as decisións tomadas, valorando a súa eficacia e aprendendo delas 

para situacións similares futuras. 

• B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, 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. 

• B5.2. Identificar os fenómenos que poden modelizarse mediante as distribucións de 

probabilidade binomial e normal, calculando os seus parámetros e determinando a 

probabilidade de diferentes sucesos asociados. 

• B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a descrición de situacións relacionadas co azar e a 

estatística, analizando un conxunto de datos ou interpretando de forma crítica informacións 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 78 de 133 

estatísticas presentes nos medios de comunicación, en especial os relacionados coas ciencias 

e outros ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións tanto na presentación dos datos 

como na das conclusións. 

 

 3.2.14.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e obter os seus parámetros   

e . 

• Coñecer a distribución binomial, utilizala para calcular probabilidades e obter os seus 

parámetros. 

• Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua.  

• Interpreta a función de probabilidade (ou función de densidade) dunha distribución de 

variable continua e calcula ou estima probabilidades a partir dela. 

• Coñecer a distribución normal, interpretar os seus parámetros e utilizala para calcular 

probabilidades.  

• Manexar con destreza a táboa da N(0, 1) e utilízaa para calcular probabilidades.  

• Coñecer a relación que existe entre as distintas curvas normais e utiliza a tipificación da 

variable para calcular probabilidades nunha distribución     N ( , ). 

• Dada unha distribución binomial recoñecer a posibilidade de aproximala por unha normal, 

obter os seus parámetros e calcular probabilidades a partir dela. 

• Resolver cuestións teóricas e problemas de distribucións discretas e continuas. 

 

 

3.3 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

3.3.1 PROCEDEMENTOS 

Tendo en conta que a avaliación obrigatoria recaerá principalmente sobre a materia impartida durante a 

primeira e segunda avaliacións, o profesorado decidirá na súa materia, en función de situacións 

concretas, os procedementos de avaliación a utilizar e que serán:  realización de actividades de 

recuperación correspondentes a materia impartida (en formato exame online), exame online a través da 

AULA VIRTUAL da materia impartida ou unha mestura de procedementos, segundo cada caso 

particular. 

Ademais o alumnado voluntariamente poderá, seguindo as pautas indicadas polo profesorado, realizar 

actividades e/ou un exame da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da aula virtual ou do correo electrónico). Esta avaliación será sempre 

para beneficiar ao alumnado para axudalo a aprobar a materia ou mellorar a súa cualificación e baixo 

ningunha circunstancia poderá prexudicalo. 

 

3.3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación (en formato exame online) 

• Actividades de ampliación (voluntarias) 

• Exame online da materia impartida na primeira e segunda avaliación. 

• Exame online voluntario da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da AULA VIRTUAL, do correo electrónico) 
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• Asistencia e participación nas clases presenciais e nas impartidas durante a vixencia do estado de 

alarma e/ou comunicación fluída e constante co profesorado, a través dos medios tecnolóxicos que 

teña a súa disposición o alumnado:  por videoconferencia, a través da AULA VIRTUAL   ou  por 

correo electrónico. 

• Presentación das actividades en tempo (no prazo indicado) e forma (coas carácterístias solicitadas) 

 

3.3.3 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Seguindo as instruccións do 27/04/2020  marcadas pola Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, avaliaremos ao alumnado polos resultados acadados na primeira e segunda 

avaliación, e polas actividades de recuperación, repaso e reforzo. Tamén serán avaliadas as actividades 

e/ou exame de ampliación correspondentes a materia impartida durante o estado de alarma, que terán 

un caracter voluntario, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

1. Se o alumnado ten aprobadas a primeira e a segunda avaliación entón xa ten aprobado o 

curso. A cualificación final obterase da media aritmética das cualificacións das citadas 

avaliacións. 

2. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación igual ou superior 

a  3  e a media aritmética das dúa avaliacións é  un  5, tamén terá o curso aprobado. 

3. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación inferior a  3  

entón terá que recuperala mediante as actividades de recuperación que realizaranse en formato 

exame online. 

4. Se o alumnado ten suspensas as dúas avaliacións, entón terá que recuperalas mediante as 

actividades de recuperación que realizaranse en formato exame online. 
 

Para o alumnado matriculado en 2º de Bacharelato coa materia Matemáticas I   pendente: 

5. Se durante o curso realizou algún dos exames da primeira e/ou segunda avaliación, entón será 

avaliado como se indica nos apartados  1  a  4. 

6. Se durante o curso NON realizou ningún dos exames da primeira e segunda avaliación, para 

poder ser avaliado terá que elixir unha das seguintes opcións: 

a. Realizar as actividades de recuperación (en formato exame online) da primeira e 

segunda avaliación. 

b. Realizar o exame online que levarase a cabo do 1 ao 4 de xuño 
7. Se o/a alumno/a, ao que fai referencia o punto 6, non se puxo en contacto co profesor, cunha 

antelación mínima de 5 días antes da data prevista para a realización das ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN EN FORMATO EXAME ONLINE, entenderase que a súa opción e o 

EXAME ONLINE que se realizará do 1 ao 4 de xuño.  

 

A cualificación final do alumnado obtida a partires dos resultados da primeira e segunda avaliación 

engadirase: 

• Ata  1  punto pola asistencia e participación regular nas clases impartidas polo profesorado (durante 

a vixencia do estado de alarma) a través do sistema de videoconferencia, AULA VIRTUAL ou 

correo electrónico 

• Ata   2  puntos pola realización voluntaria de actividades de ampliación indicadas polo profesorado 

ou pola realización voluntaria dun exame online, correspondente a materia impartida durante a 

vixencia do estado de alarma. 
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Tanto as actividades de recuperación (en formato exame online), como o exame online, realizaranse a 

través da AULA VIRTUAL,  e  controlaranse mediante o sistema de videoconferencia CISCO – 

WEBEX, proporcionado pola Consellería de Educación,  co que vimos traballando habitualmente 

durante as últimas semanas. 

O sistema de videoconferencia CISCO – WEBEX  grabará as sesións de realización dos exames online 

polo que o alumno deberá ter activada a cámara e o micrófono.  

Por outra parte, se, durante a realización do exame online, o profesorado detecta: 

• Uso indebido do teléfono móbil (exceptuando o seu uso correcto como medio de conexión 

para a realización da videoconferencia) 

• Uso dun reloxo intelixente (smartwatch) 

• Uso de aplicacións informáticas prohibidas 

• Presenza doutras persoas no entorno do alumnado durante a realización do exame 

• Xiros ou movementos frecuentes da cabeza e cambios frecuentes na dirección dos ollos, 

movemento dos labios, dos que se poida deducir o emprego de material prohibido (apuntes, 

chuletas, ...) ou da presenza doutras persoas 

 

Entón o exame será avaliado cun cero ( 0 ) e manterase a grabación das imaxes como proba 

documental. 

 

Por otra parte, se algún/ha alumno/a manifesta, e xustifica, que non dispón dos medios tecnolóxicos 

necesarios (ordenador ou tablet con conexión a Internet por  WIFI , ou  teléfono móbil con conexión a 

Internet por datos),  que non lle permita a realización das citadas actividades de recuperación (en 

formato exame online) ou do exame online, a través da AULA VIRTUAL, deberá poñerse, o antes 

posible, en contacto co profesor, a través do correo electrónico, e sempre cunha antelación mínima de  

5 días antes da data do exame online, para que o profesor lle poida indicar outro procedemento para a 

realización do citado exame. 

 

3.3.4 CUALIFICACIÓN FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Setembro): 

A cualificación final do alumno corresponderá a cualificación dun exame presencial, se as autoridades 

educativas e/ou sanitarias o autorizan, correspondente a materia impartida durante a primeira e 

segunda avaliación. 

 

 

 

3.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

Durante a vixencia do estado de alarma o profesorado continua impartindo docencia e mantén o 

contacto co alumnado empregando diferentes medios tecnolóxicos (videoconferencia, aula virtual, 

páxina web, correo electrónico), para o alumnado con conectividade, ou a través do servizo do 

Concello “tarefas escolares” para o alumnado sen conectividade. 
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O profesorado deseñou diverso material (ficheiros de actividades, presentacións, vídeos, ....) que foron 

proporcionados ao alumnado a través da súa aula virtual. 

O libro de texto, o caderno do alumno e a calculadora científica son tamén ferramentas didácticas 

empregadas polo profesorado. 

Para avaliar ao alumnado o profesorado poderá optar pola avaliación das actividades propostas ou pola 

realización dun exame online a través da aula virtual empregando as ferramentas da propia aula virtual 

o algunha outra como, por exemplo, Google forms. Tamén poderá optar por unha mestura de ambos 

procedementos. 

Durante a vixencia do estado de alarma, co conseguinte confinamento, o centro estivo pechado e, polo 

tanto, non se puideron usar os recursos materiais do mesmo (libros, CDs, ordenadores, ...)  nin as súas 

dependencias como a Biblioteca, aula de informática, ...  Por este motivo os recursos utilizados polo 

alumnado neste período de tempo son, principalmente, os que teñen a súa disposición nos seus 

domicilios. 

 

 

3.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Na páxina web da EPA e, ademais, en cada unha das aulas virtuais das respectivas materias o 

profesorado colgara un arquivo (“guía”) con información detallada, clara e concisa sobre a materia 

avaliable, os procedementos de avaliación, datas de entrega de actividades, datas e procedementos para 

a realización dos exames online, e calquera outra información que poida ser relevante para o 

alumnado. 
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4 MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS C.C.S.S. II  
 

4.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN: 

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.   En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

▪ 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. 

▪ MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica:  

– Relación con otros problemas coñecidos. 

– Modificación de variables. 

– Suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das 
operacións utilizadas, coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do proceso, procura 
doutros xeitos de resolución e identificación de 
problemas parecidos. 

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

▪ MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cumpa resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

 

▪ CMCCT 
 

Todas 

▪ MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso seguido. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ g 

▪ i 

▪  B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de 
informes científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema, utilizando as ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas. 

▪ B1.5. 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 

▪ B1.3. Elaborar un informe científico escrito que 
sirva para comunicar as ideas matemáticas 
xurdidas na resolución dun problema, coa 
precisión e o rigor adecuados. 

▪ MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

 

▪ CMCCT Todas 

▪ MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema que cumpra 
demostrar. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 
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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. 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

 

▪ B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

▪ MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do 
proceso de elaboración dunha investigación 
matemática (problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 
resultados, conclusións, etc.). 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

 

▪ B1.5. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir dea 
resolución dun problema e o afondamento 
posterior, da xeneralización de propiedades e 
leis matemáticas, e do afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos 
ou probabilísticos. 

▪ MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, xeneralizando 
a situación ou os resultados, etc. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (historia da 
humanidade e historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.) 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe 
científico sobre o procedemento, os resultados e as 
conclusións do proceso de investigación 
desenvolvido. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que 
recolla o proceso de investigación realizado, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos axeitados ao contexto do 
problema de investigación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas ▪ CMCCT Todas 
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adecuadas ao tipo de problema de investigación, tanto 
na procura de solucións coma para mellorar a eficacia 
na comunicación das ideas matemáticas. 

▪ CD 

▪ MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema de 
investigación. 

▪ CCL 

 

Todas 

▪ MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ i 

▪ l 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ B1.7. 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. 

▪ MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o problema 
do mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen 
nel, e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ i 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ B1.8. Valorar a modelización matemática como 
un recurso para resolver problemas da 
realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

▪ 2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc.v, e 
valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

 

Todas 
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▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

 

▪ B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continuo, etc.).  

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 
preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de 
forma crítica os resultados encontrados; etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
a resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións tomadas, 
valorando a súa eficacia, e aprender diso para 
situacións similares futuras. 

▪ MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodosutilizados, e aprender 
diso para situacións futuras. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. 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.  

▪ B1.12. 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. 

▪ MACS2B1.12.1. 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. 

 

▪ CD 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 
alxébricas complexas e extraer información cualitativa 

▪ CMCCT 

 

5, 6, 7, 8, 9 
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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. 

e cuantitativa sobre elas. 

▪ MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de problemas, 
mediante a utilización de medios tecnolóxicos 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas 
para amosar, analizar e comprender propiedades 
xeométricas. 

▪ CMCCT 

 

3, 6, 7, 8, 9 

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

 

11, 12, 13 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. 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. 

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, buscando, 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. 

▪ MACS2B1.13.1. 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. 

 

▪ CD 

 

Todas 

▪ MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 
aula. 

▪ CCL 

 

Todas 

▪ MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do seu 
proceso educativo, e establecendo pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ i 

 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para 
manexar e operar con datos estruturados en táboas. 
Clasificación de matrices. 

▪ B2.2. Operacións con matrices. 

▪ B2.3. Rango dunha matriz. 

▪ B2.4. Matriz inversa. 

▪ B2.5. Método de Gauss. 

▪ B2.1. Organizar información procedente de 
situacións do ámbito social utilizando a linguaxe 
matricial, e aplicar as operacións con matrices 
como instrumento para o tratamento da 
devandita información. 

▪ MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz información 
procedente do ámbito social para poder resolver 
problemas con maior eficacia. 

 

▪ CMCCT 1, 2, 

▪ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante táboas e para 
representar sistemas de ecuacións lineais. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4 
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▪ B2.6. Determinantes ata orde 3. 

▪ B2.7. Aplicación das operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución de problemas en 
contextos reais. 

▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio de 
medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

 

1, 2 

▪ h 

▪ i 

 

▪ B2.8. Representación matricial dun sistema de 
ecuacións lineais: discusión e resolución de sistemas 
de ecuacións lineais (ata tres ecuacións con tres 
incógnitas). Método de Gauss. 

▪ B2.9. Resolución de problemas das ciencias sociais e 
da economía. 

▪ B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. 
Sistemas de inecuacións. Resolución gráfica e 
alxébrica. 

▪ B2.11. Programación lineal bidimensional. Rexión 
factible. Determinación e interpretación das solucións 
óptimas. 

▪ B2.12. Aplicación da programación lineal á resolución 
de problemas sociais, económicos e demográficos. 

▪ B2.2. Transcribir problemas expresados en 
linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando técnicas alxébricas determinadas 
(matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións 
e programación lineal bidimensional), 
interpretando criticamente o significado das 
solucións obtidas. 

▪ MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real e o sistema de 
ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 
ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que 
sexa posible e aplícao para resolver problemas en 
contextos reais. 

▪ CMCCT 

 

1, 3 

▪ MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para resolver 
problemas de optimización de funcións lineais que 
están suxeitas a restricións, e interpreta os resultados 
obtidos no contexto do problema. 

▪ CMCCT 4 

 Bloque 3. Análise   

▪ i ▪ B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da continuidade en 
funcións elementais e definidas a anacos. 

 

▪ B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais 
das ciencias sociais de xeito obxectivo 
traducindo a información á linguaxe das 
funcións, e describilo mediante o estudo 
cualitativo e cuantitativo das súas propiedades 
máis características. 

▪ MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións 
problemas formulados nas ciencias sociais e 
descríbeos mediante o estudo da continuidade, 
tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

▪ CMCCT 

 

5, 8 

▪ MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións 
sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

▪ CMCCT 5, 8 

▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto 
dunha función elemental ou definida a anacos 
utilizando o concepto de límite. 

▪ CMCCT 5, 8 

▪ i ▪ B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de 
funcións polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, 
exponenciais e logarítmicas. 

▪ B3.3. Problemas de optimización relacionados coas 
ciencias sociais e a economía. 

▪ B3.4. Estudo e representación gráfica de funcións 
polinómicas, racionais, irracionais, expónenciais e 
logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades 
locais e globais. 

▪ B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter 
conclusións acerca do comportamento dunha 
función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situacións reais de 
carácter económico ou social e extraer 
conclusións do fenómeno analizado. 

▪ MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a 
expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas 
propiedades locais ou globais, e extrae conclusións en 
problemas derivados de situacións reais. 

▪ CMCCT 5, 6, 7, 8, 9 

▪ MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización 
sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do 
contexto. 

▪ CMCCT 

 

7 
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▪ i ▪ B3.5. Concepto de primitiva. Integral indefinida. 
Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais 
inmediatas. 

▪ B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de 
Barrow. 

▪ B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida 
de áreas de rexións planas limitadas por rectas 
e curvas sinxelas que sexan doadamente 
representables, utilizando técnicas de 
integración inmediata. 

▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de 
integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 

▪ CMCCT 9 

▪ MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida 
para calcular a área de recintos planos delimitados por 
unha ou dúas curvas. 

▪ CMCCT 9 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade   

▪ i 

▪ l 

 

▪ B4.1. Afondamento na teoría da probabilidade. 
Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante a regra de 
Laplace e a partir da súa frecuencia relativa.  

▪ B4.2. Experimentos simples e compostos. 
Probabilidade condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

▪ B4.3. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. 
Probabilidades iniciais e finais, e verosimilitude dun 
suceso. 

 

▪ B4.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples e 
compostos, utilizando a regra de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de reconto 
persoais, diagramas de árbore ou táboas de 
continxencia, a axiomática da probabilidade e o 
teorema da probabilidade total, e aplica o 
teorema de Bayes para modificar a 
probabilidade asignada a un suceso 
(probabilidade inicial) a partir da información 
obtida mediante a experimentación 
(probabilidade final), empregando os resultados 
numéricos obtidos na toma de decisións en 
contextos relacionados coas ciencias sociais. 

▪ MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos mediante a regra 
de Laplace, as fórmulas derivadas da axiomática de 
Kolmogorov e diferentes técnicas de reconto. 

 

▪ CMCCT 10 

▪ MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir dos sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral. 

▪ CMCCT 10 

▪ MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun 
suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

 

▪ CMCCT 10 

▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada 
coa toma de decisións en condicións de incerteza en 
función da probabilidade das distintas opcións. 

▪ CMCCT 

 

10 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.4. Poboación e mostra. Métodos de selección 
dunha mostra. Tamaño e representatividade dunha 
mostra. 

▪ B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros dunha 
poboación e estatísticos obtidos a partir dunha 
mostra. Estimación puntual. 

▪ B4.6. Media e desviación típica da media mostral e da 
proporción mostral. Distribución da media mostral 
nunha poboación normal. Distribución da media 
mostral e da proporción mostral no caso de mostras 
grandes. 

▪ B4.7. Estimación por intervalos de confianza. 
Relación entre confianza, erro e tamaño mostral. 

▪ B4.8. Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución normal con desviación 
típica coñecida. 

▪ B4.2. Describir procedementos estatísticos que 
permiten estimar parámetros descoñecidos 
dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro 
prefixados, calculando o tamaño mostral 
necesario e construíndo o intervalo de 
confianza para a media dunha poboación 
normal con desviación típica coñecida e para a 
media e proporción poboacional, cando o 
tamaño mostral é suficientemente grande. 

▪ MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha 
mostra a partir do seu proceso de selección. 

 

▪ CMCCT 11 

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a 
media, varianza, desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas reais. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á 
distribución da media mostral e da proporción mostral, 
aproximándoas pola distribución normal de parámetros 
axeitados a cada situación, e aplícao a problemas de 
situacións reais. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un 
intervalo de confianza para a media poboacional 
dunha distribución normal con desviación típica 

▪ CMCCT 12, 13 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ B4.9. Intervalo de confianza para a media 
poboacional dunha distribución de modelo 
descoñecido e para a proporción no caso de mostras 
grandes. 

coñecida. 

▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un 
intervalo de confianza para a media poboacional e 
para a proporción no caso de mostras grandes. 

 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun 
intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula 
cada un destes tres elementos, coñecidos os outros 
dous, e aplícao en situacións reais. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B4.10. Identificación das fases e das tarefas dun 
estudo estatístico. Elaboración e presentación da 
información estatística. Análise e descrición de 
traballos relacionados coa estatística e o azar, 
interpretando a información e detectando erros e 
manipulacións. 

▪ B4.3. Presentar de forma ordenada información 
estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de xeito 
crítico e argumentado informes estatísticos 
presentes nos medios de comunicación, na 
publicidade e noutros ámbitos, prestando 
especial atención á súa ficha técnica e 
detectando posibles erros e manipulacións na 
súa presentación e conclusións. 

▪ MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para 
estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e 
presentar as inferencias obtidas mediante un 
vocabulario e representacións axeitadas. 

 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

12, 13 

▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos 
dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado 
información estatística presente nos medios de 
comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

12, 13 
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4.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.    

En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 4.2.1  TEMA 1:  SISTEMAS DE ECUACIÓNS. MÉTODO DE GAUSS 

 

 4.2.1.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a linguaxe 

matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o tratamento da 

devandita información. 

• B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e 

programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 

obtidas. 

 

 4.2.1.2 Contidos mínimos 

 

• Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas 

solucións (compatible, incompatible, determinado, indeterminado), e interpretalos 

xeometricamente para 2 e 3 incógnitas. 

• Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudar e resolver sistemas de ecuacións lineais. 

Resolver e Discutir sistemas homoxéneos. 

• Discutir e resolver un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. 

• Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións e interpretar a solución dentro 

do contexto do enunciado.  

• Resolver cuestións teóricas relacionadas cos sistemas de ecuacións. 

 

 

 4.2.2  TEMA 2:  ÁLXEBRA DE MATRICES 
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 4.2.2.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a linguaxe 

matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o tratamento da 

devandita información. 

• B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e 

programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 

obtidas. 

 

 4.2.2.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, os seus tipos (vector fila, vector columna, matriz 

cadrada, trasposta, simétrica, triangular, …), as súas operacións e as súas propiedades.  

• Realizar operacións combinadas con matrices. 

• Calcular a inversa dunha matriz cadrada polo método de Gauss. 

• Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o método de Gauss. 

Relacionar o rango dunha matriz coa dependencia lineal das súas filas ou as súas columnas. 

• Resolver ecuacións matriciais e sistemas de ecuacións en forma matricial. 

• Discutir o rango dunha matriz en función dun parámetro. 

• Resolver problemas alxébricos mediante matrices e as súas operacións.  

• Resolver cuestións teóricas. 

 

 

4.2.3  TEMA 3:  RESOLUCIÓN DE SISTEMAS MEDIANTE DETERMINANTES 

 

 4.2.3.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 
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• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B2.1. Organizar información procedente de situacións do ámbito social utilizando a linguaxe 

matricial, e aplicar as operacións con matrices como instrumento para o tratamento da 

devandita información. 

• B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e 

programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 

obtidas. 

 

 4.2.3.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer o concepto de determinante dunha matriz cadrada e dominar o automatismo para o 

seu cálculo.  

• Coñecer as propiedades dos determinantes e aplicalas para o cálculo destes.  

• Calcular determinantes “facendo ceros” nunha das súas liñas 

• Coñecer os conceptos de menor dunha matriz, menor complementario e adxunto dun 

elemento dunha matriz cadrada e aplicalos para o cálculo de determinantes. 

• Coñecer a caracterización do rango dunha matriz pola orde dos seus menores, e aplicala a 

casos concretos. 

• Calcular a inversa dunha matriz mediante determinantes.  

• Recoñecer a existencia ou non da inversa dunha matriz e calculala no seu caso. 

• Coñecer o teorema de Rouché e a regra de Cramer e utilizalos para a discusión e a resolución 

de sistemas de ecuacións.  

• Discutir e resolver sistemas homoxéneos. 

• Discutir e resolver un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. 

• Expresar matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resolvelo achando a inversa 

da matriz dos coeficientes.  

• Resolver ecuacións matriciais. 

• Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións e interpretar a solución dentro 

do contexto do enunciado.  

• Resolver cuestións teóricas. 

 

 

 4.2.4  TEMA 4:  PROGRAMACIÓN LINEAL 
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 4.2.4.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 

utilizando técnicas alxébricas determinadas (matrices, sistemas de ecuacións, inecuacións e 

programación lineal bidimensional), interpretando criticamente o significado das solucións 

obtidas. 

 

 4.2.4.2 Contidos mínimos 

 

• Representar o semiplano de solucións dunha inecuación lineal ou identifica a inecuación que 

corresponde a un semiplano. 

• Dados un sistema de inecuacións lineais e unha función obxectivo, G,  representar o recinto 

de solucións factibles e optimizar G.  

• Situación da función obxectivo sobre o recinto de validez para atopar a solución óptima. 

• Resolver problemas de programación lineal dados mediante un enunciado, enmarcando a 

solución dentro deste. 

 

 

 4..2.5  TEMA 5:  LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

 

 4.2.5.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 
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• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.1. Analizar e interpretar fenómenos habituais das ciencias sociais de xeito obxectivo 

traducindo a información á linguaxe das funcións, e describilo mediante o estudo cualitativo e 

cuantitativo das súas propiedades máis características. 

 

 4.2.5.2 Contidos mínimos 

 

• Comprender o concepto de límite nas súas distintas versións, coñecendo a súa interpretación 

gráfica.  

• Representar graficamente límites descritos analiticamente.  

• Representa analiticamente límites de funciones dadas graficamente.  

• A partir dunha expresión do tipo ( )
x
límf x

→
=       [ pode ser  +,  –,  a–,  a+  ou  a; e   pode 

ser  +,  –  o  l] representala graficamente. 

• Coñecer as expresións infinitas (infinitos da mesma orde, infinito de orde superior a outro) e 

as súas operacións.  

• Calcular límites de todo tipo  (x → +   ou   x → –,   x→ c,   x→ c+ ,    x → c–).  

• Coñecer as indeterminacións. 

• Coñecer o concepto de continuidade nun punto e os distintos tipos de descontinuidades.  

• Determinar o valor dun parámetro (ou dous parámetros) para que unha función definida “a 

anacos” sexa continua no “punto (ou puntos) de empalme”. 

• Resolver problemas e cuestións teóricas utilizando límites e o concepto de continuidade. 

 

 

 4.2.6  TEMA 6:  DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

 

 4.2.6.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 
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• B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento dunha 

función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter 

económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

 

 4.2.6.2 Contidos mínimos 

 

• Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: TVM, derivada nun punto, 

derivadas laterais, función derivada...  

• Asociar a gráfica dunha función á da súa función derivada.  

• Achar a derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

• Estudar a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas laterais 

no “punto de empalme”.  

• Relación entre continuidade e derivabilidade. 

• Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función derivada doutra. 

• Resolver cuestións teóricas empregando o concepto de derivada. 

 

 

 4.2.7  TEMA 7:  APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

 

 4.2.7.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento dunha 

función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter 

económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

 

 4.2.7.2 Contidos mínimos 

 

• Achar a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 

• Coñecer as propiedades que permiten estudar crecementos, decrecementos, máximos e 

mínimos relativos, tipo de curvatura, puntos de inflexión,  etc., e sabelas aplicar en casos 

concretos. 

• Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función. 
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• Resolver problemas e cuestións teóricas empregando os conceptos estudados neste tema. 

 

 

 4.2.8  TEMA 8:  REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

 

 4.2.8.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter conclusións acerca do comportamento dunha 

función, para resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter 

económico ou social e extraer conclusións do fenómeno analizado. 

 

 4.2.8.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas, 

dominio de definición, simetrías, periodicidade, puntos de corte cons eixes, asíntotas e ramas 

parabólicas, máximos e mínimos, puntos de inflexión,...) na representación de funcións e 

dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, trigonométricas, con 

radicais, exponenciais, logarítmicas, con valor absoluto, ... 

 

 

 4.2.9  TEMA 9:  INTEGRAIS 

 

 4.2.9.1 Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 
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• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida de áreas de rexións planas limitadas por rectas 

e curvas sinxelas que sexan doadamente representables, utilizando técnicas de integración 

inmediata. 

 

 4.2.9.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer o concepto de primitiva dunha función e obter primitivas das funcións elementais e 

algunhas funcións compostas na que se deban realizar substitucións sinxelas. 

• Coñecer o concepto, a terminoloxía, as propiedades e a interpretación xeométrica da integral 

definida. 

• Coñecer e aplicar a regra de Barrow para o cálculo de áreas (Calcula a área baixo unha curva 

entre dúas abscisas e cálculo da área entre dúas curvas). 

• Resolver problemas e cuestións teóricas empregando o cálculo integral. 

 

 

 4.2.10 TEMA 10:  AZAR E PROBABILIDADE 

 

 4.2.10.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B4.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos simples e compostos, 

utilizando a regra de Laplace en combinación con diferentes técnicas de reconto persoais, 

diagramas de árbore ou táboas de continxencia, a axiomática da probabilidade e o teorema da 

probabilidade total, e aplica o teorema de Bayes para modificar a probabilidade asignada a un 

suceso (probabilidade inicial) a partir da información obtida mediante a experimentación 
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(probabilidade final), empregando os resultados numéricos obtidos na toma de decisións en 

contextos relacionados coas ciencias sociais. 

 

 4.2.10.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade asociada a eles, así como as súas 

operacións e propiedades.  

• Coñecer as leis de Morgan. 

• Coñecer os conceptos de frecuencia absoluta e relativa dun suceso e a relación entre 

frecuencia e probabilidade.  

• Coñecer a Lei dos grandes números.  

• Coñecer a Lei de Laplace. 

• Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de 

sucesos, e utilizalos para calcular probabilidades.  

• Expresar mediante operacións con sucesos un enunciado.  

• Aplicar as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das 

probabilidades doutros. 

• Coñecer o concepto de probabilidade “a posteriori”.  

• Coñecer o Teorema da Probabilidade Total e a Fórmula ou Teorema de Bayes e aplicalalos no 

cálculo de probabilidades. 

• Manexar e interpretar as táboas de continxencia para formular e resolver algúns tipos de 

problemas de probabilidade. 

• Utilizar o diagrama en árbore para describir o proceso de resolución de problemas con 

experiencias compostas.  

• Calcular probabilidades totais e probabilidades “a posteriori”. 

• Resolver cuestións teóricas sobre probabilidade. 

 

 

 4.2.11 TEMA 11:  AS MOSTRAS ESTATÍSTICAS 

 

 4.2.11.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 
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• B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos 

dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamaño mostral 

necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con 

desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral 

é suficientemente grande. 

• B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 

representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos 

presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando especial 

atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 

conclusións. 

 

 4.2.11.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer os conceptos de poboación e mostra.  

• Coñecer o papel das mostras,  as súas características, o proceso de mostraxe e algúns dos 

distintos modos de obter mostras aleatorias (sorteo, sistemático, estratificado). 

• Identificar cando un colectivo é poboación ou é mostra, razoar por qué se debe recorrer a unha 

mostra nunha circunstancia concreta, comprender que unha mostra ten que ser aleatoria e dun 

tamaño adecuado ás circunstancias da experiencia.  

• Describir, calculando os elementos básicos, o proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, 

sistemático ou estratificado. 

 

 

 4.2.12 TEMA 12:  INFERENCIA ESTATÍSTICA.  ESTIMACIÓN DA MEDIA 

 

 4.2.12.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos 

dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamaño mostral 

necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con 

desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral 

é suficientemente grande. 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 100 de 133 

• B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 

representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos 

presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando especial 

atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 

conclusións. 

  

 4.2.12.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer as características da distribución normal, interpretar os seus parámetros e utilizala 

para calcular probabilidades coa axuda das táboas. 

• Obter o intervalo característico  (   k)  correspondente a unha certa probabilidade. 

• Coñecer e aplicar o teorema central del límite para describir o comportamento das medias das 

mostras dun certo tamaño extraídas dunha poboación de características coñecidas.  

• Describir a distribución das medias mostrais correspondentes a unha poboación coñecida (con  

n  30  ou ben coa poboación normal), e calcula probabilidades relativas a elas. 

• Achar o intervalo característico correspondente ás medias de certo tamaño extraídas dunha 

certa poboación e correspondente a unha probabilidade. 

• Coñecer, comprender y aplicar a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de 

confianza e o erro máximo admisible na construción de intervalos de confianza para a media.  

• Calcular o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos 

do intervalo. 

 

 

4.2.13 TEMA 13:  INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DUNHA 

PROPORCIÓN 

 

 4.2.13.1  Criterios de avaliación 

 

• B1.1. Expresar verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun 

problema. 

• B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os 

cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

• B1.7. 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. 

• B1.8. Valorar a modelización matemática como un recurso para resolver problemas da 

realidade cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos utilizados ou construídos. 

• B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

• B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de xeito 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. 

• B4.2. Describir procedementos estatísticos que permiten estimar parámetros descoñecidos 

dunha poboación cunha fiabilidade ou un erro prefixados, calculando o tamaño mostral 

necesario e construíndo o intervalo de confianza para a media dunha poboación normal con 
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desviación típica coñecida e para a media e proporción poboacional, cando o tamaño mostral 

é suficientemente grande. 

• B4.3. Presentar de forma ordenada información estatística utilizando vocabulario e 

representacións adecuadas, e analizar de xeito crítico e argumentado informes estatísticos 

presentes nos medios de comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, prestando especial 

atención á súa ficha técnica e detectando posibles erros e manipulacións na súa presentación e 

conclusións. 

 

 4.2.13.2  Contidos mínimos 

 

• Coñecer as características da distribución binomial B (n, p),  a obtención dos parámetros  ,   

e a súa similitude cunha normal ( ),N np npq  cando  n · p  5. 

• Coñecer, comprender e aplicar as características da distribución das proporcións mostrais e 

calcular probabilidades relativas a elas. 

• Para unha certa probabilidade, achar o intervalo característico correspondente das proporcións 

en mostras dun certo tamaño.  

• Coñecer, comprender e aplicar a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de 

confianza e o erro máximo admisible na construción de intervalos de confianza para 

proporcións e probabilidades. 

 

 

4.3 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

4.3.1 PROCEDEMENTOS 

Tendo en conta que a avaliación obrigatoria recaerá principalmente sobre a materia impartida durante a 

primeira e segunda avaliacións, o profesorado decidirá na súa materia, en función de situacións 

concretas, os procedementos de avaliación a utilizar e que serán:  realización de actividades de 

recuperación correspondentes a materia impartida (en formato exame online), exame online a través da 

AULA VIRTUAL da materia impartida ou unha mestura de procedementos, segundo cada caso 

particular. 

Ademais o alumnado voluntariamente poderá, seguindo as pautas indicadas polo profesorado, realizar 

actividades e/ou un exame da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da aula virtual ou do correo electrónico). Esta avaliación será sempre 

para beneficiar ao alumnado para axudalo a aprobar a materia ou mellorar a súa cualificación e baixo 

ningunha circunstancia poderá prexudicalo. 

 

4.3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación (en formato exame online) 

• Actividades de ampliación (voluntarias) 

• Exame online da materia impartida na primeira e segunda avaliación. 

• Exame online voluntario da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a través do 

sistema de videoconferencia, da AULA VIRTUAL, do correo electrónico) 

• Asistencia e participación nas clases presenciais e nas impartidas durante a vixencia do estado de 

alarma e/ou comunicación fluída e constante co profesorado, a través dos medios tecnolóxicos que 
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teña a súa disposición o alumnado:  por videoconferencia, a través da AULA VIRTUAL   ou  por 

correo electrónico. 

• Presentación das actividades en tempo (no prazo indicado) e forma (coas carácterístias solicitadas) 

 

4.3.3 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Seguindo as instruccións do 27/04/2020  marcadas pola Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, avaliaremos ao alumnado polos resultados acadados na primeira e segunda 

avaliación, e polas actividades de recuperación, repaso e reforzo. Tamén serán avaliadas as actividades 

e/ou exame de ampliación correspondentes a materia impartida durante o estado de alarma, que terán 

un caracter voluntario, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

1. Se o alumnado ten aprobadas a primeira e a segunda avaliación entón xa ten aprobado o 

curso. A cualificación final obterase da media aritmética das cualificacións das citadas 

avaliacións. 

2. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación igual ou superior 

a  3  e a media aritmética das dúa avaliacións é  un  5, tamén terá o curso aprobado. 

3. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación inferior a  3  

entón terá que recuperala mediante as actividades de recuperación que realizaranse en formato 

exame online. 

4. Se o alumnado ten suspensas as dúas avaliacións, entón terá que recuperalas mediante as 

actividades de recuperación que realizaranse en formato exame online. 
 

Para o alumnado matriculado en 2º de Bacharelato coa materia Matemáticas aplicadas ás  CC. SS  I   

pendente: 

5. Se durante o curso realizou algún dos exames da primeira e/ou segunda avaliación, entón será 

avaliado como se indica nos apartados  1  a  4. 

6. Se durante o curso NON realizou ningún dos exames da primeira e segunda avaliación, para 

poder ser avaliado terá que elixir unha das seguintes opcións: 

a. Realizar as actividades de recuperación (en formato exame online) da primeira e 

segunda avaliación. 

b. Realizar o exame online que levarase a cabo do 1 ao 4 de xuño 

7. Se o/a alumno/a, ao que fai referencia o punto 6, non se puxo en contacto co profesor, cunha 

antelación mínima de 5 días antes da data prevista para a realización das ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN EN FORMATO EXAME ONLINE, entenderase que a súa opción e o 

EXAME ONLINE que se realizará do 1 ao 4 de xuño.  

 

A cualificación final do alumnado obtida a partires dos resultados da primeira e segunda avaliación 

engadirase: 

• Ata  1  punto pola asistencia e participación regular nas clases impartidas polo profesorado (durante 

a vixencia do estado de alarma) a través do sistema de videoconferencia, AULA VIRTUAL ou 

correo electrónico 

• Ata   2  puntos pola realización voluntaria de actividades de ampliación indicadas polo profesorado 

ou pola realización voluntaria dun exame online, correspondente a materia impartida durante a 

vixencia do estado de alarma. 

 

Tanto as actividades de recuperación (en formato exame online), como o exame online, realizaranse a 
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través da AULA VIRTUAL,  e  controlaranse mediante o sistema de videoconferencia CISCO – 

WEBEX, proporcionado pola Consellería de Educación,  co que vimos traballando habitualmente 

durante as últimas semanas. 

O sistema de videoconferencia CISCO – WEBEX  grabará as sesións de realización dos exames online 

polo que o alumno deberá ter activada a cámara e o micrófono.  

Por outra parte, se, durante a realización do exame online, o profesorado detecta: 

• Uso indebido do teléfono móbil (exceptuando o seu uso correcto como medio de conexión 

para a realización da videoconferencia) 

• Uso dun reloxo intelixente (smartwatch) 

• Uso de aplicacións informáticas prohibidas 

• Presenza doutras persoas no entorno do alumnado durante a realización do exame 

• Xiros ou movementos frecuentes da cabeza e cambios frecuentes na dirección dos ollos, 

movemento dos labios, dos que se poida deducir o emprego de material prohibido (apuntes, 

chuletas, ...) ou da presenza doutras persoas 

 

Entón o exame será avaliado cun cero ( 0 ) e manterase a grabación das imaxes como proba 

documental. 

 

Por otra parte, se algún/ha alumno/a manifesta, e xustifica, que non dispón dos medios tecnolóxicos 

necesarios (ordenador ou tablet con conexión a Internet por  WIFI , ou  teléfono móbil con conexión a 

Internet por datos),  que non lle permita a realización das citadas actividades de recuperación (en 

formato exame online) ou do exame online, a través da AULA VIRTUAL, deberá poñerse, o antes 

posible, en contacto co profesor, a través do correo electrónico, e sempre cunha antelación mínima de  

5 días antes da data do exame online, para que o profesor lle poida indicar outro procedemento para a 

realización do citado exame. 

 

4.3.4 CUALIFICACIÓN FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Setembro): 

A cualificación final do alumno corresponderá a cualificación dun exame presencial, se as autoridades 

educativas e/ou sanitarias o autorizan, correspondente a materia impartida durante a primeira e 

segunda avaliación. 

 

 

 

4.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

Durante a vixencia do estado de alarma o profesorado continua impartindo docencia e mantén o 

contacto co alumnado empregando diferentes medios tecnolóxicos (videoconferencia, aula virtual, 

páxina web, correo electrónico), para o alumnado con conectividade, ou a través do servizo do 

Concello “tarefas escolares” para o alumnado sen conectividade. 

O profesorado deseñou diverso material (ficheiros de actividades, presentacións, vídeos, ....) que foron 

proporcionados ao alumnado a través da súa aula virtual. 
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O libro de texto, o caderno do alumno e a calculadora científica son tamén ferramentas didácticas 

empregadas polo profesorado. 

Para avaliar ao alumnado o profesorado poderá optar pola avaliación das actividades propostas ou pola 

realización dun exame online a través da aula virtual empregando as ferramentas da propia aula virtual 

o algunha outra como, por exemplo, Google forms. Tamén poderá optar por unha mestura de ambos 

procedementos. 

Durante a vixencia do estado de alarma, co conseguinte confinamento, o centro estivo pechado e, polo 

tanto, non se puideron usar os recursos materiais do mesmo (libros, CDs, ordenadores, ...)  nin as súas 

dependencias como a Biblioteca, aula de informática, ...  Por este motivo os recursos utilizados polo 

alumnado neste período de tempo son, principalmente, os que teñen a súa disposición nos seus 

domicilios. 

 

 

4.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Na páxina web da EPA e, ademais, en cada unha das aulas virtuais das respectivas materias o 

profesorado colgara un arquivo (“guía”) con información detallada, clara e concisa sobre a materia 

avaliable, os procedementos de avaliación, datas de entrega de actividades, datas e procedementos para 

a realización dos exames online, e calquera outra información que poida ser relevante para o 

alumnado. 
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5 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN I 

 

5.1 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN: 

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.   En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

 Bloque 1. A sociedade da información e o computador   

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

▪ B1.1. Concepto de sociedade da 

información. 

▪ B1.2. O sector das TIC: composición e 
características. 

▪ B1.1. Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías 

da información e da comunicación na transformación da 
sociedade actual, tanto nos ámbitos da adquisición do 
coñecemento como nos da produción. 

▪ TIC1B1.1.1. Describe as diferenzas entre o que 

se considera sociedade da información e sociedade 
do coñecemento.  

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CSC 

1 

▪ TIC1B1.1.2. Explica cales son os novos sectores 

económicos que apareceron como consecuencia da 
xeneralización das tecnoloxías da información e da 
comunicación. 

▪ CD 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

1 

 Bloque 2. Arquitectura de computadores   

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.1. Bloques funcionais dun sistema 
microinformático e compoñentes de cada 
bloque funcional. 

▪ B2.2. Compoñentes dos sistemas 
microinformáticos  

▪ B2.3. Periféricos básicos 

▪ B2.4. Dispositivos de almacenamento: 

características e tipos. 

▪ B2.1. Configurar computadores e equipamentos 
informáticos identificando os subsistemas que os 
compoñen e relacionando cada elemento coas prestacións 
do conxunto, e describir as súas características. 

▪ TIC1B2.1.1. Describe as características dos 
subsistemas que compoñen un computador, 
identificando os seus principais parámetros de 
funcionamento.  

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

2 

▪ TIC1B2.1.2. Realiza esquemas de interconexión 
dos bloques funcionais dun computador e describe a 
contribución de cada un ao funcionamento integral 
do sistema. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

2 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ B2.5. Dispositivos de memoria: 

características e tipos. 
▪ TIC1B2.1.3. Describe dispositivos de 

almacenamento masivo utilizados en sistemas de 
computadores, recoñecendo a súa importancia na 
custodia da información. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

2 

▪ TIC1B2.1.4. Describe os tipos de memoria 
utilizados en computadores, analizando os 
parámetros que as definen e a súa achega ao 
rendemento do conxunto. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

2 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B2.6. Sistema operativo: elementos e 
estrutura. Clasificación, funcións e procesos 
do sistema operativo. Sistemas operativos 
actuais. 

▪ B2.7. Instalación e actualización de 
sistemas operativos e de aplicacións de 
software. 

▪ B2.2. Instalar e utilizar software de propósito xeral e de 
aplicación, e avaliar as súas características e os contornos 
de aplicación. 

▪ TIC1B2.2.1. Elabora un diagrama da estrutura 
dun sistema operativo relacionando cada parte coa 
súa función. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

3 

▪ TIC1B2.2.2. Instala sistemas operativos e 
programas de aplicación para a resolución de 
problemas en computadores persoais, seguindo 
instrucións de fábrica. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

3 

 Bloque 3. Software para sistemas informáticos   

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ B3.1. Deseño e utilización de bases de 

datos sinxelas. 

▪ B3.2. Elaboración de documentos 

mediante procesadores de texto. 

▪ B3.3. Elaboración de presentacións. 

▪ B3.4. Presentación ao público: conexión 
a un proxector e configuración.  

▪ B3.5. Resolución de problemas 

mediante follas de cálculo. 

▪ B3.6. Deseño e edición de Imaxes en 

2D e 3D. 

▪ B3.7. Creación de contidos 
audiovisuais. Elaboración de guións, captura 
de son e de imaxes, edición e montaxe.  

▪ B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou 
web, como instrumentos de resolución de problemas 
específicos. 

▪ TIC1B3.1.1. Deseña bases de datos sinxelas 
e/ou extrae información, realizando consultas, 
formularios e informes. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

7 

▪ TIC1B3.1.2. Elabora informes de texto que 
integren texto e imaxes, aplicando as posibilidades 
das aplicacións e tendo en conta o destinatario. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

4 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ B3.8. As redes de intercambio como 
fonte de recursos multimedia. Dereitos que 
amparan as producións alleas. 

▪ TIC1B3.1.3. Elabora presentacións que integren 
texto, imaxes e elementos multimedia, adecuando a 
mensaxe ao público obxectivo ao que se destina. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

9 

▪ TIC1B3.1.4. Resolve problemas que requiran a 
utilización de follas de cálculo, xerando resultados 
textuais, numéricos e gráficos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

5, 6 

TIC1B3.1.5. Deseña elementos gráficos en 2D e 3D 
para comunicar ideas. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

8, 9 

▪ TIC1B3.1.6. Realiza pequenas películas 
integrando son, vídeo e imaxes, utilizando 
programas de edición de ficheiros multimedia. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

11 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

 Bloque 4. Redes de computadores   

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.1. Configuración básica de redes 

locais: características, tipos, topoloxías e 
arquitecturas. 

▪ B 4.1. Analizar as principais topoloxías utilizadas no 

deseño de redes de computadores, relacionándoas coa 
área de aplicación e coas tecnoloxías empregadas. 

▪ TIC1B4.1.1. Debuxa esquemas de configuración 

de pequenas redes locais, seleccionando as 
tecnoloxías en función do espazo físico dispoñible. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

10 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.2. Cables e conectores: 

características e tipoloxía. Normalización.  

▪ B4.3. Elementos das redes de datos: 

situación, dispositivos e adaptadores de 
interconexión de redes con fíos e sen eles; 
configuración básica destes. 

▪ B4.4. Despregamento de redes locais 
sen fíos: elementos, medios de transmisión, 
protocolos e recomendacións. Seguridade 
básica. 

▪ B4.2. Analizar a función dos equipos de conexión que 
permiten realizar configuracións de redes e a súa 
interconexión con redes de área extensa. 

▪ TIC1B4.2.1. Realiza unha análise comparativa 

entre os tipos de cables utilizados en redes de datos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

10 

▪ TIC1B4.2.2. Realiza unha análise comparativa 
entre tecnoloxía con fíos e sen eles, e indica posibles 
vantaxes e inconvenientes. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

10 

▪ TIC1B4.2.3. Explica a funcionalidade dos 
elementos que permiten configurar redes de datos, 
indicando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes principais. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

10 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.5. Niveis do modelo OSI: funcións 

dos niveis, os protocolos e os dispositivos. 

▪ B4.3. Describir os niveis do modelo OSI, 

relacionándoos coas súas funcións nunha rede informática. 

▪ TIC1B4.3.1. Elabora un esquema de como se 
realiza a comunicación entre os niveis OSI de dous 
equipamentos remotos. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪  

▪  

10 

 Bloque 5. Programación   
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación I. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1. Diagramas de fluxo: elementos e 

ferramentas; símbolos e o seu significado. 

▪ B5.2. Identificación dos elementos dun 
programa informático: estruturas e bloques 
fundamentais. 

▪ B5.3. Deseño de algoritmos utilizando 

diagramas de fluxo. 

▪ B5.1. Aplicar algoritmos á resolución dos problemas 
máis frecuentes que se presentan ao traballar con 
estruturas de datos. 

▪ TIC1B5.1.1. Desenvolve algoritmos que 
permitan resolver problemas aritméticos sinxelos, 
elaborando os correspondentes diagramas de fluxo. 

▪ CD 

▪ CMCCT.  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

12 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.4. Uso de estruturas de control: 
operadores, condicións, bloques e estruturas 
de repetición. 

▪ B5.2. Analizar e resolver problemas de tratamento de 
información, dividíndoos en subproblemas e definindo 
algoritmos que os resolven. 

▪ TIC1B5.2.1. Escribe programas que inclúan 
bucles de programación para solucionar problemas 
que impliquen a división dun conxunto en partes 
máis pequenas. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

12 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.5. Execución, proba, depuración e 
documentación de programas. 

▪ B5.3. Analizar a estrutura de programas informáticos, 
identificando e relacionando os elementos propios da 
linguaxe de programación utilizada. 

▪ TIC1B5.3.1. Obtén o resultado de seguir un 
pequeno programa escrito nun código determinado, 
partindo de determinadas condicións. 

▪ CD 

▪ CMCCT.  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

12 

▪ d. 

▪ g. 

▪ i. 

▪ l. 

▪ B5.6. Identificación dos elementos da 

sintaxe da linguaxe.  

▪ B5.4. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica 

das construcións básicas dunha linguaxe de programación. 

▪ TIC1B5.4.1. Define o que se entende por sintaxe 
dunha linguaxe de programación e propón exemplos 
concretos dunha linguaxe determinada. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

12 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.1. Diagramas de fluxo: elementos e 
ferramentas; símbolos e o seu significado. 

▪ B5.2. Identificación dos elementos dun 
programa informático: estruturas e bloques 
fundamentais. 

▪ B5.3. Deseño de algoritmos utilizando 
diagramas de fluxo. 

▪ B5.5. Realizar pequenos programas de aplicación 
nunha linguaxe de programación determinada e aplicalos á 
solución de problemas reais. 

▪ TIC1B5.5.1. Realiza programas de aplicación 
sinxelos nunha linguaxe determinada que solucionen 
problemas da vida real. 

▪ CD 

▪ CMCCT.  

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC, 

12 

 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 110 de 133 

5.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.    

En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

5.2.1 TEMA 1.  A SOCIEDADE DO COÑECEMENTO 

5.2.1.1 Criterios de avaliación 

• B1.1. Analizar e valorar as influencias das tecnoloxías da información e da comunicación na 

transformación da sociedade actual, tanto nos ámbitos da adquisición do coñecemento como 

nos da produción. 

 

5.2.1.2 Contidos mínimos 

• Identificar as bases do desenvolvemento histórico das Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación. 

• Enmarcar o estado actual das TIC dentro do proceso evolutivo da tecnoloxía ao longo da 

historia. 

• Coñecer os acontecementos clave e os dispositivos tecnolóxicos fundamentais que fixeron 

posible o desenvolvemento das TIC en cada momento histórico. 

• Recoñecer as vantaxes e inconvenientes que presenta a pertenza a unha sociedade dixital. 

• Coñecer aspectos concretos que converten ao mundo nun entorno dixital conectado en rede. 

• Coñecer os métodos de identidade dixital, así coma as situacións nas que poden ser 

empregados. 

• Coñecer os elementos que permiten a creación de coñecemento colectivo. 

• Coñecer os aspectos nos que as TIC condicionan ou estimulan a forma de acceder ao 

coñecemento e a maneira de establecer relacións na sociedade dixital actual. 

• Coñecer os avances actuais que están propiciados pola evolución das TIC. 

 

5.2.2 TEMA 2.  HARDWARE 

 

5.2.2.1 Criterios de avaliación 

 

• B2.1. Configurar computadores e equipamentos informáticos identificando os subsistemas 

que os compoñen e relacionando cada elemento coas prestacións do conxunto, e describir as 

súas características. 

 

5.2.2.2 Contidos mínimos 

• Manexar o sistema de numeración binario, decimal, octal e hexadecimal: procesos de cambio 

de base. 

• Coñecer a definición e función dun código no ámbito da transmisión e tratamento da 

información nun equipo informático. Unidades empregadas na medida da cantidade de 

información. 
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• Coñecer a estrutura básica da arquitectura dun equipo informático: CPU, memoria, periféricos 

e dispositivos de almacenamento. 

• Describir a placa base dunha computadora: diferentes compoñentes que a integran. 

• Enumerar as características básicas dos diferentes tipos de memoria das computadoras e 

funcións que desempeñan. 

• Identificar os conectores e portos de comunicación que permiten a conexión dos distintos 

periféricos á CPU da computadora. 

• Describir os periféricos de entrada e saída e funcións que desempeñan. 

• Clasificar os dispositivos de almacenamento: funcionamento e  capacidade. 

• Comprender os conceptos básicos de redes: topoloxía, dispositivos que as integran e protocolo 

de comunicación entre equipos conectados a elas. 

• Identificar outros dispositivos cunha arquitectura semellante a unha computadora.  

 

 

5.2.3 TEMA 3.  SISTEMAS OPERATIVOS 

 

5.2.3.1 Criterios de avaliación 

 

• B.2.2 Instalar e utilizar software de propósito xeral e de aplicación, e avaliar as súas 

características e os contornos de aplicación. 

 

5.2.3.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer as funcións básicas dun sistema operativo, características xerais, compoñentes e 

elementos distintivos dos máis comúns. 

• Establecer unha clasificación das familias de sistemas operativos de uso común entre os 

usuarios informáticos medios.. 

• Analizar os diferentes tipos de instalación e xestión de aplicacións nos diversos sistemas 

operativos tratados na unidade. 

• Coñecer o procedemento de instalación dos sistemas operativos Windows e Ubuntu nun 

equipo informático. 

• Manexar os entornos gráficos de Windows, Ubuntu, OS X, Android e Google Chrome OS 

• Usar as deferentes ferramentas de xestión de arquivos proporcionadas por los sistemas 

operativos para efectuar as operacións básicas de xestión de ficheiros. 

• Comprender a utilidade dos sistemas de asignación de usuarios nos diversos SO, diferenzas 

entre eles. 

• Personalización dos entornos de traballo en diferentes SO, facendo uso das posibilidades que 

cada sistema ofrece. 

• Configuración dos diferentes dispositivos de uso común nun ordenador (impresoras e redes), 

empregando as posibilidades que ofrece cada SO. 

• Operacións de instalación e desinstalación do software e tarefas mantemento e protección do 

sistema operativo. 

 

 

5.2.4 TEMA 4. EDICIÓN E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 
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5.2.4.1 Criterios de avaliación 

 

• B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

 

5.2.4.2 Contidos mínimos 

• Aprendizaxe do procesador de texto, como ferramenta habitual para a creación, modificación 

e reprodución de documentos. 

• Coñecer e utilizar algunhas posibilidades avanzadas que ofrecen os procesadores de texto: 

estilos, índices de contidos, encabezados e pés de páxina, táboas, etc. 

• Elaborar documentos que conteñan obxectos: imaxes, gráficos, textos artísticos, etcétera. 

• Elaborar documentos cuxo deseño se basee no emprego de táboas. 

• Empregar o editor de ecuacións para elaborar documentos que conteñan expresións 

científicas. 

• Usar formatos de documento recoñecibles por distintas aplicacións. 

 

 

5.2.5 TEMA 5. FOLLA DE CÁLCULO 

 

5.2.5.1 Criterios de avaliación 

 

• B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

 

5.2.5.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer a utilidade da folla de cálculo e usala para resolver problemas cotiáns sinxelos: 

simulacións, tratamentos estatísticos, representacións gráficas, contabilidade, etcétera. 

• Creación e utilización de follas de cálculo que permitan resolver problemas sinxelos propios 

da modalidade: media dun conxunto de datos, valores que toma unha variable cando se 

modifica outra, etc. 

• Coñecer e usar as posibilidades que ofrece a folla de cálculo: operacións con rangos de celas, 

emprego de fórmulas, deseño da folla, etc. 

• Transformación e presentación da información numérica en forma de gráficos de distintos 

tipos. 

• Impresión total ou parcialmente da información contida nunha folla de cálculo. 

• Intercambio da información entre as distintas aplicacións de Office e OpenOffice. 

 

 

5.2.6 TEMA 6. APLICACIÓNS DA FOLLA DE CÁLCULO 

 

5.2.6.1 Criterios de avaliación 

 

• B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos. 
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5.2.6.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer a utilidade dunha folla de cálculo para a resolución de problemas científicos sinxelos 

que houberan sido estudiados polos estudantes nas materias correspondentes ou que, polo 

menos, estean en disposición de abordar. 

• Comprender os problemas plantexados e establecer unha estratexia de resolución dos mesmos 

utilizando as follas de cálculo. 

• Recorrer ás ferramentas necesarias ofrecidas pola folla de cálculo para solucionar as 

diferentes partes que compoñen o problema orixinal. 

• Extraer conclusións do estudio cunha folla de cálculo dos problemas plantexados que 

completen, corroboren o amplíen o coñecemento inicial que se tiña dos mesmos. 

• Suxerir campos diferentes nos que a folla de cálculo poida mostrarse como unha ferramenta 

útil non so para a realización rápida de cálculos, senón como complemento da aprendizaxe 

adquirida en diversas áreas do coñecemento. 

 

 

5.2.7 TEMA 7.  BASES DE DATOS 

 

5.2.7.1 Criterios de avaliación 

 

• B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

 

5.2.7.2 Contidos mínimos 

 

• Coñecer a organización interna da información contida nunHa base de datos relacional, así 

como as diferentes formas de acceder a ela. 

• Estar familiarizado co entorno de traballo dos xestores de bases de datos de Microsoft 

(Access) ou de LibreOffice (Base) e acceder ás opcións máis comúns de forma rápida e 

segura. 

• Coñecer a estrutura de táboas na que se configura unha base de datos relacional, ser capaz de 

crealas, modificalas, darlles formato e ordenalas, así como preparalas para ser impresas ou 

para localizar facilmente certa información nelas. 

• Establecer relacións entre táboas de datos diferentes e modificar as citadas relacións. 

• Extraer información dunha base de datos a través de consultas, coñecendo os procedementos 

involucrados de creación e activación de consultas, de establecemento dos criterios de 

búsqueda, de organización dos rexistros seleccionados e do almacenamento da consulta 

realizada. 

• Utilizar de forma competente os formularios como método para visualizar e traballar coa 

información almacenada nunha base de datos, estando ao tanto dos procesos involucrados na 

creación, activación e de adaptación do formato dos mesmos. 

• Empregar os informes para imprimir datos das táboas ou das consultas realizadas, sabendo 

como se crean, activan e se modifica o seu formato, así como os parámetros básicos de 

configuración da impresión. 
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5.2.8 TEMA 8.  TRATAMENTO DIXITAL DE IMAXES 

 

5.2.8.1 Criterios de avaliación 

 

• B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

 

5.2.8.2  Contidos mínimos 

• Coñecer as características dos diferentes tipos de imaxes dixitais, vectoriais e mapas de bits. 

• Relacionar os conceptos de número de puntos, profundidade da cor, compresión da 

información nunha imaxe dixital, tamaño da imaxe e do arquivo que o conten. 

• Coñecer as características dos diferentes formatos de arquivos gráficos que existen. 

• Distinguir as funcións dos tipos de software para tratamento e visualización de imaxes: 

editores gráficos ou visualizadores de imaxes. 

• Obtención de imaxes en formato dixital: escaneo de documentos, capturas de pantalla, 

creación de imaxes, cámaras fotográficas, etc 

• Coñecer e comprender a base teórica dos diferentes sistemas de cor que se empregan no 

tratamento dixital de imaxes 

• Modificación dos parámetros básicos dunha imaxe (Photoshop o GIMP): tamaño da imaxe, 

tamaño do lienzo, axuste da resolución e conversión de formato. 

• Modificación da luminosidade e a cor dunha imaxe dixital,  brillo e contraste, ton e  

saturación (Photoshop ou GIMP). 

• Coñecer e traballar con capas e máscaras, edición e modificación, aplicación de filtros e 

efectos sobre elas para a elaboración de composicións fotográficas 

• Agregación de textos ás composicións fotográficas, software empregado e diferenzas 

pertinentes os programas de edición de testos. 

 

 

5.2.9 TEMA 9.  PRESENTACIÓNS MULTIMEDIA 

 

5.2.9.1 Criterios de avaliación 

 

• B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

 

5.2.9.2 Contidos mínimos 

 

• Estar familiarizado co entorno de traballo que ofrecen os diversos programas de creación de 

presentacións dixitais, Impress, Keynote e PowerPoint. 

• Creación de  presentacións: títulos, textos, imaxes, táboas, vídeos e son. 

• Incorporación nas presentacións de elementos dinámicos:  hiperenlaces, botóns e animacións. 

• Preparación dunha presentación para ser utilizada.. 

• Coñecer e usar aplicacións para compartir presentacións en Internet:  SlideShare, Scribd, 

Authorstream, Calaméo ou Issuu. 
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• Coñecer algunhas aplicacións para crear presentacións online:  SkyDrive, Google Drive, 

Zoho, PhotoPeach, Knovio, Autor- Stream, Empressr, PhotoShow, Kizoa, Smilebox oU 

Vcasmo. 

• Utilizar Prezi para a  creación e exposición  dunha presentación. 

• Utilizar un Software específico para la creación de murais multimedia. 

• Recursos para crear álbums dixitais: Hofmann, Mixbook, PhotoPrix, Printoria ou Calaméo e 

visualizados online: Photobucket, Bookr ou PhotoPeach. 

• Coñecer aplicacións móbiles para a visualización de presentacións. 

• Coñecer as características básicas das Infografías e empregar o software e ferramentas online 

para a súa creación. 

 

 

5.2.10 TEMA 10. REDES E COMPUTADORES 

 

5.2.10.1 Criterios de avaliación 

 

• B4.1. Analizar as principais topoloxías utilizadas no deseño de redes de computadores, 

relacionándoas coa área de aplicación coas tecnoloxías empregadas. 

• B4.2. Analizar a función dos equipos de conexión que permiten realizar configuracións de 

redes e a súa interconexión con redes de área extensa. 

• B4.3. Describir os niveis do modelo OSI, relacionándoos coas súas funcións nunha rede 

informática. 

 

5.2.10.2 Contidos mínimos 

 

• Recoñecer o emisor, receptor, código, mensaxe e canal en todo proceso de comunicación e, en 

particular, no que ten lugar entre computadores conectados en rede. 

• Distinguir entre modelos de referencia OSI e a familia TCP/IP e coñecer as características dos 

diferentes protocolos que integran a esta última. 

• Sinalar as características das direccións IP, IPv4 e IPv6, IP estática e IP dinámica, direccións 

públicas e privadas. 

• Coñecer os conceptos básicos de identificación  dun equipo nunha rede, dunha subrede, e da 

porta de enlace, procedementos de conversión de direccións IP en nomes de dominio. 

• Establecer unha clasificación das redes en termos da área de cobertura, da súa topoloxía, do 

seu nivel de acceso, da súa relación funcional ou da súa tecnoloxía física de conexión, 

características básicas. 

• Coñecer as orixes de Internet e servizos que ofrece, web, aplicacións e evolución. 

• Coñecer os diferentes tipos de acceso a Internet dispoñibles na actualidade. 

• Coñecer os procedementos para configurar unha rede. 

• Compartir recursos en Windows e en distribucións Linux. 

• Sinalar as características básicas que debe reunir un sistema seguro en rede, ameazas á 

seguridade, marco lexislativo que la ampara, posibilidades de efectuar actuacións e conexións 

seguras e cifradas,  configuración das aplicacións utilizadas para evitar faios na seguridade. 

 

 

5.2.11 TEMA 11. EDICIÓN DIXITAL E SÓN 
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5.2.11.1 Criterios de avaliación 

 

• B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio ou web, como instrumentos de resolución 

de problemas específicos. 

 

5.2.11.2 Contidos mínimos 

• Coñecer as particularidades de cada tipo de contidos multimedia, valorando a súa aportación 

específica á construción da información final. 

• Describir con precisión as características físicas do son. 

• Comprender e explicar con corrección o proceso de dixitalización do son, analizando cada 

elemento do mesmo con rigor e exactitude. 

• Coñecer e definir os parámetros adecuados para a obtención dunha gravación de audio que se 

axuste aos requirimentos de calidade e o formato desexado. 

• Tratar dixitalmente un arquivo de son utilizando Audacity, empregando as ferramentas de 

edición que proporciona, exportándoo ao formato desexado e aplicando os efectos que sexan 

precisos. 

• Establecer os asustes necesarios e efectuar as operacións precisas para lograr unha gravación 

de voz empregando Audacity que se axuste a uns criterios mínimos de calidade. 

• Estar ao tanto e manexar con competencia algunhas das aplicacións de escritorio e dos 

recursos online que posibilitan a reprodución de música nos equipos. 

• Coñecer e utilizar correctamente os termos técnicos que configuran os parámetros básicos dos 

vídeos en formato dixital, así como os formatos de vídeo máis comúns e as súas 

particularidades. 

• Empregar Windows Movie Maker e OpenShot para a edición de vídeo, realizando 

autonomamente o proceso que transcorre entre a gravación e a publicación do material 

editado. 

• Coñecer aplicacións online que posibiliten a edición sinxela de vídeo e facer uso delas para 

tarefas concretas susceptibles de ser publicadas na rede. 

 

5.2.12 TEMA. 12: PROGRAMACIÓN 

 

5.2.12.1 Criterios de avaliación 

• B5.1. Aplicar algoritmos á resolución dos problemas máis frecuentes que se presentan ao 

traballar con estruturas de datos. 

• B5.2. Analizar e resolver problemas de tratamentos de información dividíndoos en 

subproblemas e definido algoritmos que os resolven. 

• B5.3. Analizar a estrutura de programas informáticos, identificando e relacionando os 

elementos propios da linguaxe de programación utilizada. 

• B5.4. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións básicas dunha linguaxe 

de programación. 

• B5.5. Realizar pequenos programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada 

e aplicalos á solución de problemas reais. 

 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 117 de 133 

5.2.12.2 Contidos mínimos 

• Comprender o concepto de «Algoritmo» e deseñalo para a resolución de problemas concretos 

relacionados con situacións reais da vida cotiá. 

• Realizar unha clasificación das  linguaxes de programación: forma de execución. 

• Coñecer e aplicar as fases de realización dun programa, diagramas de fluxo para representar  

algoritmos. 

• Coñecer os conceptos básicos de operacións con variables e constantes: declaración, 

asignación de valores, impresión do seu contido e utilización con controles. 

• Manexar con soltura os operadores aritméticos na realización de operacións con variables ou 

constantes. 

• Comprender o mecanismo de creación de contadores. 

• Coñecer o fundamento, disposición e función das estruturas selectivas. 

• Empregar con soltura operadores relacionais e lóxicos na creación de condicións empregadas 

nas estruturas selectivas. 

• Utilizar estruturas iterativas, variedades, elementos que as compoñen,  organización e 

finalidade. 

• Escribir o código respetando as normas básicas de presentación e  anidación de estruturas na 

escritura dun código. 

• Familiarizarse co entorno de traballo de Scractch e crear un xogo sinxelo con él de maneira 

que se acomode aos requisitos que se indican 

• Coñecer o entorno de traballo de App Inventor e crear unha app para móviles que responda a 

uns criterios fixados previamente. 

• Coñecer os diferentes entornos de programación de C++ (IDE. 

• Utilizar os diferentes tipos de datos e operadores con C++ e ps procedementos para a 

inserción de comentarios, estruturas de control e  método de creación de clases e obxectos. 

 

 

 

 

5.3 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

5.3.1 PROCEDEMENTOS 

Tendo en conta que a avaliación obrigatoria recaerá principalmente sobre a materia impartida durante a 

primeira e segunda avaliacións, o profesor decidirá, en función de situacións concretas, os 

procedementos de avaliación a utilizar e que serán:  realización de traballos obrigatorios, realización de 

actividades de recuperación das avaliacións suspensas (en formato exame online tipo test), exame 

online tipo test a través da AULA VIRTUAL da materia impartida ou unha mestura de procedementos, 

segundo cada caso particular. 

Ademais o alumnado voluntariamente poderá, seguindo as pautas indicadas polo profesor, realizar un 

traballo voluntario, actividades e/ou un exame online tipo test da materia impartida durante a vixencia 

do estado de alarma (a través do sistema de videoconferencia, da aula virtual ou do correo electrónico). 

Esta avaliación será sempre para beneficiar ao alumnado, para axudalo a aprobar a materia ou mellorar 

a súa cualificación e baixo ningunha circunstancia poderá prexudicalo. 

 

5.3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 118 de 133 

• Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación (en formato exame online tipo test) 

• Traballos obrigatorios da 1ª e 2ª avaliación (elaboración dun documento con WRITER, creación 

dunha distribución live de LINUX – UBUNTU nunha memoria USB, elaboración dunha folla de 

cálculo con CALC con exercicios de simulación, representación gráfica dunha función e estatística, 

construcción dunha base de datos con BASE, manipulación e tratamento de imaxes con GIMP) 

• Actividades de ampliación (voluntarias) 

• Traballo voluntario  (elaboración dunha presentación con IMPRESS) 

• Exame online tipo test da materia impartida na primeira e segunda avaliación. 

• Exame online tipo test voluntario da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a 

través do sistema de videoconferencia, da AULA VIRTUAL ou do correo electrónico) 

• Asistencia e participación nas clases presenciais e nas impartidas durante a vixencia do estado de 

alarma e/ou comunicación fluída e constante co profesorado, a través dos medios tecnolóxicos que 

teña a súa disposición o alumnado:  por videoconferencia, a través da AULA VIRTUAL   ou  por 

correo electrónico. 

• Presentación das actividades en tempo (no prazo indicado) e forma (coas carácterístias solicitadas) 

Os exames online tipo test de cada unha das avaliacións terá  20  preguntas. A cualificación de cada 

pregunta será do seguinte xeito: 

▪ Pregunta correcta:  + 0,5 puntos 

▪ Pregunta incorrecta: – 0,125 puntos  

▪ Pregunta en branco:  0 puntos   

 

 

5.3.3 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Seguindo as instruccións do 27/04/2020  marcadas pola Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, avaliaremos ao alumnado polos resultados acadados na primeira e segunda 

avaliación, e polas actividades de recuperación, repaso e reforzo. Tamén serán avaliadas as actividades 

e/ou exame de ampliación correspondentes a materia impartida durante o estado de alarma, que terán 

un caracter voluntario, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

1. Se o alumnado ten aprobadas a primeira e a segunda avaliación entón xa ten aprobado o 

curso. A cualificación final obterase da media aritmética das cualificacións das citadas 

avaliacións. 
2. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación igual ou superior 

a  3  e a media aritmética das dúa avaliacións é  un  5, tamén terá o curso aprobado. 

3. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación inferior a  3  

entón terá que recuperala mediante as actividades de recuperación que realizaranse en formato 

exame online tipo test ou entregando os traballos obrigatorios non realizados, segundo o caso. 

4. Se o alumnado ten suspensas as dúas avaliacións, entón terá que recuperalas mediante as 

actividades de recuperación que realizaranse en formato exame online tipo test ou entregando 

os traballos obrigatorios de cada unha delas non realizados, segundo o caso 
 

Para o alumnado matriculado en 2º de Bacharelato coa materia TICS  I   pendente: 

5. Se durante o curso realizou algún dos exames e/ou traballos obrigatorios da primeira e/ou 

segunda avaliación, entón será avaliado como se indica nos apartados  1  a  4. 

6. Se durante o curso NON realizou ningún dos exames e ningún dos traballos obrigatorios da 

primeira e segunda avaliación, para poder ser avaliado terá que elixir unha das seguintes 

opcións: 
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a. Realizar as actividades de recuperación (en formato exame online tipo test) da 

primeira e segunda avaliación e entregar os traballos obrigatorios das citadas 

avaliacións. 

b. Realizar o exame online tipo test que levarase a cabo do 1 ao 4 de xuño é entregar os 

traballos obrigatorios da 1ª e 2ª avaliacións 

7. Se o/a alumno/a, ao que fai referencia o punto 6, non se puxo en contacto co profesor, cunha 

antelación mínima de 5 días antes da data prevista para a realización das ACTIVIDADES DE 

RECUPERACIÓN EN FORMATO EXAME ONLINE, entenderase que a súa opción e o 

EXAME ONLINE que se realizará do 1 ao 4 de xuño.  

 

A cualificación da avaliación será a media aritmética das notas do exame (50 %) e dos traballos 

presentados (50 %), siempre e cando ningunha delas sexa inferior a 3, xa que neste caso a cualificación 

da materia será suspenso. Non obstante, tamén podería aprobar tendo en conta que: 

A cualificación final do alumnado obtida a partires dos resultados da primeira e segunda avaliación 

engadirase: 

• Ata  1  punto pola asistencia e participación regular nas clases impartidas polo profesorado (durante 

a vixencia do estado de alarma) a través do sistema de videoconferencia, AULA VIRTUAL ou 

correo electrónico 

• Ata   2  puntos pola realización voluntaria de actividades de ampliación indicadas polo profesorado 

ou pola realización voluntaria dun exame online, correspondente a materia impartida durante a 

vixencia do estado de alarma. 

 

Tanto as actividades de recuperación (en formato exame online tipo test), como o exame online tipo 

test, realizaranse a través da AULA VIRTUAL,  e  controlaranse mediante o sistema de 

videoconferencia CISCO – WEBEX, proporcionado pola Consellería de Educación,  co que vimos 

traballando habitualmente durante as últimas semanas. 

O sistema de videoconferencia CISCO – WEBEX  grabará as sesións de realización dos exames online 

polo que o alumno deberá ter activada a cámara e o micrófono.  

Por outra parte, se, durante a realización do exame online, o profesorado detecta: 

• Uso indebido do teléfono móbil (exceptuando o seu uso correcto como medio de conexión 

para a realización da videoconferencia) 

• Uso dun reloxo intelixente (smartwatch) 

• Uso de aplicacións informáticas prohibidas 

• Presenza doutras persoas no entorno do alumnado durante a realización do exame 

• Xiros ou movementos frecuentes da cabeza e cambios frecuentes na dirección dos ollos, 

movemento dos labios, dos que se poida deducir o emprego de material prohibido (apuntes, 

chuletas, ...) ou da presenza doutras persoas 

 

Entón o exame será avaliado cun cero ( 0 ) e manterase a grabación das imaxes como proba 

documental. 

. 

Por otra parte, se algún/ha alumno/a manifesta, e xustifica, que non dispón dos medios tecnolóxicos 
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necesarios (ordenador ou tablet con conexión a Internet por  WIFI , ou  teléfono móbil con conexión a 

Internet por datos),  que non lle permita a realización das citadas actividades de recuperación (en 

formato exame online) ou do exame online, a través da AULA VIRTUAL, deberá poñerse, o antes 

posible, en contacto co profesor, a través do correo electrónico, e sempre cunha antelación mínima de  

5 días antes da data do exame online, para que o profesor lle poida indicar outro procedemento para a 

realización do citado exame. 

 

5.3.4 CUALIFICACIÓN FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Setembro): 

A cualificación final do alumno corresponderá a cualificación dun exame presencial, se as autoridades 

educativas e/ou sanitarias o autorizan, correspondente a materia impartida durante a primeira e 

segunda avaliación e a entrega dos traballos obrigatorios correspondentes a 1ª e 2ª avaliación. 

 

 

 

5.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

Durante a vixencia do estado de alarma o profesorado continua impartindo docencia e mantén o 

contacto co alumnado empregando diferentes medios tecnolóxicos (videoconferencia, aula virtual, 

páxina web, correo electrónico), para o alumnado con conectividade, ou a través do servizo do 

Concello “tarefas escolares” para o alumnado sen conectividade. 

O profesorado deseñou diverso material (ficheiros de actividades, presentacións, vídeos, ....) que foron 

proporcionados ao alumnado a través da súa aula virtual. 

O libro de texto e o ordenador son tamén ferramentas didácticas empregadas polo profesorado. 

Para avaliar ao alumnado o profesorado poderá optar pola avaliación das actividades e traballos 

propostos ou pola realización dun exame online a través da aula virtual empregando as ferramentas da 

propia aula virtual o algunha outra como, por exemplo, Google forms. Tamén poderá optar por unha 

mestura de ambos procedementos. 

Durante a vixencia do estado de alarma, co conseguinte confinamento, o centro estivo pechado e, polo 

tanto, non se puideron usar os recursos materiais do mesmo (libros, CDs, ordenadores, ...)  nin as súas 

dependencias como a Biblioteca, aula de informática, ...  Por este motivo os recursos utilizados polo 

alumnado neste período de tempo son, principalmente, os que teñen a súa disposición nos seus 

domicilios. 

 

 

5.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Na páxina web da EPA e, ademais, en cada unha das aulas virtuais das respectivas materias o 

profesorado colgara un arquivo (“guía”) con información detallada, clara e concisa sobre a materia 

avaliable, os procedementos de avaliación, datas de entrega de actividades, datas e procedementos para 

a realización dos exames online, e calquera outra información que poida ser relevante para o 

alumnado. 
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6 TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN II 
 

6.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN: 

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.   En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

 Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

 Bloque 1. Programación   

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.1. Estruturas de almacenamento de 

datos. Tipos de datos. Variables, vectores e 
matrices. Listas, pilas e colas. Estruturas. 

▪ B1.1. Describir as estruturas de almacenamento e 

analizar as características de cada unha.  

▪ TIC2B1.1.1. Explica as estruturas de almacenamento 

para diferentes aplicacións tendo en conta as súas 
características. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

7 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.2. Diagramas de fluxo: elementos e 
símbolos, e o seu significado. 

▪ B1.3. Deseño de algoritmos con 
diagramas de fluxo utilizando ferramentas 
informáticas. 

▪ B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica 
das construcións dunha linguaxe de programación. 

▪ TIC2B1.2.1. Elabora diagramas de fluxo de mediana 
complexidade usando elementos gráficos e 
relacionándoos entre si para dar resposta a problemas 
concretos.  

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

5, 6 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.4. Transformación de diagramas de 
fluxo en pseudocódigo ou en código fonte. 

▪ B1.5. Programación modular: módulos, 
procedementos e funcións. 

▪ B1.3. Realizar programas de aplicación nunha 
linguaxe de programación determinada e aplicalos á 
solución de problemas reais. 

▪ TIC2B1.3.1. Elabora programas de mediana 
complexidade definindo o fluxograma correspondente e 
escribindo o código correspondente.  

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

5, 6, 7 

▪ TIC2B1.3.2. Descompón problemas de certa 
complexidade en problemas máis pequenos susceptibles 
de seren programados como partes separadas. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

5, 6, 7 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.6. Deseño e realización de probas: 
tipos de probas e casos de proba. 
Depuración. 

▪ B1.7. Optimización e documentación. 
Análise de código e refactorización. 
Repositorios de código e control de versións. 

▪ B1.4. Depurar programas informáticos, 

optimizándoos para a súa aplicación. 

▪ TIC2B1.4.1. Obtén o resultado de seguir un programa 
escrito nun código determinado, partindo de 
determinadas condicións. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

5, 6 

▪ TIC2B1.4.2. Optimiza o código dun programa dado 
aplicando procedementos de depuración. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

6 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.8. Seguridade lóxica. Tipos de 
ameaza e técnicas de vixilancia dos 
sistemas: protección contra virus e respaldo 
de información. 

▪ B1.9. Seguridade física: protección física 

das redes. 

▪ B1.10. Tipos de código malicioso e usos: 

virus, troianos, portas traseiras e publicitario.  

▪ B1.5. Analizar a importancia da protección da 
información na sociedade do coñecemento, valorando as 
repercusións de tipo económico, social ou persoal. 

▪ TIC2B1.5.1. Selecciona elementos de protección de 
software para internet relacionándoos cos posibles 
ataques. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIE.. 

▪ CSC 

4 

▪ TIC2B1.5.2. Elabora un esquema de bloques cos 
elementos de protección física fronte a ataques externos 
para unha pequena rede, considerando os elementos de 
hardware de protección 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

4 

▪ TIC2B1.5.3. Clasifica o código malicioso pola súa 
capacidade de propagación e describe as características 
de cada un, indicando sobre que elementos actúan. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 

4 

 Bloque 2. Publicación e difusión de contidos   
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

▪ B2.1. Linguaxes de marcaxe para a 

creación de documentos web. 

▪ B2.2. Accesibilidade e usabilidade en 

internet.  

▪ B2.1. Utilizar e describir as características das 
ferramentas relacionadas coa web social, identificando 
as funcións e as posibilidades que ofrecen as 
plataformas de traballo colaborativo. 

▪ TIC2B2.1.1. Deseña páxinas web e blogs con 
ferramentas específicas analizando as características 
fundamentais relacionadas coa súa accesibilidade e a 
súa usabilidade, tendo en conta a función á que está 
destinada. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CCA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

2, 3 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ p 

▪ B2.3. Ferramentas de xestión de contidos 

da web 2.0. 

▪ B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que 

integren información textual, gráfica e multimedia, tendo 
en conta a quen van dirixidos e os obxectivos. 

▪ TIC2B2.2.1. Elabora traballos utilizando as 

posibilidades de colaboración que permiten as 
tecnoloxías baseadas na web 2.0. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

1, 2, 3 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B2.4. Características da web 2.0. ▪ B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos 
ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 2.0 e sucesivos 
desenvolvementos, aplicándoas ao desenvolvemento de 
traballos colaborativos. 

▪ TIC2B2.3.1. Explica as características relevantes da 
web 2.0 e os principios en que esta se basea. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

1 
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 Tecnoloxías da Información e da Comunicación II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

Unidades 
Didácticas 

 Bloque 3. Seguridade   

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.1. Medidas físicas e lóxicas de 

seguridade en redes: devasas, copias de 
seguridade, sistemas de control de acceso, 
monitorización de sistemas e análise de 
logs. 

▪ B3.1. Adoptar as condutas de seguridade activa e 

pasiva que posibiliten a protección dos datos e do propio 
individuo nas súas interaccións en internet e na xestión 
de recursos e aplicacións locais. 

▪ TIC2B3.1.1. Elabora un esquema de bloques cos 

elementos de protección física fronte a ataques externos 
para unha pequena rede, considerando tanto os 
elementos de hardware de protección como as 
ferramentas de software que permiten protexer a 
información. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ CCEC 

4 

▪ b 

▪ d 

▪ g 

▪ i 

▪ l 

▪ B3.2. Uso básico dun contorno de 
desenvolvemento: edición de programas e 
xeración de executables. 

▪ B3.2. Utilizar contornos de programación para 

deseñar programas que resolvan problemas concretos. 

▪ TIC2B3.2.1. Elabora programas de mediana 

complexidade utilizando contornos de programación. 

▪ CD 

▪ CMCCT. 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

5, 6 

 

 

 

 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 125 de 133 

6.2 GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

 

En cor azul a materia impartida durante a 1ª e 2ª avaliación.    

En cor negro a materia de ampliación impartida durante o estado de alarma (3º trimestre). 

 

6.2.1 TEMA 1.  A ERA DIXITAL 

6.2.1.1 Criterios de avaliación 

• B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa web social, 

identificando as funcións e as posibilidades que ofrecen as plataformas de traballo 

colaborativo. 

• B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e 

multimedia tendo en conta a quen van dirixidos e os obxectivos. 

• B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 

2.0 e sucesivos desenvolvementos aplicándoas ao desenvolvemento de traballos 

colaborativos. 

 

6.2.1.2 Contidos mínimos 

• Interiorizar os conceptos técnicos básicos en relación á interconexión dixital de equipos e 

persoas e empregalos con rigor e precisión. 

• Asimilar procedementos de construción colaborativa de coñecemento empregando as 

ferramentas en rede dispoñibles. 

• Facer uso de métodos reflexivos para buscar e seleccionar información na rede, así como 

para organizala e publicala posteriormente. 

• Manexar diferentes medios de comunicación que funcionen sobre a plataforma adecuada 

en Internet. 

• Coñecer e poñer en práctica procedementos seguros de compra online. 

 

 

6.2.2 TEMA 2.  BLOGS 

6.2.2.1 Criterios de avaliación 

• B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa web social, 

identificando as funcións e as posibilidades que ofrecen as plataformas de traballo 

colaborativo. 

• B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e 

multimedia tendo en conta a quen van dirixidos e os obxectivos. 

• B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 

2.0 e sucesivos desenvolvementos aplicándoas ao desenvolvemento de traballos 

colaborativos. 

 

6.2.2.2 Contidos mínimos 
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• Coñecer diversas vías de creación de contidos propias da web 2.0. 

• Aplicar os procedementos de creación dun blog en diferentes plataformas. 

• Utilizar unha plataforma para crear un blog propio con información orixinal, 

convenientemente seleccionada e presentada de forma atractiva. 

• Empregar os recursos e contidos alleos tendo en conta a licencia de uso que teñan e, no seu 

caso, citando con rigor as fontes consultadas. 

 

 

6.2.3 TEMA 3.  DESEÑO E EDICIÓN DE PÁXINAS WEB 

6.2.3.1 Criterios de avaliación 

• B2.1. Utilizar e describir as características das ferramentas relacionadas coa web social, 

identificando as funcións e as posibilidades que ofrecen as plataformas de traballo 

colaborativo. 

• B2.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, gráfica e 

multimedia tendo en conta a quen van dirixidos e os obxectivos. 

• B2.3. Analizar e utilizar as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías baseadas na web 

2.0 e sucesivos desenvolvementos aplicándoas ao desenvolvemento de traballos 

colaborativos. 

 

6.2.3.2 Contidos mínimos 

• Adquirir unha visión xeral dos diferentes mecanismos que permiten a creación de paxinas 

web. 

• coñecer os procedementos para crear e xestionar unha páxina web utilizando un sistema de 

xestión de contidos. 

• Asimilar as bases do código HTML e realizar páxinas sinxelas empregándoo. 

• Comprender a contribución que ofrecen as follas de estilo, valorar a flexibilidade que 

aportan e empregalas na creación autónoma de páxinas web. 

• coñecer os fundamentos da publicación de sitios web e o procedemento para facelo 

empregando aloxamentos gratuítos. 

 

 

6.2.4 TEMA 4.  SEGURIDADE INFORMÁTICA. 

6.2.4.1 Criterios de avaliación 

• B3.1. Adoptar as conductas de seguridade activa e pasiva que posibiliten a protección dos 

datos e do propio individuo nas súas interaccións en Internet e na xestión de recursos e 

aplicacións locais. 

• B3.2. Utilizar contornos de programación para deseñar programas que resolvan problemas 

concretos 

 

6.2.4.2 Contidos mínimos 



 

EPA “EDUARDO PONDAL”. DEPARTAMENTO DE MATEMÄTICAS. Curso 2019_2020   Página 127 de 133 

• Adquirir conciencia responsable da necesidade de hábitos seguros na utilización de 

Internet. 

• Coñecer os conceptos técnicos básicos que permitan identificar as ameazas máis comúns 

na rede, as solucións que poden suscitarse e os hábitos seguros que contribúen a minimizar 

o seu efecto. 

• Identificar aquela información e aquelas prácticas que son especialmente sensibles en 

termos de seguridade e coñecer os mecanismos que poden empregarse para protexelos de 

accións externas daniñas. 

• Utilizar con autonomía e destreza os conceptos de seguridade na rede estudiados, 

empregando unha expresión precisa e rigorosa para ameazas, para riscos de seguridade e 

para solucións posibles. 

 

 

6.2.5 TEMA 5.  PROGRAMACIÓN ESTRUTURADA 

6.2.5.1 Criterios de avaliación 

• B1.1.  Describir as estruturas de almacenamento e analizar as características de cada 

unha. 

• B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha linguaxe de 

programación 

• B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e 

aplicalos a problemas reais 

• B1.4. Depurar programas informáticas optimizándoos para a súa aplicación 

• B1.5. Analizar a importancia da protección da información na sociedade do coñecemento 

valorando as repercusións de tipo económico, social ou persoal. 

 

6.2.5.2 Contidos mínimos 

• Manexar con autonomía os conceptos básicos involucrados na programación estruturada. 

• coñecer a estrutura dun programa en C++, e escribir código empregando secuencia de 

instrucións, tomas de decisións e bucles. 

• coñecer o concepto de array, os seus diferentes tipos, e empregalos de forma competente 

na creación de código. 

• Familiarizarse coas operacións básicas que poden realizarse con ficheiros e con funcións, e 

utilizalas nos códigos creados. 

 

 

6.2.6 TEMA 6.  PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBXECTOS 

6.2.6.1 Criterios de avaliación 

• B1.1.  Describir as estruturas de almacenamento e analizar as características de cada 

unha. 

• B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha linguaxe de 

programación 
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• B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e 

aplicalos a problemas reais 

• B1.4. Depurar programas informáticas optimizándoos para a súa aplicación 

• B1.5. Analizar a importancia da protección da información na sociedade do coñecemento 

valorando as repercusións de tipo económico, social ou persoal. 

 

6.2.6.2 Contidos mínimos 

• Familiarizarse coa filosofía subxacente na Programación Orientada a Obxectos (POO). 

• Manexar con competencia diferentes tipos de datos na confección de programas 

informáticos en C++ (números, texto, etc.). 

• Utilizar rexistros en C++ incorporando arrays que faciliten a inclusión dun gran número de 

datos. 

• Comprender os conceptos de clase, obxecto, herdanza e encriptación relativos á POO e 

facer uso deles na creación de programas concretos. 

• Utilizar as cadeas de texto e as estruturas dinámicas de forma autónoma na confección de 

programas escritos en C++. 

• Entender a filosofía de traballo en POO no relativo á utilización de diversas fontes na 

creación dun programa e ao proceso de definición, deseños e implementación das clases no 

mesmo. 

 

 

6.2.7 TEMA 7.  ANALISE, DESENROLO E PROBAS DE APLICACIÓN 

6.2.7.1 Criterios de avaliación 

• B1.1.  Describir as estruturas de almacenamento e analizar as características de cada 

unha. 

• B1.2. Coñecer e comprender a sintaxe e a semántica das construcións dunha linguaxe de 

programación 

• B1.3. Realizar programas de aplicación nunha linguaxe de programación determinada e 

aplicalos a problemas reais 

• B1.4. Depurar programas informáticas optimizándoos para a súa aplicación 

• B1.5. Analizar a importancia da protección da información na sociedade do coñecemento 

valorando as repercusións de tipo económico, social ou persoal. 

 

6.2.7.2 Contidos mínimos 

• Coñecer o proceso que leva a emprender a realización das aplicacións informáticas 

profesionais a través do estudo dun caso concreto. 

• Poñer en práctica os coñecementos adquiridos en programación estruturada e en 

programación aplicada a obxectos para abordar un proxecto informático de certa 

complexidade. 

• Completar o proceso de creación das aplicacións informáticas realizadas cun análise da súa 

adecuación ás especificacións dadas a través de probas estandarizadas, cunha optimización 

dos métodos empregados e cunha proposta da maneira de distribuíla e mantela. 
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6.3 AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN 

 

6.3.1 PROCEDEMENTOS 

Tendo en conta que a avaliación obrigatoria recaerá principalmente sobre a materia impartida 

durante a primeira e segunda avaliacións, o profesor decidirá, en función de situacións concretas, os 

procedementos de avaliación a utilizar e que serán:  realización de traballos obrigatorios, realización 

de actividades de recuperación das avaliacións suspensas (en formato exame online tipo test), 

exame online tipo test a través da AULA VIRTUAL da materia impartida ou unha mestura de 

procedementos, segundo cada caso particular. 

Ademais o alumnado voluntariamente poderá, seguindo as pautas indicadas polo profesor, realizar 

un traballo voluntario, actividades e/ou un exame online tipo test da materia impartida durante a 

vixencia do estado de alarma (a través do sistema de videoconferencia, da aula virtual ou do correo 

electrónico). Esta avaliación será sempre para beneficiar ao alumnado, para axudalo a aprobar a 

materia ou mellorar a súa cualificación e baixo ningunha circunstancia poderá prexudicalo. 

 

6.3.2 INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

• Actividades de recuperación da primeira e segunda avaliación (en formato exame online tipo 

test) 

• Traballos obrigatorios da 1ª e 2ª avaliación (elaboración dun documento con WRITER 

ouWORD, creación dun BLOG, elaboración dunha páxina web empregando un editor de textos 

utilizando código HTML  e   CSS, elaboración dunha páxina web empregando un editor tipo 

KOMPOZER) 

• Actividades de ampliación (voluntarias) 

• Traballo voluntario  (elaboración de programas mediante el uso de un lenguaje de programación) 

• Exame online tipo test da materia impartida na primeira e segunda avaliación. 

• Exame online tipo test voluntario da materia impartida durante a vixencia do estado de alarma (a 

través do sistema de videoconferencia, da AULA VIRTUAL ou do correo electrónico) 

• Asistencia e participación nas clases presenciais e nas impartidas durante a vixencia do estado de 

alarma e/ou comunicación fluída e constante co profesorado, a través dos medios tecnolóxicos 

que teña a súa disposición o alumnado:  por videoconferencia, a través da AULA VIRTUAL   ou  

por correo electrónico. 

• Presentación das actividades en tempo (no prazo indicado) e forma (coas carácterístias 

solicitadas) 

Os exames online tipo test de cada unha das avaliacións terá  20  preguntas. A cualificación de cada 

pregunta será do seguinte xeito: 

▪ Pregunta correcta:  + 0,5 puntos 

▪ Pregunta incorrecta: – 0,125 puntos  

▪ Pregunta en branco:  0 puntos   

 

 

6.3.3 CUALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA: 

Seguindo as instruccións do 27/04/2020  marcadas pola Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, avaliaremos ao alumnado polos resultados acadados na primeira e segunda 

avaliación, e polas actividades de recuperación, repaso e reforzo. Tamén serán avaliadas as 
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actividades e/ou exame de ampliación correspondentes a materia impartida durante o estado de 

alarma, que terán un caracter voluntario, sempre e cando beneficie ao alumnado. 

1. Se o alumnado ten aprobadas a primeira e a segunda avaliación entón xa ten aprobado o 

curso. A cualificación final obterase da media aritmética das cualificacións das citadas 

avaliacións. 

2. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación igual ou 

superior a  3  e a media aritmética das dúa avaliacións é  un  5, tamén terá o curso 

aprobado. 

3. Se o alumnado ten aprobada unha avaliación e na outra ten unha calificación inferior a  3  

entón terá que recuperala mediante as actividades de recuperación que realizaranse en 

formato exame online tipo test ou entregando os traballos obrigatorios non realizados, 

segundo o caso. 

4. Se o alumnado ten suspensas as dúas avaliacións, entón terá que recuperalas mediante as 

actividades de recuperación que realizaranse en formato exame online tipo test ou 

entregando os traballos obrigatorios de cada unha delas non realizados, segundo o caso 
 

Para o alumnado matriculado en 2º de Bacharelato coa materia TICS  I   pendente: 

5. Se durante o curso realizou algún dos exames e/ou traballos obrigatorios da primeira e/ou 

segunda avaliación, entón será avaliado como se indica nos apartados  1  a  4. 

6. Se durante o curso NON realizou ningún dos exames e ningún dos traballos obrigatorios da 

primeira e segunda avaliación, para poder ser avaliado terá que elixir unha das seguintes 

opcións: 
a. Realizar as actividades de recuperación (en formato exame online tipo test) da 

primeira e segunda avaliación e entregar os traballos obrigatorios das citadas 

avaliacións. 

b. Realizar o exame online tipo test que levarase a cabo do 1 ao 4 de xuño é entregar 

os traballos obrigatorios da 1ª e 2ª avaliacións 

7. Se o/a alumno/a, ao que fai referencia o punto 6, non se puxo en contacto co profesor, 

cunha antelación mínima de 5 días antes da data prevista para a realización das 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN EN FORMATO EXAME ONLINE, entenderase 

que a súa opción e o EXAME ONLINE que se realizará do 1 ao 4 de xuño.  

 

A cualificación da avaliación será a media aritmética das notas dos exames (50 %) e dos traballos 

presentados (50 %), siempre e cando ningunha delas sexa inferior a 3, xa que neste caso a 

cualificación da materia será suspenso. Non obstante, tamén podería aprobar tendo en conta que: 

A cualificación final do alumnado obtida a partires dos resultados da primeira e segunda avaliación 

engadirase: 

• Ata  1  punto pola asistencia e participación regular nas clases impartidas polo profesorado 

(durante a vixencia do estado de alarma) a través do sistema de videoconferencia, AULA 

VIRTUAL ou correo electrónico 

• Ata   2  puntos pola realización voluntaria de actividades de ampliación indicadas polo 

profesorado ou pola realización voluntaria dun exame online, correspondente a materia impartida 

durante a vixencia do estado de alarma. 

 

Tanto as actividades de recuperación (en formato exame online tipo test), como o exame online tipo 
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test, realizaranse a través da AULA VIRTUAL,  e  controlaranse mediante o sistema de 

videoconferencia CISCO – WEBEX, proporcionado pola Consellería de Educación,  co que vimos 

traballando habitualmente durante as últimas semanas. 

O sistema de videoconferencia CISCO – WEBEX  grabará as sesións de realización dos exames 

online polo que o alumno deberá ter activada a cámara e o micrófono.  

Por outra parte, se, durante a realización do exame online, o profesorado detecta: 

• Uso indebido do teléfono móbil (exceptuando o seu uso correcto como medio de conexión 

para a realización da videoconferencia) 

• Uso dun reloxo intelixente (smartwatch) 

• Uso de aplicacións informáticas prohibidas 

• Presenza doutras persoas no entorno do alumnado durante a realización do exame 

• Xiros ou movementos frecuentes da cabeza e cambios frecuentes na dirección dos ollos, 

movemento dos labios, dos que se poida deducir o emprego de material prohibido 

(apuntes, chuletas, ...) ou da presenza doutras persoas 

 

Entón o exame será avaliado cun cero ( 0 ) e manterase a grabación das imaxes como proba 

documental. 

 

Por otra parte, se algún/ha alumno/a manifesta, e xustifica, que non dispón dos medios tecnolóxicos 

necesarios (ordenador ou tablet con conexión a Internet por  WIFI , ou  teléfono móbil con conexión 

a Internet por datos),  que non lle permita a realización das citadas actividades de recuperación (en 

formato exame online) ou do exame online, a través da AULA VIRTUAL, deberá poñerse, o antes 

posible, en contacto co profesor, a través do correo electrónico, e sempre cunha antelación mínima 

de  5 días antes da data do exame online, para que o profesor lle poida indicar outro procedemento 

para a realización do citado exame. 

 

6.3.4 CUALIFICACIÓN FINAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (Setembro): 

A cualificación final do alumno corresponderá a cualificación dun exame presencial, se as 

autoridades educativas e/ou sanitarias o autorizan, correspondente a materia impartida durante a 

primeira e segunda avaliación e a entrega dos traballos obrigatorios correspondentes a 1ª e 2ª 

avaliación. 

 

 

 

6.4 METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

Durante a vixencia do estado de alarma o profesorado continua impartindo docencia e mantén o 

contacto co alumnado empregando diferentes medios tecnolóxicos (videoconferencia, aula virtual, 

páxina web, correo electrónico), para o alumnado con conectividade, ou a través do servizo do 

Concello “tarefas escolares” para o alumnado sen conectividade. 
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O profesorado deseñou diverso material (ficheiros de actividades, presentacións, vídeos, ....) que 

foron proporcionados ao alumnado a través da súa aula virtual. 

O libro de texto e o ordenador son tamén ferramentas didácticas empregadas polo profesorado. 

Para avaliar ao alumnado o profesorado poderá optar pola avaliación das actividades e traballos 

propostos ou pola realización dun exame online a través da aula virtual empregando as ferramentas 

da propia aula virtual o algunha outra como, por exemplo, Google forms. Tamén poderá optar por 

unha mestura de ambos procedementos. 

Durante a vixencia do estado de alarma, co conseguinte confinamento, o centro estivo pechado e, 

polo tanto, non se puideron usar os recursos materiais do mesmo (libros, CDs, ordenadores, ...)  nin 

as súas dependencias como a Biblioteca, aula de informática, ...  Por este motivo os recursos 

utilizados polo alumnado neste período de tempo son, principalmente, os que teñen a súa 

disposición nos seus domicilios. 

 

 

6.5 INFORMACIÓN E PUBLICIDADE 

 

Na páxina web da EPA e, ademais, en cada unha das aulas virtuais das respectivas materias o 

profesorado colgara un arquivo (“guía”) con información detallada, clara e concisa sobre a materia 

avaliable, os procedementos de avaliación, datas de entrega de actividades, datas e procedementos 

para a realización dos exames online, e calquera outra información que poida ser relevante para o 

alumnado. 
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SINATURAS DOS MEMBROS DO DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

Asdo.:  Pedro García Rial           Asdo.:  Alfredo Pena Iglesias 

 

 

 

 

 

 

Asdo.:  Emiliano Perdiguero García     Asdo.: Ángeles Rozas Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: María Teresa Rodríguez Freire 


