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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN EPAPU Albeiros 

Situación e localización 

A denominación oficial é EPAPU Albeiros. Trátase dun centro de titularidade pública dependente 

da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia. Desde o ano 

2002 está situado no Parque da Milagrosa (Concello de Lugo), ocupando o edificio no que estaba situado 

o INGABAD, propiedade do concello. 

Centros adscritos 

Dende o Epapu prestamos atención ao Centro Penitenciario de Monterroso, para os alumnos ma-

triculados na escola do Centro dos cursos de 3º e 4º ESA semipresencial. 

Ensinanzas que oferta 

Educación Secundaria de Adultos 

Modalidade semipresencial: 

1º, 2º, 3º, 4º ESA: a distribución é a seguinte: un grupo de 1º e 2º en cada cuadrimestre; dous  grupos de 

3º ESA  e  outros dous de 4º ESA en cada cuadrimestre 

Modalidade Presencial: 

1º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre. 

2º ESA: un grupo en horario matinal no segundo cuadrimestre. 

3º ESA: dous grupos, un en horario matinal e outro en horario de tarde, no primeiro cuadrimestre. 

4º ESA: un grupo en horario matinal no primeiro cuadrimestre e tres grupos, dous en horario matinal e 

outro en horario de tarde, no segundo cuadrimestre. 

Bacharelato 

1º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais) 

2º Bacharelato: dous grupos (Ciencias, e Humanidades e Ciencias Sociais) 

Ensinanzas Básicas Iniciais 

Nivel I: un grupo 

Nivel II: un grupo 

Español e Galego para inmigrantes: catro grupos, dous en horario matutino, outro en horario de tarde e 

outro en horario nocturno. 
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Aula Mentor 

Características singulares 

O noso centro é o único na cidade, e mesmo na provincia, destinado en exclusiva ao ensino de 

persoas adultas. Isto provoca que, malia a estarmos situados nunha zona en concreto da cidade, o con-

torno non é un elemento relevante e o noso alumnado procede de toda a cidade e de vilas máis ou menos 

próximas. 

Existe gran disparidade no nivel socioeconómico e cultural do noso alumnado. As motivacións 

máis frecuentes para decidiren iniciar ou retomar os seus estudos son as seguintes: 

No caso do alumnado de Ensinanzas Básicas Iniciais a motivación máis frecuente é acceder a un-

ha formación básica da que, por un ou outro motivo, se viron privados durante a súa nenez e adolescen-

cia. A media de idade destes homes e mulleres é alta e, en xeral, non proseguen os seus estudos. 

Os alumnos e alumnas matriculados en Español e Galego para Inmigrantes teñen como finalidade 

acadar competencia lingüística en castelán e, en menor medida, en lingua galega. En liñas xerais, o seu 

nivel cultural é baixo dado que moitos deles carecen de estudos tamén no seu país de orixe, inda que hai 

excepcións. 

O alumnado matriculado en Ensinanza Secundaria Obrigatoria presenta dous perfís e motivacións 

moi diferentes. Por unha banda, están os rapaces e rapazas que proceden do sistema ordinario e se matri-

culan para acadar a titulación de Ensinanza Secundaria Obrigatoria coa finalidade de acceder a un ciclo 

formativo de grao medio ou incluso seguir cos estudos de Bacharelato. Por outra banda, están as persoas 

adultas que deciden continuar os seus estudos, ben para promocionar no seu traballo, ben para acadalo, 

ben para poderen realizar un ciclo formativo ou simplemente para mellorar o seu nivel cultural.  

O alumnado matriculado en Bacharelato ten dúas motivacións principais, ben acceder a un ciclo 

formativo superior, ben acadaren a titulación necesaria para presentarse a algún proceso selectivo de em-

prego convocado pola administración. Unha porcentaxe moi escasa preséntase ás ABAU e continúa estu-

dos universitarios. 

A peculiaridade máis notable do centro desde o punto de vista organizativo e pedagóxico, no rela-

tivo ás ensinanzas de bacharelato, é que se trata dun ensino semipresencial, cunha única sesión lectiva 

semanal por materia. Outra notable peculiaridade do noso alumnado é que realmente, máis que estar ma-

triculado dun curso completo, o está de materias, combinando en moitos casos os dous cursos de bacha-

relato. 

Lingua materna dominante 

Resulta difícil precisar este aspecto dun xeito rigoroso no centro, dada a irregularidade da asisten-

cia ó mesmo e os cambios na matrícula entre o primeiro e o segundo cuadrimestre. É por iso que, da 

mostra enquisada nos cursos de ESA e Bacharelato, podemos extraer as seguintes conclusións: 

A perda progresiva do uso do galego a favor do castelán no referente ó uso habitual. 

A diminución do galego tamén no eido familiar, corroborándose a diminución do uso do galego a 

medida que o interlocutor é máis novo. 
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Un uso ambivalente das dúas linguas na relación cos compañeiros de estudos ou traballo, co pre-

dominio do castelán nas relacións sociais con descoñecidos. 

A disparidade na valoración do galego desde o punto de vista xeracional. 

O elevado número que non contesta cando é requirido sobre as razóns polas que non utiliza o ga-

lego, o que foi interpretado como síntoma das dificultades para exteriorizar os prexuízos. 

A valoración da idoneidade do galego como vehículo comunicativo e a non desvaloración con 

respecto á aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

Debemos destacar que nos últimos anos se detecta un incremento dos non galegos, tanto proce-

dentes doutras autonomías españolas como estranxeiros. 

Problemas sociais destacados 

Unha das características do ensino de adultos, como ocorre no resto das ensinanzas especiais, é o 

elevado abandono escolar ou, cando mesmo, a adaptación do alumnado a moi diferentes ritmos de apren-

dizaxe. É por isto polo que si detectamos un importante abandono escolar, motivado de seguro polas ne-

cesidades destes homes e mulleres de atender a obrigas familiares e laborais, e tamén unha secuenciación 

dos estudos de bacharelato e secundaria en varios cursos académicos. 

O número de poboación inmigrante no centro é moi elevado. Este alumnado está matriculado ba-

sicamente nos niveis de EBI e Español e Galego para Inmigrantes, pero tamén se detecta unha porcentaxe 

importante nos niveis inferiores de ESA, nomeadamente no Nivel I e II. Moitos destes/as alumnos/as non 

dispoñen de estudos no seu país de orixe; noutros casos, malia a térenos, prefiren cursalos no centro no 

canto de enfrontarse ao complicado proceso de homologación de estudos. 

Nos niveis de bacharelato a porcentaxe de alumnado inmigrante é moito máis baixa, pero si detec-

tamos bastantes casos de alumnos/as de orixe estranxeira, procedentes do sistema ordinario, que deciden 

retomar os seus estudos. 

Os casos de violencia ou acoso escolar non son, ata o momento, significativos no noso centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         6 

 

MEMBROS DO SEMINARIO. DISTRIBUCIÓN HORARIA 
 

O Departamento de Matemáticas durante o presente curso 2022-2023 está constituído polos seguintes 

profesores: 

 Óscar Serén López, profesor de ensino secundario, e xefe do Departamento. Imparte nos niveis 

Matemáticas I e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I de 1º de Bacharelato semipresencial, 

Matemáticas II e Matemáticas Aplicadas II de 2º de Bacharelato na modalidade semipresencial e o 

ámbito científico-tecnolóxico nos cursos de 3º ESA E e 4º ESA E (neste curso só a parte de 

matemáticas) do ensino semipresencial. 

 Lucía García Villarino, profesora de ensino secundario, que imparte o ámbito científico-tecnolóxico 

correspondente ós cursos 4º ESA B (primeiro e segundo cuadrimestre, modalidade presencial), 3º 

ESA D/ 4º ESA D  (primeiro e segundo cuadrimestre, modalidade semipresencial), e 3º e 4º de ESA 

distancia no Centro Penitenciario de Monterroso.  

 

 

 

A profesora Yolanda Vidal Rico,  pertencente ao Departamento de Física e Química,  imparte a 

parte de bioloxía do ámbito  científico-tecnolóxico  do curso 4º ESA E que comparte con Óscar, e o 

ámbito científico-tecnolóxico no curso de 3º ESA A  da modalidade presencial no primeiro 

cuadrimestre (será 4º ESA A no segundo cuadrimestre).  

 

A profesora Sonia González Chao, pertencente ao Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, imparte 

o ámbito científico-tecnolóxico no curso de 3º ESA C  da modalidade presencial no primeiro 

cuadrimestre (será 4º ESA C no segundo cuadrimestre). 

 

A profesora Sara Fernández Lozano, pertencente ao Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, 

imparte o ámbito científico-tecnolóxico no curso de 1º ESA A  da modalidade presencial no primeiro 

cuadrimestre (será 2º ESA A no segundo cuadrimestre), e o ámbito científico tecnolóxico nos cursos 

1º ESA D e 2º ESA D da modalidade semipresencial. 

 

As materias impartidas polos profesores do departamento son : Ámbito Tecnolóxico-Matemático 

nos módulos I, II, III e IV de E.S.A na modalidade a distancia, Ámbito Científico-Tecnolóxico nos 

módulos I, II, III e IV de E.S.A na modalidade presencial, Matemáticas I e II no Bacharelato de 

Ciencias da Natureza e da Saúde e Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais de 1º e 2º de 

Bacharelato no Bacharelato de Ciencias Sociais (ámbolos dous Bacharelatos na modalidade 

semipresencial). 

No Ámbito Científico-Tecnolóxico tanto na modalidade presencial como semipresencial,  este 

departamento entende que é positivo para o alumnado a división do ámbito, tendo que impartir só o 

temario correspondente á parte de matemáticas e non materias das que non somos especialistas 

(bioloxía e xeoloxía, física e química). Isto facíase nos anos anteriores e funcionaba moi ben polo que  

non entendemos a razón pola que no presente ano non se fai así, e temos que dar o ámbito científico 

completo. Estamos en completo desacordo con esta medida e consideramos que causa un detrimento 

na calidade de educación. 
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BACHARELATO SEMIPRESENCIAL                                                             

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

NORMATIVA VIXENTE 
 

A consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulou o bacharelato para persoas adultas 

pola modalidade a distancia na orde do 26 de abril de 2007, DOG 8 de maio, establecendo ademáis dun 

bacharelato a distancia, un bacharelato semipresencial, no que o alumnado recibe atención do 

profesorado a través de titorías presenciais. 

 

 Con data 23 de xuño de 2008 publicouse no DOG do 19 de xuño o Decreto 126/2008, polo que se 

establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, neste decreto 

establécese a nova ordenación curricular do bacharelato e as modalidades polas que se pode cursar. 

 

Con data de 21 de xuño de 2010 publicouse no DOG a Orde de 11 de xuño de 2010 pola que se 

autorizan as ensinanzas de educación para persoas adultas, nas modalidades presencial e distancia en 

centros específicos de educación e promoción de adultos e institutos de educación secundaria 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, onde se inclué o Centro EPAPU de 

Lugo. 

 

Con data do 25 de xuño do 2015, foi publicado o DECRETO 86/2015 polo que se establece o 

currículo da educación secundaria obligatoria e dos bacharelatos na Comunidade Autónoma de Galicia, 

no ensino de adultos este decreto fai referencia aos cursos de Bacharelato, respecto aos cursos de ESA, a  

Consellería de Educación publicou uns borradores do currículo dos distintos ámbitos que é co que 

estamos a traballar. 

 

 

INTRODUCIÓN XERAL 

 

Finalizada a educación secundaria obrigatoria, o alumnado comeza o bacharelato cunha 

formación básica na maioría das materias que configuraron os currículos anteriores do ensino básico. 

Inicia unha nova etapa na cal deberá afondar nalgunha materia xa iniciada e adquirir os 

coñecementos doutras novas, ben sexa entre as comúns, ben entre as pertencentes á modalidade escollida 

de acordo coas súas expectativas de futuro, cos seus intereses e coas súas capacidades. 

Ben que nesta etapa o tratamento das materias ten que ser máis completo e complexo, cómpre 

non perder de vista o historial académico anterior; será preciso partir do xa adquirido para, asentado e 

interiorizado, avanzar nunha aprendizaxe máis reflexiva, crítica e autónoma. 

No currículo da etapa anterior as competencias foron o obxectivo que se pretendía lograr e o 

referente fundamental para os criterios de avaliación. Nesta nova etapa, aínda sen que figuren neses 

termos, deberán estar presentes para continuar no seu desenvolvemento e permitir un avance máis 

satisfactorio da formación integral que se persegue para cada persoa, coa mirada posta nunha vida social 

ou na continuación de estudos superiores. En calquera dos dous casos, as competencias serán precisas 

ao longo da vida. 

No bacharelato, á parte de enriquecerse cos coñecementos das materias comúns e das propias da 

modalidade elixida e das optativas, o alumnado terá que ser quen, de forma progresiva, de buscar 

información nas diversas fontes ao seu alcance, sobre aspectos académicos ou profesionais, seleccionala 

con criterios rigorosos, analizala, interiorizala e aplicala en contextos diversos. 



                                                                                                                                         8 

Terá que ser quen de atopar mecanismos de resolución de problemas no mundo que o rodea, ser 

que ser quen de identificar e adoptar distintas estratexias que lle faciliten en cada momento adoptar 

decisións axeitadas fronte aos problemas que van xurdindo na actualidade na interacción co contorno. 

Terá que ser quen de participar activamente na mellora da sociedade, con espírito solidario, 

exercendo os dereitos democráticos de cidadanía. 

Terá que ser quen de detectar as súas fortalezas e carencias de aprendizaxe, de relación e 

emocionais e adoptar actitudes de esforzo e perseveranza para superalas. 

En definitiva, precisará ampliar as competencias que desenvolveu ao longo do ensino básico e 

continuar, en distinta forma e medida, ao longo de toda a vida, tendo presente que a aprendizaxe será 

necesaria, tanto para a continuación con estudos superiores como para a súa vida cotiá. 

Todas estas necesidades do alumnado precisan dunha práctica docente encamiñada aos 

mesmos obxectivos. Será preciso fomentar o traballo interactivo, cooperativo, rigoroso, reflexivo e 

conectado coa realidade e co uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación, que teña 

en conta as diversas fontes de información, que fomente a transformación da información en 

formación, que fomente e participe do espírito crítico, empregando o xénero como unha das 

categorías de análise, a investigación e a innovación, o traballo ben feito e a autoavaliación. 
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Bacharelato de Ciencias   

MATEMÁTICAS I e II 

INTRODUCIÓN e CONTEXTUALIZACIÓN 

As matemáticas facilítannos interpretar o mundo que nos rodea, reflicten a capacidade creativa, 

expresan con precisión conceptos e argumentos, favorecen a competencia para aprender a aprender e 

conteñen elementos de gran beleza, sen esquecer ademais o carácter instrumental que as matemáticas 

teñen como base fundamental para a adquisición de novos coñecementos noutras disciplinas, 

nomeadamente no proceso científico e tecnolóxico, e como forza condutora no desenvolvemento da 

cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, 

recoñecida como clave pola Unión Europea co nome de "Competencia matemática" e "Competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía". Esta consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de 

situacións da vida cotiá, doutras ciencias e das propias matemáticas. Para lograr isto cómpre analizar a 

situación, identificar o que é verdadeiramente relevante, establecer relacións, facer a modelización e ser 

quen de representala e comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular outros problemas, 

outras preguntas e, mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a 

argumentación e a resolución da situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, 

procedementos e as linguaxes axeitadas para expresar as ideas matemáticas, e resolver os problemas 

asociados coa situación en cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos 

procedementos empregados e as solucións propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en 

adquirir un hábito de pensamento matemático que permita establecer hipóteses e contrastalas, elaborar 

estratexias de resolución de problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal 

como na súa futura vida profesional. 

O currículo de Matemáticas está organizado en cinco bloques; todos eles teñen a mesma 

importancia na formación integral da cidadanía do século XXI, e así debe transmitirse ao alumnado, 

garantindo que ao remate de cada ciclo ninguén se vexa minguado por razóns de distribución de contidos 

ou doutra índole. 

A este respecto, cómpre sinalar que o currículo non debe verse como un conxunto de bloques 

independentes. É necesario que se desenvolva de xeito global, pensando nas conexións internas da 

materia, tanto dentro do curso como nas distintas etapas. Esta globalidade é salientable no que afecta ao 

bloque un, "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas", que evoluciona desde a resolución de 

problemas en primeiro de ESO ata as demostracións formais do segundo curso do bacharelato. Trátase 

dun bloque transversal a toda a materia. A súa incorporación dentro dos outros bloques será a principal 

responsable da adquisición das competencias clave e garante da inclusión de temas interdisciplinares e 

transversais. Nel establécense dous dos eixes fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das 

Matemáticas: a resolución de problemas e os proxectos de investigación. A habilidade de formular, 

interpretar e resolver problemas, e de modelizar a realidade poñen en xogo distintas formas de 

pensamento: o pensamento converxente, indispensable para estruturar coñecementos de forma lóxica; o 

pensamento diverxente, que permite incorporar novas solucións ou asociacións non convencionais ao 

problema investigado; os pensamentos abstracto, algorítmico e computacional, vinculados á capacidade 

de abordar un problema automatizando o proceso e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. 

Neste proceso están involucradas todas as competencias: a comunicación lingüística, ao ler de forma 

comprensiva os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a competencia de sentido de iniciativa e 
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espírito emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua, na medida en 

que se vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser 

o caso, servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de 

resultados; a competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e 

solucións; a competencia aprender a aprender, tomando conciencia do proceso desenvolvido, das 

respostas logradas e das que aínda quedan por resolver; e a competencia de conciencia e expresións 

culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou artísticos con base matemática. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe 

destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe 

cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, 

asumindo responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou proxectos 

matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que permitirá fortalecer a autonomía 

persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades. 

No desenvolvemento do currículo preténdese que os coñecementos, as competencias e os valores 

estean integrados. Os novos coñecementos que se deben adquirir teñen que apoiarse nos xa conseguidos: 

os contextos deben ser elixidos para que o alumnado se aproxime ao coñecemento de forma intuitiva 

mediante situacións próximas a este, e vaia adquirindo cada vez maior complexidade, ampliando 

progresivamente a aplicación a problemas relacionados con fenómenos naturais e sociais e a outros 

contextos menos próximos á súa realidade inmediata. 

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

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

reflexivo das propiedades e operacións. Posteriormente, ao longo das etapas educativas, o alumnado debe 

progresar na adquisición das habilidades de pensamento matemático; debe pasar de conseguir dominar os 

cálculos e as súas ferramentas a centrarse, xa no bacharelato, en desenvolver os procedementos e a 

capacidade de analizar e investigar, interpretar e comunicar de xeito matemático diversos fenómenos e 

problemas en distintos contextos, así como de proporcionar solucións prácticas a estes. Os 

procedementos, os razoamentos, a argumentación e a expresión matemática das situacións e dos 

problemas han contribuír de maneira especial a lograr a adquisición das competencias clave. 

 

Competencias clave 

1. Comunicación lingüística. Esta competencia  refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción 

e transmisión do coñecemento e de organización como destrezas vinculadas co tratamento da 

información, as distintas  lecturas e a produción de textos  en diferentes formatos ou soportes 

tecnolóxicos 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A competencia 

matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as  súas ferramentas para 

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu  contexto. A competencia matemática require 

de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións, as 

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. As competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un acercamento ao mundo físico e á 

interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 

conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e 

o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois 

inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que 
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conducen á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao 

benestar social 

3. Competencia dixital. A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das 

tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a 

empleabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta 

competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 

alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes 

necesarias hoxe en dia para ser competente nun entorno dixital. Require de coñecementos relacionados ca 

linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de 

decodificación e transferencia. Isto supón o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón 

tamén o acceso ás fontes e o procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e as liberdades 

que asisten ás persoas no mundo dixital. 

4. Aprender a aprender. Esta competencia caracterizase pola habilidade para iniciar, organizar e 

persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por aprender. Esta 

motivación depende de que se xenere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o estudante se 

sinta protagonista do proceso e do resultado do seu aprendizaxe e, finalmente, de que chegue a alcanzar 

as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de autoeficacia. Todo o 

anterior contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. En segundo lugar, en canto á 

organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de aprender a aprender require coñecer e controlar 

os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e as demandas das tarefas e actividades 

que conducen a aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca nunha aprendizaxe cada 

vez máis eficaz e autónoma. 

5. Competencias sociais e cívicas. As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade 

para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, 

na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en 

contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así 

como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no  respecto mutuo e en 

conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e inmediato ao individuo 

como parte dunha implicación cívica e social. 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. A competencia sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Isto significa adquirir conciencia da 

situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou 

habilidades e actitudes necesarias con criterio propio, co  fin de alcanzar o obxectivo previsto. Asi 

mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: capacidade de análise; 

capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; capacidade de adaptación ao 

cambio e resolución de problemas; comunicación, presentación, representación e negociación efectivas; 

habilidade para traballar, tanto individualmente como dentro dun equipo; participación, capacidade de 

liderazgo e delegación; pensamento crítico e sentido da responsabilidade; autoconfianza, avaliación e 

autoavaliación 

7. Conciencia e expresións culturais. A competencia en conciencia e expresión cultural implica coñecer, 

comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes 

manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e gozo persoal e 

consideralas como parte da riqueza epatrimonio dos pobos. 
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 METODOLOXÍA 

 As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista da aprendizaxe 

na que os alumnos e alumnas aprenden na medida en que poden construír significados ao redor dos 

contidos curriculares. 

 Buscaremos unha aprendizaxe significativa que implicará que o alumnado atope relacións entre as 

aprendizaxes anteriores e os contidos que está a aprender e faga uso desa aprendizaxe en diferentes 

situacións, tanto da vida cotiá como doutros ámbitos ou mesmo nas outras materias do curso ou en 

posteriores aprendizaxes. 

 Atopámonos que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre 

un determinado contido, polo que é fundamental facer unha diagnose inicial, indicando a aqueles 

alumnos que o precisen os contidos nos que teñen que traballar previamente. A diversidade de xente que 

comeza os estudios de Bacharelato no Epapu é grande: os que proceden de centros “ordinarios”, os que 

veñen dunha proba libre de ESA, os que fixeron a ESA ben no réxime presencial ou semipresencial e os 

que retoman os seus estudios logo de moitos anos. 

 Os novos contidos que pretendemos introducir deberían estar suficientemente próximos aos seus 

coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades - entendendo que en moitos casos o “salto” é moi 

grande, polo que o profesor lles proporcionará a través de boletíns, apuntes, indicacións de páxinas webs, 

aqueles contidos dos que ou ben non recorden ou non os deran nunca (o programa de ESA é moi 

reducido respecto ao programa de 4º ESO)-, e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados 

progresivamente. Así mesmo os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha dimensión 

positiva contrastándoos cos novos contidos. 

 O alumnado ten que percibir unha dificultade accesible e ser consciente da funcionalidade dos 

coñecementos que está a aprender se queremos que se sinta motivado na súa aprendizaxe e que non caia 

no desinterese. 

 A aprendizaxe será interactiva, fomentarase a participación de todo o alumnado nas  actividades 

propostas, a reflexión en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e das dúbidas que xurdan, a 

discusión de distintos procedementos válidos, etc., pois iso fará que os alumnos e alumnas, baixo a 

supervisión do profesor ou profesora, vaian construíndo e descubrindo, emitindo hipóteses, predicindo 

consecuencias e establecendo novas relacións. 

 Para afianzar o aprendido débenselle presentar actividades e estratexias que os forcen a aplicar as 

novas estruturas adquiridas. 

Nas matemáticas do Bacharelato da modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, o carácter abstracto e a 

orixe física de moitas das súas teorías condicionaron os contidos que se van desenvolver. Así deberase 

introducir pausadamente ao alumnado neste carácter abstracto de modo que non perciba as Matemáticas 

soamente como un conxunto de fórmulas e métodos sen sentido, sen relación entre eles nin coa súa 

realidade, e por iso será preciso presentar os diferentes contidos a partir de contextos e actividades 

variadas para que, coa axuda da base matemática adquirida en cursos anteirores  desenvolvan o 

pensamento científico caracterizado pola indución, o cuestionamento, a dedución, a argumentación, o uso 

preciso e rigoroso da linguaxe... e finalmente prescindan da realidade para culminar nun estudo máis 

formal e abstracto. 

 Aínda que os contidos están agrupados en bloques, as moitas relacións que hai entre eles deben 

facerse explícitas no proceso do seu ensino e o seu coñecemento e comprensión serán tidos en conta no 

proceso de avaliación. 

 A medida que avanzamos é preciso que o alumnado non se limite só a resolver problemas, senón 

que tamén comprenda os conceptos nos que se basea a súa resolución, saiba elixir e aplicar as técnicas 

apropiadas a cada contexto e sexa capaz de interpretar os resultados, tendo tamén en conta as actitudes. O 

profesorado debe presentar as Matemáticas a partir de contextos e actividades variados e incorporar 

como axuda na aprendizaxe das mesmas as calculadoras científicas e os programas informáticos.  

 Coidarase a resolución de problemas comezando con exemplos concretos que nos aclaren a 

situación problemática, buscaranse contraexemplos, utilizaranse estratexias de ensaio e erro sistemático, 
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aplicaranse procedementos algorítmicos a man e con calculadora, faranse simulacións co ordenador, 

contrastaranse as solucións, empregaranse as linguaxes matemáticas con rigor e precisión... 

 

 No desenvolvemento do currículo terase en conta o uso das calculadoras científicas e os 

programas informáticos que se utilizarán no ensino de conceptos e propiedades e na resolución de 

exercicios co fin de liberar tempo para a reflexión, o razoamento e a toma de decisións.   

 Na resolución de problemas traballarase a análise de datos, a abstracción, a simplificación, a 

formulación de hipóteses, o deseño, o emprego e contraste de estratexias, a necesidade de verificación, o 

cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das discrepancias e puntos de vista diferentes, a apertura a 

novas ideas, a creatividade, o rigor na argumentación, etc. Esta metodoloxía axuda a dotar de significado 

os contidos e os métodos e a que se perciban como unha ferramenta útil para interpretar a realidade social 

con obxectividade. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 A metodoloxía a seguir estará baseada na asistencia ás titorías lectivas e de orientación e no 

seguimento das directrices propostas na aula virtual do curso o/ou a través do correo electrónico e da 

páxina web do centro. 

 Facilitaranse nas titorías lectivas o estudo dos contidos fundamentais programados na materia, 

trazaranse as directrices de traballo a realizar (exercicios, actividades de avaliación, etc.) e realizaranse 

actividades relacionadas cos contidos explicados. Nas titorías de orientación, se terá na medida do 

posible unha atención máis personalizada co alumno, resolvendo as dificultades que lles xurdan durante o 

seu estudo e se reforzarán determinados contidos que se observe que non están suficientemente 

adquiridos. 

      En cada unha das unidades: 

•  Farase referencia á consecución das metas propostas. 

• Daranse suxestións para o estudo, onde se incluirá información de tipo metodolóxico que se considere 

útil para a comprensión e asimilación adecuada de cada unidade. 

• Facilitaranse actividades de autoavaliación, que o/a alumno/a realizará pola súa conta e das que se 

incluirán as solucións Escolleranse actividades de titoría, que o/a alumno/a realizará e que serán 

comentadas e resoltas despois nas titorías correspondentes. 

 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO 

 

 Dende os cursos anteriores, estamos a  traballar a través da aula virtual con materiais adaptados a 

cada unidade, teoría, exercicios resoltos, exercicios propostos,.., tamén empregamos os materiais da Guía 

didáctica do IES SanClemente , para o curso Matemáticas II. Tamén se lles aconsella o uso de calquera 

outro manual correspondente ao curso, como pode ser o do Proxecto  “Marea Verde”, en formato dixital e 

descarga gratuita:  “Matemáticas II. 2º de Bachillerato”.  

 

 Tamén se empregará material didáctico seleccionado ou elaborado polo profesor/a: apuntes, fichas 

de exercicios, fichas de traballos individuais ou en grupo, ferramentas informáticas como poden ser a  

folla de cálculo, Geogebra, Cabri Géomètre, Derive, Wiris, Descartes, páxinas web... 

 

 Calculadora científica non programable (o departamento conta con calculadoras que pode deixar 

en préstamo a aqueles alumnos que non dispoñan delas, é unha ferramenta imprescindible) 

 

https://guiasbac.iessanclemente.net/
https://guiasbac.iessanclemente.net/
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/Matematicas%20II.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/Matematicas%20II.pdf
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

 Mediante probas escritas, que avaliarán os contidos conceptuais. A súa puntuación, para cada 

avaliación, será como máximo de 10 puntos. 

 En cada avaliación realizarase unha proba de toda a materia correspondente a esa avaliación, de 

carácter oficial, con un calendario que ven dado por Xefatura de Estudios. A maiores cada profesor 

poderá convocar ós seus alumnos a probas intermedias, nas que se elimine materia, previas ás probas 

correspondentes ó exame de avaliación, sempre respetando o calendario dado pola dirección do Centro. 

En cada exame se indicará a puntuación correspondente a cada pregunta, no caso contrario, entenderase 

que todas teñen a mesma puntuación. Como norma xeral, as respostas aos exercicios das probas escritas 

deberán ir acompañadas dos correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar unha 

puntuación de cero nese exercicio. Valorarase a orde, a claridade e a limpeza na presentación. A proba 

considerarase superada cando se obteña unha nota superior ou igual á metade da suma das notas máximas 

de todos os exercicios que figuren nela. A non comparecencia inxustificada a unha proba escrita 

implicará un suspenso na avaliación correspondente. No caso de xustificar a súa ausencia no prazo e 

condicións indicados pola dirección do centro, o profesor ou profesora poderá establecer outra data para 

facer a proba. Poderá facerse un exame de recuperación para cada avaliación, a nota do exame de 

recuperación substituirá a nota da proba de avaliación sempre que sexa superior a esta. 

No exame correspondente á terceira avaliación, haberá tres partes, unha correspondente a cada 

unha das avaliacións do curso. Aqueles alumnos que obtiveran unha cualificación inferior a 3 puntos 

nalgunha das avaliacións ou que a media arimética das dúas primeiras avaliacións sexa inferior a 5, farán 

no exame as partes correspondentes ás avaliacións non superadas e o exame da terceira avaliación. No 

caso de ter toda a materia ata o momento superada só farán o correspondente á 3ª avaliación. 

 

  Ao tratarse dun ensino semipresencial o principal instrumento de avaliación serán as probas 

escritas, que se corresponderán co 100 % da nota da avaliación.  De ter que aplicar o redondeo, o 

decimal se asimilará ao número natural superior se é superior ou igual a 0,5, e ao número natural inferior 

se o decimal é inferior a 0,5.  Ainda así pódense considerar ademáis como instrumentos de avaliación 

outros, como poden ser os seguintes: 

- Preguntas orais na clase. 

- Asistencia regular ás titorías presencias e/ou titorias individuais. 

- Comunicación co profesor a través do correo ou da aula virtual para aclarar dúbidas ou solicitar axuda 

para entender a materia coa que se está a traballar. 

- Realización, entrega e exposición de traballos en equipo e individuais. 

  

A nota final será a media aritmética redondeada das tres avaliacións, este criterio aplicarase 

sempre e cando a nota minima por avaliación sexa superior ou igual ó 3. 

  De todas maneiras, e sen perxuicio do  anterior, cada profesor poderá facer probas específicas de 

recuperación ó longo do curso, segundo o criterio do profesor que imparte clase nese grupo. 

 Convocatoria  extraordinaria: 

Aqueles alumnos que non superen a materia na convocatoria ordinaria, deberán realizar unha 

proba extraordinaria en xuño, na que se examinarán de toda a materia correspondente do curso, sen ter en 

conta o número de avaliacións superadas ao longo do curso. 

En calquera tipo de proba, sexa ordinaria ou extraordinaria, o profesor poderá excluír a aqueles 

alumnos que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento durante a realización das mesmas . 
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CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Animárase ao alumnado con lecturas motivadoras sobre os matemáticos máis relevantes que 

influiron no desenrolo dos temas que esteamos a tratar. 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 

Intentárase involucrar ao alumnado na participación na páxina web do centro , así como a 

utilización da Aula Virtual, para obter información do curso, temas, materia correspondente de cada 

avaliación, datas de exames, tarefes, enlaces a páxinas con contidos matemáticos e que ademáis sexa 

unha ferramenta de comunicación co profesor a través dos foros ou da mensaxería. 

 

 ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse 

mediante o descrito anteriormente nos respectivos Plan Lector e Plan Tic 

2.  O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 

xénero ou contra persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social abordaranse a través da introdución histórica dos 

conceptos matemáticos e das persoas que os desenvolveron ao longo da humanidade. No día a día da aula 

xorden comportamentos que servirán para traballar a  aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a 

liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 

humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento 

da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás 

vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. Os comportamentos, 

os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 

identidade de xénero evitaranse dando protagonismo nos diferentes enunciados dos problemas dos 

distintos cursos   á visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

3. A metodoloxía da materia tanto na realización de traballos de grupo como no desenvolvemento das 

actividades extraescolares  vai permitir e potenciar que o alumnado participe en actividades que lle 

permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

4. Aproveitando a xeometría das sinais de tráfico e as estatísticas de accidentes ,  no ámbito da educación 

e a seguridade viaria, comentaranse na aula  situacións para a mellora da convivencia e a prevención dos 

accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como 

usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, 

respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Non están previstas neste nivel, quedando aberta a posibilidade de facer algunha se xurde durante 

o curso. 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade de alumnado que nos atopamos nas aulas débese a diferentes razóns como son as 

seguintes: as formas de aprender, os ritmos de aprendizaxe e de traballo, a motivación, a capacidade 

intelectual, a capacidade de dispersión, a madurez, a diversidade cultural, a incorporación tardía ao 

sistema educativo, os coñecementos previos e o nivel sociocultural. Isto dará lugar á utilización de 

diversos mecanismos de apoio e reforzo.  

Diversificación curricular: Non hai programa de diversificación curricular neste nivel educativo. 

Adaptación curricular: Non están previstas para este curso nin adaptacións curriculares nin medidas 

específicas de atención á diversidade. 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar  

trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), se establecerán tempos e apoios que aseguren 

unha correcta avaliación deste alumnado. 
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 MATEMÁTICAS II   2º de Bacharelato 
 

OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta 

e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na 

mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 

vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 

e enriquecemento cultural. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE (ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE) 

 

1. Comunicación  lingüística (CCL) 

B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes.   

B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de 

investigación. 

B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula.   
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2. Competencia matemática  e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 

condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema. 

B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 

valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

 B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas.    

B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático   

B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, 

etc.). 

B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

B1.4.3. 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. 

B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de 

investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 

B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc. 

B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos. 

B1.6.2. 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.). 

B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 

B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 

investigación. 

B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

B1.7.6. 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. 

B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

B1.8.2. 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. 

B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema 

ou problemas dentro do campo das matemáticas. 

B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 

modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións. B1.10.1. Desenvolve 

actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade para a aceptación 
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da crítica razoada, convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, autoanálise continua, autocrítica 

constante, etc.). 

B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao 

nivel educativo e á dificultade da situación. 

B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e 

buscar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, etc.    

B1.11.1. 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 

B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando 

a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións 

futuras. 

B1.13.1. 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. 

B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. B1.13.3. Deseña 

representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, mediante a 

utilización de medios tecnolóxicos. 

B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. 

B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

B2.1.1. 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. 

B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de 

xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 

B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método 

máis axeitado. 

B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados 

obtidos 

B2.2.4. 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. 

B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. 

B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas 

relacionados. 

B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e 

sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. 

B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de 

recintos limitados por funcións coñecidas. 

B4.1.1. 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. 

B4.2.1. 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. 
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B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, 

identificando en cada caso os seus elementos característicos. 

B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e 

alxébricos. 

B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. 

B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión 

analítica e as propiedades. 

B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica 

e as propiedades. 

B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 

aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. 

B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar 

situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera. 

B5.1.1. 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. 

B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 

B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus 

parámetros e calcula a súa media e desviación típica. 

B5.2.2. 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. 

B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no 

mundo científico. 

B5.2.4. 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. 

B5.2.5. 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. 

B5.3.1. 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. 

 

3. Competencia dixital (CD) 

B1.4.3. 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. 

B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

B1.13.1. 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. 

B1.14.1. 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. 

B1.14.3. 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. 

B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 
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4. Aprender a aprender (CAA) 

B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. 

B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas. 

B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formularse preguntas e 

buscar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados atopados, etc. 

B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando 

a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións 

futuras. 

B1.14.3. 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. 

 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

B1.6.2. 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.). 

B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

B1.10.1. 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.). 

B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

B1.10.1. 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.). 

B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.11.1. 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. 

B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas.   

 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

B1.6.2. 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.).   
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CONTIDOS E DISTRIBUCIÓN POR AVALIACIÓN 

 
 

 
Avaliacións 

 

 

Bloques 
 

Temas de referencia no libro de texto 

 

 

 

Primeira  avaliación 

 

 

 

Bloque 1. 

Procedementos de 

traballo 

 

Bloque 2. Álxebra 

Bloque 4: 

Xeometría 

 

Álxebra: 

Matrices 

Determinantes 

Sistemas de ecuacións lineais 

 

Xeometría: 

- Vectores no espazo 

 

 

 

 

 

Segunda avaliación 

 

 

 

Bloque 1. 

Procedementos de 

traballo 

 

Bloque 4. 

Xeometría 

 

Bloque 3. 

Análise 

 

Xeometría: 

Vectores no espazo 

Rectas e planos. Problemas métricos 

 

Cálculo diferencial: 

-Límites de funcións. Continuidade 

- Derivada dunha función. Aplicacións 

 

 

 

 

 

 

Terceira avaliación 

 

 

 

Bloque 1. 

Procedementos de 

traballo 

 

Bloque 3. 

Análise 

 

Bloque 5 

Estatísitca 

 

 

 

 

Cálculo integral: 

- Primitiva dunha función. Integral indefinida. 

- Cálculo de áreas 

 

Estatística e Probabilidade: 

Dsitribucións de probabilidade 

 

 

 

B1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

Este bloque desenvolverase ao longo de todo o curso. 

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. 

B1.5. 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 

B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 
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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 as conclusións e os resultados obtidos. ‐ Consulta, 

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

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. 

B1.12. Práctica de procesos de matematización e modelización, en contextos da realidade e matemáticos, 

de xeito individual e en equipo. 

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

propias do traballo científico. 

 

1º AVALIACIÓN 
 

 

B2. Números e álxebra 
1. MATRICES (1ª quincena) 

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. 

 

2. DETERMINANTES (2ª quincena) 

B2.3. Determinantes. Propiedades elementais. 

B2.4. Rango dunha matriz. 

B2.5. Matriz inversa. 

 

3. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEARES ( 3ª quincena) 

B2.6. Representación matricial dun sistema: discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. 

Método de Gauss. Regra de Cramer. Aplicación á resolución de problemas. 

 

B4. Xeometría 

4. VECTORES NO ESPAZO (4º quincena) 

B4.1. Vectores no espazo tridimensional. Operacións. Base, dependencia e independencia lineal. Produto 

escalar, vectorial e mixto. Significado xeométrico. 

 

 

2ª AVALIACIÓN_ 

 

B4. Xeometría  
5. RECTAS E PLANOS (6ª quincena) 

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). (5º 

quincena) 

B4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes).  
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B3. Análise 

6. LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE (7ª Quincena) 

B3.1. Límite dunha función nun punto e no infinito. Continuidade dunha función. Tipos de 

descontinuidade. Teorema de Bolzano. 

 

7. DERIVADA DUNHA FUNCIÓN E APLICACIÓNS ( 8ª Quincena) 

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. 

 

 

 

3º AVALIACIÓN 
 

B3. Análise 

8. PRIMITIVA DUNHA FUNCIÓN (9ª  Quincena) 

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). 

 

9. INTEGRAL DEFINIDA (10ª Quincena) 

B3.5. Integral definida. Teoremas do valor medio e fundamental do cálculo integral. Regra de Barrow. 

Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 

 

 

B5. Estatística e probabilidade 
10. PROBABILIDADE   (11ª quincena) 

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. 

 

11.VARIABLES ALEATORIAS. DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL  (12 Quincena) 

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. 

B5.9. 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. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 

B1.Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma razoada, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados [CCL, CMCCT] 
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B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado para resolver ou demostrar (datos, relacións entre os datos, 

condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). [CMCCT] 

B1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema [CMCCT] 

B1.2.3. Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas para resolver, 

valorando a súa utilidade e a súa eficacia  [ CMCCT] 

B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas. [CMCCT, 

CAA] 

B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas  [CMCCT, CAA] 

B1.3.1. 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 

B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de demostración (estrutura, método, linguaxe e símbolos, pasos clave, 

etc.). [CMCCT] 

B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación 

[CMCCT] 

B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. [CMCCT] 

B1.4.3. 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] 

B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática (problema de 

investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, conclusións, etc.). 

[CMCCT] 

B1.5.2. Planifica axeitadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado.[CMCCT, CSIEE] 

B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns problemas, formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc. [CMCCT] 

B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de contextos matemáticos numéricos, alxébricos, xeométricos, 

funcionais, estatísticos ou probabilísticos. [CMCCT] 

B1.6.2. 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] 

B1.7.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.[CMCCT,] 

B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 

investigación. [CMCCT] 

B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. [CCL, 

CMCCT] 

B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema de investigación. [CMCCT, 

CD] 

B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de 

investigación. [CCL] 

B1.7.6. 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] 

B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

[CMCCT, CSC] 

B1.8.2. 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] 

B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema 
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ou problemas dentro do campo das matemáticas. [CMCCT] 

B1.8.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. [CMCCT] 

B1.8.5. 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] 

B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións [CMCCT] 

B1.10.1. 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] 

B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao 

nivel educativo e á dificultade da situación. [CMCCT] 

B1.10.3. 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] 

B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. [CSC, CSIEE]  B1.11.1. 

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] 

B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos desenvolvidos, tomando conciencia das súas estruturas, valorando 

a potencia, a sinxeleza e a beleza das ideas e dos métodos utilizados, e aprendendo diso para situacións 

futuras.[CMCCT, CAA] 

B1.13.1. 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] 

B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.[CMCCT] 

B1.13.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 

mediante a utilización de medios tecnolóxicos. [CMCCT] 

B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. [CMCCT] 

B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. [CMCCT] 

B1.14.1. 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] 

 B1.14.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. [CCL]  

B1.14.3. 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] 

B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ideas e tarefas. [CD,  CSC, CSIEE] 

 

B2. Números e álxebra 

B2.1.1. 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] 

B2.1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de 

xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. [CMCCT] 

B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss ou determinantes. 

[CMCCT] 

B2.2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método 

máis axeitado. [CMCCT] 

B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de seren representados matricialmente e interpreta os resultados 



                                                                                                                                         27 

obtidos [CMCCT] 

B2.2.4. 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] 

 

B3. Análise 

B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións continuas e representa a función nun ámbito dos puntos de 

descontinuidade. [CMCCT] 

B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de derivada á resolución de problemas, así como os teoremas 

relacionados. [CMCCT] 

B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para resolver indeterminacións no cálculo de límites. [CMCCT] 

B3.2.2. Formula problemas de optimización relacionados coa xeometría ou coas ciencias experimentais e 

sociais, resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. [CMCCT] 

B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o cálculo de primitivas de funcións. [CMCCT] 

B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. [CMCCT] 

B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos axeitados para representar e resolver problemas de áreas de 

recintos limitados por funcións coñecidas. [CMCCT]. 

 

B4. Xeometría 

B4.1.1. 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] 

B4.2.1. 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] 

B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas distintas formas, pasando dunha a outra correctamente, 

identificando en cada caso os seus elementos característicos. [CMCCT] B4.2.3. Analiza a posición 

relativa de planos e rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e alxébricos. [CMCCT] 

B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos en diferentes situacións. [CMCCT] 

B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado xeométrico, a expresión 

analítica e as propiedades. [CMCCT] 

B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión analítica 

e as propiedades. [CMCCT] 

B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e mixto, 

aplicándoos en cada caso á resolución de problemas xeométricos. [CMCCT] 

B4.3.4. Realiza investigacións utilizando programas informáticos específicos para seleccionar e estudar 

situacións novas da xeometría relativas a obxectos como a esfera. [CMCCT] 

 

B5. Estatística e probabilidade 

B5.1.1. 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] 

B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo mostral. 

[CMCCT] 

B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. [CMCCT] 

B5.2.1. Identifica fenómenos que poden modelizarse mediante a distribución binomial, obtén os seus 

parámetros e calcula a súa media e desviación típica. [CMCCT 

B5.2.2. 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] 
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B5.2.3. Coñece as características e os parámetros da distribución normal e valora a súa importancia no 

mundo científico. [CMCCT] 

B5.2.4. 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] 

B5.2.5. 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] 

B5.3.1. 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. [CMCCT] 

 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

B1.Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

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 

B1.4. 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 

B1.5. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado 

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 o 

afondamento nalgún momento da historia das matemáticas, concretando todo iso en contextos numéricos, 

alxébricos, xeométricos, funcionais, estatísticos ou probabilísticos 

B1.7. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa 

precisión e o rigor adecuados 

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 

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 

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

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

situacións similares futuras. 

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 

 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, fa cendo exposicións e argumentacións destes, e compartíndoos 

en ámbitos apropiados para facilitar a interacción 

 

B2. Números e álxebra 
B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar datos e 
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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. 

 

B3. Análise 

B3.1. Estudar a continuidade dunha función nun punto ou nun intervalo, aplicando os resultados que se 

derivan diso. 

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. 

B3.3. Calcular integrais de funcións sinxelas aplicando as técnicas básicas para o cálculo de primitivas. 

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. 

 

B4. Xeometría 

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 

 

B5. Estatística e probabilidade 
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.  

B5.2. 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 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. 
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Bacharelato de Humanidades 

MATEMÁTICAS APLICADAS I e II 

 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 As matemáticas son un instrumento indispensable para interpretarmos o mundo que nos rodea e 

expresarmos os fenómenos sociais, científicos e técnicos dun mundo cada vez máis complexo; 

contribúen de xeito especial á comprensión dos fenómenos da realidade social, de natureza económica, 

histórica, xeográfica, artística, política, sociolóxica, etc., xa que desenvolven a capacidade de simplificar 

e abstraer, favorecendo a adquisición da competencia de aprender a aprender. 

As matemáticas teñen un carácter instrumental como base para o progreso na adquisición de 

contidos doutras disciplinas. Por exemplo, na economía, a teoría económica explica os fenómenos 

económicos cunha base matemática. A teoría de xogos ou a teoría da decisión son outro exemplo das 

aplicacións neste campo. Na socioloxía e nas ciencias políticas emprégase cada vez con maior frecuencia 

a análise de enquisas, entre outras aplicacións. Tampouco debe esquecerse a contribución das 

matemáticas a outras áreas como a xeografía, a historia ou a arte, onde tiveron unha recoñecida 

influencia e, en xeral, serviron como forza condutora no desenvolvemento da cultura e das civilizacións. 

As matemáticas contribúen especialmente ao desenvolvemento da competencia matemática, 

recoñecida como clave pola Unión Europea, e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Isto 

consiste en formular, transformar e resolver problemas a partir de situacións da vida cotiá, doutras 

ciencias e das propias matemáticas. Para o lograr, cómpre analizar a situación; identificar o que é 

verdadeiramente salientable; establecer relacións; facer a modelización e ser quen de representala e de 

comunicala utilizando diferentes linguaxes e rexistros; formular outros problemas, outras preguntas e, 

mesmo, atopar outras respostas que aparezan tras a análise, o traballo, a argumentación e a resolución da 

situación de partida. É necesario utilizar conceptos, propiedades, procedementos e as linguaxes 

adecuadas para expresar as ideas matemáticas e resolver os problemas asociados coa situación en 

cuestión. Estas actividades esixen a argumentación e a análise dos procedementos empregados e as 

solucións propostas. É dicir, a competencia matemática consiste en adquirir un hábito de pensamento 

matemático que permita establecer hipótese e contrastalas, elaborar estratexias de resolución de 

problemas e axudar na toma de decisións axeitadas, tanto na vida persoal como na futura vida profesional. 

Seguindo as recomendacións da Orde ECD/65/2015, para potenciar a motivación da aprendizaxe 

destas competencias é desexable unha metodoloxía activa e contextualizada, baseada nunha aprendizaxe 

cooperativa, onde cada persoa poida desenvolver distintos papeis, achegando ou incorporando ideas, 

asumindo responsabilidades e aceptando erros; unha metodoloxía baseada en actividades ou proxectos 

matemáticos que poñan en contexto os contidos aprendidos, o que ha permitir fortalecer a autonomía 

persoal e o traballo en equipo, entre outras habilidades. 

A materia de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais está dividida en dous cursos: o seu 

ensino débese comezar tendo en conta o grao de adquisición da competencia matemática que o alumnado 

logrou a longo da ESO. Para lograr esta continuidade, igual que acontece no currículo básico das 

materias de matemáticas de ESO, os coñecementos, as competencias e os valores están integrados, e 

formuláronse os estándares de aprendizaxe avaliables tendo en conta a relación necesaria entre os 

devanditos elementos, tamén en bacharelato. 

A materia estrutúrase en torno a catro bloques de contido: "Procesos, métodos e actitudes en 
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matemáticas", "Números e álxebra", "Análise", e "Estatística e probabilidade". 

O bloque de "Procesos, métodos e actitudes en matemáticas" é común aos dous cursos e 

transversal: débese desenvolver simultaneamente ao resto de bloques de contido e é o eixe fundamental 

da materia; articúlase sobre procesos básicos e imprescindibles no quefacer matemático: a resolución de 

problemas, proxectos de investigación matemática, a matematización e modelización, as actitudes 

adecuadas para desenvolver o traballo científico e a utilización de medios tecnolóxicos. Incorporouse a 

este bloque a maioría das competencias clave e os temas transversais, o que permite a súa adquisición e o 

seu desenvolvemento, respectivamente, ao longo de toda a materia. Nel establécense dous dos eixes 

fundamentais no proceso de ensino e aprendizaxe das matemáticas: a resolución de problemas e os 

proxectos de investigación. A habilidade de formular, interpretar e resolver problemas, e de modelizar a 

realidade poñen en xogo distintas formas de pensamento: o pensamento converxente, indispensable para 

estruturar coñecementos de forma lóxica; o pensamento diverxente, que permite incorporar novas 

solucións ou asociacións non convencionais ao problema investigado; os pensamentos abstracto, 

algorítmico, e computacional, vinculados á capacidade de abordar un problema automatizando o proceso 

e procurando solucións transferibles ou xeneralizables. 

Neste proceso están involucradas todas as competencias: a de comunicación lingüística, ao ler de 

xeito comprensivo os enunciados e comunicar os resultados obtidos; a de sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor, ao establecer un plan de traballo en revisión e modificación continua na medida en que se 

vai resolvendo o problema; a competencia dixital, ao tratar adecuadamente a información e, de ser o caso, 

servir de apoio á resolución do problema, comprobación da solución e a presentación de resultados; a 

competencia social e cívica, ao implicar unha actitude aberta ante diferentes enfoques e solucións; e a 

conciencia e expresións culturais, na medida en que o proxecto incorpore elementos culturais ou 

artísticos con base matemática. Os elementos que constitúen o currículo básico en primeiro curso 

fundamentan os principais conceptos dos bloques de contido, ademais de ofrecer unha base sólida para a 

interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables. En segundo curso, afóndase nas 

achegas da materia ao currículo do bacharelato, en particular mediante a inferencia estatística, a 

optimización e a álxebra lineal. 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. Comunicación lingüística. Esta competencia  refírese á utilización da linguaxe como instrumento de 

comunicación oral e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción 

e transmisión do coñecemento e de organización como destrezas vinculadas co tratamento da 

información, as distintas  lecturas e a produción de textos  en diferentes formatos ou soportes 

tecnolóxicos 

2. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. A competencia 

matemática implica a capacidade de aplicar o razoamento matemático e as  súas ferramentas para 

describir, interpretar e predicir distintos fenómenos no seu  contexto. A competencia matemática require 

de coñecementos sobre os números, as medidas e as estruturas, así como das operacións, as 

representacións matemáticas, e a comprensión dos termos e conceptos matemáticos. As competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía son aquelas que proporcionan un acercamento ao mundo físico e á 

interacción responsable con el desde accións, tanto individuais como colectivas, orientadas á 

conservación e mellora do medio natural, decisivas para a protección e mantemento da calidade de vida e 

o progreso dos pobos. Estas competencias contribúen ao desenvolvemento do pensamento científico, pois 

inclúen a aplicación dos métodos propios da racionalidade científica e as destrezas tecnolóxicas, que 

conducen á adquisición de coñecementos, a contrastación de ideas e a aplicación dos descubrimentos ao 

benestar social 

3. Competencia dixital. A competencia dixital é aquela que implica o uso creativo, crítico e seguro das 
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tecnoloxías da información e a comunicación para alcanzar os obxectivos relacionados co traballo, a 

empleabilidade, a aprendizaxe, o uso do tempo libre, a inclusión e participación na sociedade. Esta 

competencia supón, ademais da adecuación aos cambios que introducen as novas tecnoloxías na 

alfabetización, a lectura e a escritura, un conxunto novo de coñecementos, habilidades e actitudes 

necesarias hoxe en dia para ser competente nun entorno dixital. Require de coñecementos relacionados ca 

linguaxe específica básica: textual, numérica, icónica, visual, gráfica e sonora, así como as súas pautas de 

decodificación e transferencia. Isto supón o coñecemento das principais aplicacións informáticas. Supón 

tamén o acceso ás fontes e o procesamento da información; e o coñecemento dos dereitos e as liberdades 

que asisten ás persoas. 

4. Competencia de aprender a aprender. Esta competencia caracterizase pola habilidade para iniciar, 

organizar e persistir na aprendizaxe. Isto esixe, en primeiro lugar, a capacidade para motivarse por 

aprender. Esta motivación depende de que se xenere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o 

estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado do seu aprendizaxe e, finalmente, de que chegue 

a alcanzar as metas de aprendizaxe propostas e, con iso, que se produza nel unha percepción de 

autoeficacia. Todo o anterior contribúe a motivalo para abordar futuras tarefas de aprendizaxe. En 

segundo lugar, en canto á organización e xestión da aprendizaxe, a competencia de aprender a aprender 

require coñecer e controlar os propios procesos de aprendizaxe para axustalos aos tempos e as demandas 

das tarefas e actividades que conducen a aprendizaxe. A competencia de aprender a aprender desemboca 

nunha aprendizaxe cada vez máis eficaz e autónoma. 

5. Competencias sociais e cívicas. As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e capacidade 

para utilizar os coñecementos e actitudes sobre a sociedade, entendida desde as diferentes perspectivas, 

na súa concepción dinámica, cambiante e complexa, para interpretar fenómenos e problemas sociais en 

contextos cada vez máis diversificados; para elaborar respostas, tomar decisións e resolver conflitos, así 

como para interactuar con outras persoas e grupos conforme a normas baseadas no  respecto mutuo e en 

conviccións democráticas. Ademais de incluír accións a un nivel máis próximo e inmediato ao individuo 

como parte dunha implicación cívica e social. 

6. Competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor. A competencia sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor implica a capacidade de transformar as ideas en actos. Isto significa adquirir 

conciencia da situación a intervir ou resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, 

destrezas ou habilidades e actitudes necesarias con criterio propio, co  fin de alcanzar o obxectivo 

previsto. Asi mesmo, esta competencia require das seguintes destrezas ou habilidades esenciais: 

capacidade de análise; capacidades de planificación, organización, xestión e toma de decisións; 

capacidade de adaptación ao cambio e resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación e negociación efectivas; habilidade para traballar, tanto individualmente como dentro dun 

equipo; participación, capacidade de liderazgo e delegación; pensamento crítico e sentido da 

responsabilidade; autoconfianza, avaliación e autoavaliación 

7. Competencia de conciencia e expresións culturais. A competencia en conciencia e expresión cultural 

implica coñecer, comprender, apreciar e valorar con espírito crítico, cunha actitude aberta e respectuosa, 

as diferentes manifestacións culturais e artísticas, utilizalas como fonte de enriquecemento e gozo persoal 

e consideralas como parte da riqueza e patrimonio dos pobos. 

 

METODOLOXÍA 

 

 As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista da aprendizaxe 

na que os alumnos e alumnas aprenden na medida en que poden construír significados ao redor dos 

contidos curriculares. 

 Buscaremos unha aprendizaxe significativa que implicará que o alumnado atope relacións entre as 
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aprendizaxes anteriores e os contidos que está a aprender e faga uso desa aprendizaxe en diferentes 

situacións, tanto da vida cotiá como doutros ámbitos ou mesmo nas outras materias do curso ou en 

posteriores aprendizaxes. 

 Atopámonos que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre 

un determinado contido, polo que é fundamental facer unha diagnose inicial, indicando a aqueles 

alumnos pue o precisen os contidos nos que teñen que traballar previamente. A diversidade de xente que 

comeza os estudios de Bacharelato en adultos é grande: os que proceden de centros “ordinarios”, os que 

veñen dunha proba libre de ESA, os que fixeron a ESA ben no réxime presencial ou semipresencial e os 

que retoman os seus estudios logo de moitos anos. 

 Os novos contidos que pretendemos introducir deberían estar suficientemente próximos aos seus 

coñecementos previos e adecuados ás súas capacidades - entendendo que en moitos casos o “salto” é moi 

grande, polo que o profesor lles proporcionará a través de boletíns, apuntes, indicacións de páxinas webs, 

aqueles contidos dos que ou ben non recorden ou non os deran nunca (o programa de ESA é moi 

reducido respecto ao programa de 4º ESO)-, e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados 

progresivamente. Así mesmo os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha dimensión 

positiva contrastándoos cos novos contidos. 

 O alumnado ten que percibir unha dificultade accesible e ser consciente da funcionalidade dos 

coñecementos que está a aprender se queremos que se sinta motivado na súa aprendizaxe e que non caia 

no desinterese. 

 A aprendizaxe será interactiva, fomentarase a participación de todo o alumnado nas  actividades 

propostas, a reflexión en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e das dúbidas que xurdan, a 

discusión de distintos procedementos válidos, etc., pois iso fará que os alumnos e alumnas, baixo a 

supervisión do profesor ou profesora, vaian construíndo e descubrindo, emitindo hipóteses, predicindo 

consecuencias e establecendo novas relacións. 

 Para afianzar o aprendido débenselle presentar actividades e estratexias que os forcen a aplicar as 

novas estruturas adquiridas. 

 

 Aínda que os contidos están agrupados en bloques, as moitas relacións que hai entre eles deben 

facerse explícitas no proceso do seu ensino e o seu coñecemento e comprensión serán tidos en conta no 

proceso de avaliación. 

 A medida que avanzamos é preciso que o alumnado non se limite só a resolver problemas, senón 

que tamén comprenda os conceptos nos que se basea a súa resolución, saiba elixir e aplicar as técnicas 

apropiadas a cada contexto e sexa capaz de interpretar os resultados, tendo tamén en conta as actitudes. O 

profesorado debe presentar as Matemáticas a partir de contextos e actividades variados e incorporar 

como axuda na aprendizaxe das mesmas as calculadoras científicas e os programas informáticos.  

 Coidarase a resolución de problemas comezando con exemplos concretos que nos aclaren a 

situación problemática, buscaranse contraexemplos, utilizaranse estratexias de ensaio e erro sistemático, 

aplicaranse procedementos algorítmicos a man e con calculadora, faranse simulacións co ordenador, 

contrastaranse as solucións, empregaranse as linguaxes matemáticas con rigor e precisión... 

 

 No desenvolvemento do currículo terase en conta o uso das calculadoras científicas e os 

programas informáticos que se utilizarán no ensino de conceptos e propiedades e na resolución de 

exercicios co fin de liberar tempo para a reflexión, o razoamento e a toma de decisións.   

 Na resolución de problemas traballarase a análise de datos, a abstracción, a simplificación, a 

formulación de hipóteses, o deseño, o emprego e contraste de estratexias, a necesidade de verificación, o 

cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das discrepancias e puntos de vista diferentes, a apertura a 

novas ideas, a creatividade, o rigor na argumentación, etc. Esta metodoloxía axuda a dotar de significado 

os contidos e os métodos e a que se perciban como unha ferramenta útil para interpretar a realidade social 

con obxectividade. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

 A metodoloxía a seguir estará baseada na asistencia ás titorías lectivas e de orientación e no 

seguimento das directrices propostas na aula virtual do curso o/ou a través do correo electrónico e a 

páxina web do centro. 

 Facilitaranse nas titorías lectivas o estudo dos contidos fundamentais programados na materia, 

trazaranse as directrices de traballo a realizar (exercicios, actividades de avaliación, etc.) e realizaranse 

actividades relacionadas cos contidos explicados. Nas titorías de orientación, se terá na medida do 

posible unha atención máis personalizada co alumno, resolvendo as dificultades que lles xurdan durante o 

seu estudo e se reforzarán determinados contidos  que se observe que non están suficientemente 

adquiridos. 

      En cada unha das unidades: 

•  Farase referencia á consecución das metas propostas. 

• Daranse suxestións para o estudo, onde se incluirá información de tipo metodolóxico que se considere 

útil para a comprensión e asimilación adecuada de cada unidade. 

• Facilitaranse actividades de autoavaliación, que o/a alumno/a realizará pola súa conta e das que se 

incluirán as solucións Escolleranse actividades de titoría, que o/a alumno/a realizará e que serán 

comentadas e resoltas despois nas titorías correspondentes. 

  

 

 

MATERIAIS DIDÁCTICOS INCLUÍDOS OS LIBROS DE TEXTO 

 

Durante o presente curso, estamos a  traballar cos materiais da Guía didáctica do IES 

SanClemente , para o curso Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. Tamén se lles aconsella o uso 

de calquera outro manual correspondente ao curso, como pode ser o do Proxecto  “Marea Verde”, en 

formato dixital e descarga gratuita: “Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. 2º de Bachillerato” 

 

Empregamos fundamentalmente  a Aula Virtual, dende a que se lles facilitarán tanto os 

documentos teóricos como os exercicios propostos e resoltos, a resolución de dúbidas, os avisos e 

comunicacións relevantes... 

 

 Tamén se empregará material didáctico seleccionado ou elaborado polo profesor/a: apuntes, fichas 

de exercicios, fichas de traballos individuais ou en grupo, ferramentas informáticas tales coma a folla de 

cálculo, Geogebra, Cabri Géomètre, Derive, Wiris, Descartes, páxinas web... 

 

Calculadora científica non programable (o departamento conta con calculadoras que pode deixar en 

préstamo a aqueles alumnos que non dispoñan delas, é unha ferramenta imprescindible) 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

 

Mediante probas escritas, que avaliarán os contidos conceptuais. A súa puntuación, para cada 

avaliación, será como máximo de 10 puntos. 

 En cada avaliación realizarase unha proba de toda a materia correspondente a esa avaliación, de 

carácter oficial, con un calendario que ven dado por Xefatura de Estudios. A maiores cada profesor 

poderá convocar ós seus alumnos a probas intermedias, nas que se elimine materia, previas ás probas 

correspondentes ó exame de avaliación, sempre respetando o calendario dado pola dirección do Centro. 

En cada exame se indicará a puntuación correspondente a cada pregunta, no caso contrario, entenderase 

https://guiasbac.iessanclemente.net/
https://guiasbac.iessanclemente.net/
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/Sociales%20II.pdf
http://www.apuntesmareaverde.org.es/grupos/mat/Bachillerato/Sociales%20II.pdf
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que todas teñen a mesma puntuación. Como norma xeral, as respostas aos exercicios das probas escritas 

deberán ir acompañadas dos correspondentes razoamentos; a súa ausencia pode provocar unha 

puntuación de cero nese exercicio. Valorarase a orde, a claridade e a limpeza na presentación. A proba 

considerarase superada cando se obteña unha nota superior ou igual á metade da suma das notas máximas 

de todos os exercicios que figuren nela. A non comparecencia inxustificada a unha proba escrita 

implicará un suspenso na avaliación correspondente. No caso de xustificar a súa ausencia no prazo e 

condicións indicados pola dirección do centro, o profesor ou profesora poderá establecer outra data para 

facer a proba. Poderá facerse un exame de recuperación para cada avaliación, a nota do exame de 

recuperación substituirá a nota da proba de avaliación sempre que sexa superior a esta. 

No exame correspondente á terceira avaliación, haberá tres partes, unha correspondente a cada 

unha das avaliacións do curso. Aqueles alumnos que obtiveran unha cualificación inferior a 3 puntos 

nalgunha das avaliacións ou que a media arimética das dúas primeiras avaliacións sexa inferior a 5, farán 

no exame as partes correspondentes ás avaliacións non superadas e o exame da terceira avaliación. No 

caso de ter toda a materia ata o momento superada só farán o correspondente á 3ª avaliación. 

 

  Ao tratarse dun ensino semipresencial o principal instrumento de avaliación serán as probas 

escritas, que se corresponderán co 100 % da nota da avaliación.  De ter que aplicar o redondeo, o 

decimal se asimilará ao número natural superior se é superior ou igual a 0,5, e ao número natural inferior 

se o decimal é inferior a 0,5.  Ainda así pódense considerar ademáis como instrumentos de avaliación 

outros, como poden ser os seguintes: 

- Preguntas orais na clase. 

- Asistencia regular ás titorías presencias e/ou titorias individuais. 

- Comunicación co profesor a través do correo ou da aula virtual para aclarar dúbidas ou solicitar axuda 

para entender a materia coa que se está a traballar. 

- Realización, entrega e exposición de traballos en equipo e individuais. 

  

A nota final será a media aritmética redondeada das tres avaliacións, este criterio aplicarase 

sempre e cando a nota minima por avaliación sexa superior ou igual ó 3. 

  De todas maneiras, e sen perxuicio do  anterior, cada profesor poderá facer probas específicas de 

recuperación ó longo do curso, segundo o criterio do profesor que imparte clase no grupo. 

 Convocatoria  extraordinaria: 
Aqueles alumnos que non superen a materia na convocatoria ordinaria, deberán realizar unha 

proba extraordinaria en xuño, na que se examinarán de toda a materia correspondente do curso, sen ter en 

conta o número de avaliacións superadas ao longo do curso. 

En calquera tipo de proba, sexa ordinaria ou extraordinaria, o profesor poderá excluír a aqueles 

alumnos que leven a cabo calquera actuación de tipo fraudulento durante a realización das mesmas . 
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CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 

Animárase ao alumnado con lecturas motivadoras sobre os matemáticos máis relevantes que 

influiron no desenrolo dos temas que esteamos a tratar. 

 

CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 

Intentárase involucrar ao alumnado na participación na páxina web do centro , así como a 

utilización da Aula Virtual, para obter información do curso, temas, materia correspondente de cada 

avaliación, datas de exames, tarefes, enlaces a páxinas con contidos matemáticos e que ademáis sexa 

unha ferramenta de comunicación co profesor a través dos foros ou da mensaxería. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

1. A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 

información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballaranse 

mediante o descrito anteriormente nos respectivos Plan Lector e Plan Tic 

2.  O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 

xénero ou contra persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, 

racismo ou xenofobia e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social abordaranse a través da introdución histórica dos 

conceptos matemáticos e das persoas que os desenvolveron ao longo da humanidade. No día a día da aula 

xorden comportamentos que servirán para traballar a  aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de 

conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a 

liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos 

humanos, o respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento 

da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás 

vítimas do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. Os comportamentos, 

os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da 

identidade de xénero evitaranse dando protagonismo nos diferentes enunciados dos problemas dos 

distintos cursos   á visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual. 

3. A metodoloxía da materia tanto na realización de traballos de grupo como no desenvolvemento das 

actividades extraescolares  vai permitir e potenciar que o alumnado participe en actividades que lle 

permitan afianzar o espírito emprendedor e a iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a 

creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico. 

4. Aproveitando a xeometría das sinais de tráfico e as estatísticas de accidentes ,  no ámbito da educación 

e a seguridade viaria, comentaranse na aula  situacións para a mellora da convivencia e a prevención dos 

accidentes de tráfico, coa finalidade de que os/as alumnos/as coñezan os seus dereitos e deberes como 

usuarios/as das vías, en calidade de peóns, viaxeiros/as e condutores/as de bicicletas ou vehículos a motor, 

respecten as normas e os sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol, o 

diálogo e a empatía con actuacións adecuadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e as súas 

secuelas. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

Non están previstas neste nivel, quedando aberta a posibilidade de facer algunha se xurde durante 

o curso. 

 

 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A diversidade de alumnado que nos atopamos nas aulas débese a diferentes razóns como son as 

seguintes: as formas de aprender, os ritmos de aprendizaxe e de traballo, a motivación, a capacidade 

intelectual, a capacidade de dispersión, a madurez, a diversidade cultural, a incorporación tardía ao 

sistema educativo, os coñecementos previos e o nivel sociocultural. Isto dará lugar á utilización de 

diversos mecanismos de apoio e reforzo.  

Diversificación curricular: Non hai programa de diversificación curricular neste nivel educativo. 

Adaptación curricular: Non están previstas para este curso nin adaptacións curriculares nin medidas 

específicas de atención á diversidade. 

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar  

trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH), se establecerán tempos e apoios que aseguren 

unha correcta avaliación deste alumnado. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS II 

.OBXECTIVOS 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica 

responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así 

como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta 

e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e 

desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, 

familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar 

criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou circunstancia 

persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz 

aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 

históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no  desenvolvemento e 

na mellora do seu contorno social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas 

propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. 

Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de 

vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable do 

territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en 

equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación 

e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, e impulsar 

condutas e hábitos saudables 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á súa 

conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 

 

DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE (ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE) 

 

1. Comunicación  lingüística (CCL) 

B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de 

investigación. 

B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. 
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B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e 

presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

 

2. Competencia matemática  e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 

B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados 

B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpa resolver (datos, relacións entre os datos, condicións, 

coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 

B1.2.2. 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. 

B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso seguido. 

B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou 

propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do proceso de elaboración dunha investigación matemática 

(problema de investigación, estado da cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 

conclusións, etc.). 

B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc. 

B1.5.2. 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.) 

B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación. 

B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos axeitados ao contexto do problema de 

investigación. 

B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

B1.6.4. 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. 

B1.6.6. 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. 

B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

B1.7.2. 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. 

B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema 

ou dos problemas dentro do campo das matemáticas. 

B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade. 

B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en contexto real, para valorar a adecuación e as limitacións dos 

modelos, e propón melloras que aumenten a súa eficacia. 

B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións persoais do proceso, etc., e valorando outras opinións. 

B1.9.1. 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.). 

B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados        ao 

nivel educativo e á dificultade da situación. 

B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular e formularse 
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preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontrados; etc. 

B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.10.1. 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. 

B1.11.1. 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 aprender diso para situacións 

futuras. 

B1.12.1. 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. 

B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 

mediante a utilización de medios tecnolóxicos 

B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas. 

B1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións. 

B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver 

problemas con maior eficacia. 

B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar 

sistemas de ecuacións lineais. 

B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de 

xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos. 

B2.2.1. 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. 

B2.2.2. 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. 

B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións problemas formulados nas ciencias sociais e descríbeos 

mediante o estudo da continuidade, tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o 

concepto de límite. 

B3.2.1. 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. 

B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 

resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto. 

B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas. 

 B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por 

unha ou dúas curvas. 

B4.1.1. 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. 

B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 

mostral. 

B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función 

da probabilidade das distintas opcións. 

B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección. 

B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, 
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e aplícao a problemas reais. 

B4.2.3. 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. 

B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha 

distribución normal con desviación típica coñecida. 

B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a 

proporción no caso de mostras grandes. 

B4.2.6. 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. 

B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e 

presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas. 

B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 

3. Competencia dixital (CD) 

B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou 

propiedade ou teorema que cumpra demostrar. 

B1.6.4. 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. 

B1.12.1. 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. 

B1.13.1. 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. 

B1.13.3. 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. 

 

4. Aprender a aprender (CAA) 

B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso seguido. 

B1.9.3. 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. 

B1.11.1. 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 aprender diso para situacións 

futuras. 

B1.13.3. 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. 

 

5. Competencias sociais e cívicas (CSC) 

B1.5.2. 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.) 

B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. 

B1.9.1. 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.). 

B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 



                                                                                                                                         42 

B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá. 

 

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado. 

B1.9.1. 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.). 

B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. 

B1.10.1. 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. 

 

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

B1.5.2. 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.) 

 

 

 

CONTIDOS  E DISTRIBUCIÓN POR AVALIACIÓNS 

 
 

 

Avaliacións 

 

 

Bloques 

 

Temas 

 

 

 

Primeira avaliación 

 

1ª-4º Quincenas 

 
Bloque 1. 

Procedementos 
de traballo 

 
Bloque 2. 
Álxebra 

 

 

 Matrices 

Determinantes 
Sistemas de ecuacións lineais 

Programción lineal 

 

 

 

Segunda avaliación 

 

5ª-8ª Quincenas 

 
Bloque 1. 

Procedementos 
de traballo 

 
Bloque 3. 
Análise 

 

 

Límites e continuidade 
Derivadas e Aplicacións 

Primitiva dunha función 
 

 

 

Terceira avaliación 

 

9-12ª Quincenas 

 
Bloque 1. 

Procedementos 
de traballo 

 
Bloque 4. 
Estatísitca 

 

 

 

 

Probalilidade 

Distribucións binomial e normal. Aproximación da 

binomial pola normal 
Inferencia Estatística. Estimación da media 

Inferencia estatística. Estimación da proporción 

 

 

 

B1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

Este bloque desenvolverase durante todo o curso 

0. A LINGUAXE MATEMÁTICA 
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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. 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 

B1.4. 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 levados a cabo, e as conclusións e os 

resultados obtidos. 

‐ Consulta, comunicación e compartición, en ámbitos apropiados, da información e das ideas 

matemáticas 

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 

B1.9. Confianza nas propias capacidades para desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as dificultades 

propias do traballo científico 

 

 

1ª AVALIACIÓN 

 
B2. Números e álxebra 

 

1. MATRICES 

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. 

 

2. DETERMINANTES 

B2.6.   Determinantes ata orde 3. 

B2.7.  Aplicación das operacións das matrices e das súas propiedades na resolución de problemas en 

contextos reais. 

 

3. SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEARES 

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. 

 

4. PROGRAMACIÓN LINEAR 

B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. Sistemas de inecuacións. Resolución gráfica e 
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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. 

 

2ª AVALIACIÓN 

 
B3. Análise 

 

5. LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da continuidade en funcións elementais e definidas a anacos. 

 

6. DERIVADAS E AS SÚAS APLICACIÓNS 

B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de funcións polinómicas, racionais e irracionais sinxelas, 

exponenciais e logarítmicas. 

 

7. REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

B3.4.  Estudo e representación gráfica de funcións polinómicas, racionais, irracionais, exponenciais e 

logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades locais e globais. 

 

8. INTEGRAIS 

B3.5.  Concepto de primitiva. Integral indefinida. Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais 

inmediatas. B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de Barrow. 

 
 

3ª AVALIACIÓN 

 
B4. Estatística e probabilidade 

 

9. PROBABILIDADE 

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. 

 

10. DISTRIBUCIÓNS BINOMIAL E NORMAL 

- Variables aleatorias discretas. Distribución de probabilidade. Media, varianza e desviación típica.  

-  Distribución binomial. Caracterización e identificación do modelo. Cálculo de probabilidades.  

- Variables aleatorias continuas. Función de densidade e de distribución. Interpretación da media, 

varianza e desviación típica.  

- Distribución normal. Tipificación da distribución normal. Asignación de probabilidades nunha 

distribución normal  

- Cálculo de probabilidades mediante aproximación da distribución binomial pola normal 

 

11. INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN 

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. 
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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. 

B4.9.   Intervalo de confianza para a media poboacional dunha distribución de modelo descoñecido e 

para a proporción no caso de mostras grandes. 

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. 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 

B1.Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

 

B1.1.1. Expresa verbalmente, dun xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados.  [CMCCT  CCL] 

B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, 

condicións, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). [ CMCCT] 

B1.2.2. 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] 

B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de razoamento na resolución de problemas, 

reflexionando sobre o proceso seguido.  [CMCCT  CAA] 

B1.3.1.Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á situación. 

[CMCCT] 

B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. [CMCCT] 

B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas adecuadas ao tipo de problema, situación para resolver ou 

propiedade ou teorema que cumpra demostrar. [CMCCT , CD] 

B1.4.1. 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] 

B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado.  [CMCCT,  CSIEE] 

B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns problemas formulando novas preguntas, xeneralizando a situación 

ou os resultados, etc.  [CMCCT] 

B1.5.2. 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] 

B1.6.1. Consulta as fontes de información adecuadas ao problema de investigación.  [CMCCT] 

B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto do problema de 

investigación.  [CMCCT] 

B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. [CMCCT,  

CCL] 

B1.6.4. 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] 

B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na comunicación das ideas, así como dominio do tema de 

investigación.  [CCL] 

B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de investigación e elabora conclusións sobre o nivel de resolución do 
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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] 

B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da realidade susceptibles de conter problemas de interese.  

[CMCCT, CSC] 

B1.7.2. 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] 

B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos matemáticos axeitados que permitan a resolución do problema 

ou dos problemas dentro do campo das matemáticas.  [CMCCT] 

B1.7.4. Interpreta a solución matemática do problema no contexto da realidade.  [CMCCT] 

B1.7.5. 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] 

B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 

mellorables, impresións persoais do proceso, etc., valorando outras opinións.  [CMCCT] 

B1.9.1. 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] 

B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e problemas coa precisión, esmero e interese adecuados ao nivel 

educativo e á dificultade da situación. [ CMCCT] 

B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e indagación, xunto con hábitos de formular ou formularse 

preguntas e procurar respostas axeitadas, revisar de forma crítica os resultados encontrados, etc.  

[CMCCT , CAA] 

B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo.  [CSC,  CSIEE] 

B1.10.1. 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] 

B1.11.1. 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] 

B1.12.1. 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.  [CMCCT,  CD] 

B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas.  [CMCCT] 

B1.12.3. Deseña representacións gráficas para explicar o proceso seguido na solución de problemas, 

mediante a utilización de medios tecnolóxicos.  [CMCCT] 

B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos xeométricos con ferramentas tecnolóxicas interactivas para amosar, 

analizar e comprender propiedades xeométricas.  [CMCCT] 

B1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 

información e elaborar conclusións.  [CMCCT] 

B1.13.1. 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] 

B1.13.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. [CCL]  

B1.13.3. 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] 

 

B2. Números e álxebra 

B2.1.1. Dispón en forma de matriz información procedente do ámbito social para poder resolver 
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problemas con maior eficacia.  [CMCCT] 

B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para representar datos facilitados mediante táboas e para representar 

sistemas de ecuacións lineais.  [CMCCT] 

B2.1.3. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, de 

xeito manual e co apoio de medios tecnolóxicos.  [CMCCT] 

B2.2.1. 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] 

B2.2.2 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] 

 

B3. Análise 

 

B3.1.1. 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] 

B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas.  [CMCCT] 

B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto dunha función elemental ou definida a anacos utilizando o 

concepto de límite. [CMCCT] 

B3.2.1. 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] 

B3.2.2. Formula problemas de optimización sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 

resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do contexto.  [CMCCT] 

B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo de integrais definidas de funcións elementais inmediatas..  

[CMCCT] 

B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida para calcular a área de recintos planos delimitados por 

unha ou dúas curvas. [CMCCT] 

 

 B4. Estatística e probabilidade 

 

B4.1.1. 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] 

B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a partir dos sucesos que constitúen unha partición do espazo 

mostral. [CMCCT] 

B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun suceso aplicando a fórmula de Bayes   [CMCCT] 

B4.1.4. Resolve unha situación relacionada coa toma de decisións en condicións de incerteza en función 

da probabilidade das distintas opcións.   [CMCCT] 

B4.2.1. Valora a representatividade dunha mostra a partir do seu proceso de selección.   [CMCCT] 

B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a media, varianza, desviación típica e proporción poboacionais, 

e aplícao a problemas reais.   [CMCCT] 

B4.2.3. 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] 

B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional dunha 

distribución normal con desviación típica coñecida.  [CMCCT] 

B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un intervalo de confianza para a media poboacional e para a 

proporción no caso de mostras grandes. [CMCCT] 

B4.2.6. 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] 

B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias para estimar parámetros descoñecidos dunha poboación e 

presentar as inferencias obtidas mediante un vocabulario e representacións axeitadas.  [CCL, CMCCT 
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B4.3.2. Identifica e analiza os elementos dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. [CMCCT] 

B4.3.3. Analiza de xeito crítico e argumentado información estatística presente nos medios de 

comunicación e noutros ámbitos da vida cotiá.   [CMCCT, CSC] 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
B1.Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   
 

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. Elaborar un informe científico escrito que sirva para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 

resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados 

B1.4. Planificar adecuadamente o proceso de investigación, tendo en conta o contexto en que se 

desenvolve e o problema de investigación formulado 

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 

B1.6. Elaborar un informe científico escrito que recolla o proceso de investigación realizado, coa 

precisión e o rigor adecuados 

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 

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

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

similares futuras 

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 

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. Números e álxebra 

 

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. B3. Análise 

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. 

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 
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extraer conclusións do fenómeno analizado. 

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. 

 

B4. Estatística e probabilidade 

 

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. 

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. 
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TITULACIÓN NOS CURSOS DE BACHARELATO 

(LOMLOE. Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro) 

A  avaliación da  aprendizaxe  do  alumnado  será  continua  e  diferenciada  segundo  as materias. 

O  profesorado de  cada  materia  decidirá,  ao remate  do  curso,  se  o  alumno/a  acadou  os 

obxectivos e grao axeitado de adquisició& n das competencias correspondentes. 

As alumnas e os alumnos que cursen o bacharelato polo réxime para persoas adultas obterán o título 

de Bacharelato sempre que obtivesen avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos de bacharelato, 

ou en todas as materias agás unha. Neste último caso, deberanse reunir as condicións seguintes: 

a) Que o equipo docente considere que a alumna ou o alumno acadou as competencias e os obxectivos 

vinculados a ese título. 

b) Que non se produciu un abandono da materia por parte da alumna ou do alumno, conforme os 

criterios establecidos por parte dos centros no marco do disposto pola consellería con competencias en materia 

de educación. 

Considérase abandono da materia deixar os exames en branco. 

Asistencia regular a clase (só poderá ter a porcentaxe de faltas permitida segundo a lexislación para a 

avaliación continua). 

c) Que a alumna ou o alumno se presentou a todas as probas e realizou todas as actividades necesarias 

para a súa avaliación, incluídas as da convocatoria extraordinaria. 

Deberá responder a todas as partes que compoñen cada unha das probas. 

d) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias da etapa sexa igual ou superior 

a cinco. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Se revisamos a metodoloxía en cada un dos niveis e cursos, vemos que se persigue dende o 

primeiro momento a atención á diversidade, coa que seguro nos imos encontrar na aula. 

Cando o profesor expón unha fundamentación teórica con certa seriedade sobre un tema, tenta 

cubrir dúas vertentes, por un lado que aqueles alumnos con menos capacidades científicas coñezan, ó 

menos, as definicións formais dos aspectos a estudiar; e por outro lado, que aqueles con maiores 

expectativas no mundo académico se familiaricen con demostracións rigorosas. 

Planteando a discusión, entre profesor e alumno, sobre o método de resolución ou o resultado dun 

exercicio ou problema, buscase a participación oral activa na aula, para que aqueles alumnos que teñen 

dificultades no manexo de estratexias se poidan manifestar con certo éxito, e se vexan  animados á 

práctica das técnicas resolutivas. 

Co fin de consolidar rutinas fundamentais no alumnado con maiores dificultades, e ampliar o 

campo de traballo para aqueles outros que teñen posibilidades de abarcalo, planificaranse boletíns de 

exercicios e problemas para seren resoltos a título individual ou colectivo polos alumnos, contando 

sempre coa dispoñibilidade do profesor para disolver calquera dúbida que poidan ter. Dispoñibilidade 

que se estende ó ámbito do traballo diario na aula. 
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 Os alumnos/as da ESA a distancia e os do Bacharelato Semipresencial contarán co apoio do 

profesorado nas horas de titoría de orientación individual establecidas a tal efecto. 

 Os profesores do Departamento, ademais de contar coa aula virtual, proporcionan tamén aos 

alumnos unha dirección de correo electrónico, para que poidan estar en contacto continuo con elas, co fin 

de proporcionarlles ó apoio que precisen e todo canto material sexa necesario para ou ben resolver 

dúbidas ou que lles sirva para afondar na materia obxecto da avaliación. 

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO DAS MATERIAS PENDENTES  
 

No ensino semipresencial, o alumno crea o seu propio itinerario, matrículase das materias, non 

necesariamente por curso, polo que o concepto de materia pendente non é como no ensino presencial, o 

alumno pode estar ou non matriculado en dous cursos á vez, sen ter a consideración de alumno con 

materia pendente, examínase por avaliación de cada un dos cursos, no caso da terceira avaliación e final 

o alumno pode optar por acollerse a convocatoria de xuño ou ben facelo en maio, se pode rematar 2º de 

BAC na convocatoria de maio, e así poder presentarse ás probas da Abau. 

 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN DA PROGRAMACIÓN Á EDUCACIÓN EN 
VALORES 
 

A educación en valores está presente en todas as actividades realizadas na aula , como son a 

resolución de conflictos, as condutas cooperativas ou altruistas, o control das propias emocións e 

sentimentos, a capacidade de poñerse no lugar do outro, de acollida nas súas ideas, crenzas, raza ou sexo, 

a adaptación ás regras da vida en comunidade, son postas en práctica día a día 

 

ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
 

Segundo o curso e o alumnado o departamento poderá propor distintos tipos de lectura, nuns 

casos relacionados coa propia materia do curso ou ben de carácter divulgativo. 

 

 
ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN TIC 
 

O Centro non dispón de plan TIC, pero dende este departamento tratarase de conseguir que os 

alumnos desenvolvan as habilidades precisas para o uso do ordenador nas súas diferentes utilidades á 

hora da aprendizaxe das Matemáticas. Na relación cos alumnos nos cursos de distancia é moi útil o uso 

das novas tecnoloxías a través do envío de notas, apuntes, boletíns de exercicios a traves do correo 

electrónico ou aula virtual e a indicación de páxinas, videotitoriais e buscadores concretos para esta 

materia. 

Emprégase a Aula virtual como unha ferramenta fundamental e case que indispensable para o 

seguimento do curso, xa que a partir dela expóñense os contidos, exercicios, notas, avisos aos alumnos, 

comunicacións importantes….  
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ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PLAN DE CONVIVENCIA 
 

Fomentarase o coñecemento e cumprimento do Plan de convivencia do Centro. 

 

INFORMACION AO ALUMNADO 
 

  O xefe de Departamento de Matemáticas asume a responsabilidade de proceder á debida 

información ao alumno relativa á Programación, obxectivos e contidos mínimos esixibles e ós criterios 

de avaliación elaborados polo departamento. 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Se  ven non están previstas actividades extraescolares nin complementarias, poderán realizarse 

aproveitando a oportunidade que se pode ofrecer pola oferta da programación en museos, conferencias ou 

calquera outra actividade na cidade ou arredores, así como a colaboración do departamento co equipo de 

normalización lingüística. 

 

ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 

 Dada a heteroxeneidade e variedade do  noso alumnado e as distintas procedencias doutros 

centros que recibimos cada ano, non é doado nin hai medios para poder facer medidas de atención á 

diversidade, individuais ou grupais polo que non hai modificacións significativas da programación, 

entendemos que pode haber alguna lagoa en coñecementos previos, pero este non é un feito debido á 

COVID, é unha realidade na que nos atopamos ano tras ano, ante o único que podemos facer é apoiarnos 

coa Aula Virtual e as titorías de orientación (no caso dos cursos semipresenciais) para que a través delas 

poidan coller os conceptos e contidos que teñan menos adquiridos.  

 Sería desexable que houbese clases de reforzo en todos os cursos, pero para elo sería 

imprescindible outro profesor para o departamento dende o comezo do curso. 

 O desexable é que as probas sexan presenciais, pero en caso de que non poidan facerse así, serán 

telemáticas, seguindo os protocolos que para elo indique a consellería, inspección educativa e a dirección 

do centro. 
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PROCEDEMENTOS PARA AVALIAR A PROPIA PROGRAMACIÓN 
 

Os procedementos para avaliar a programación no presente curso serán os seguintes: 

 

1. Análise, ao longo do curso, da materia impartida adecuando os contidos, obxectivos e criterios de 

avaliación se é necesario ou conveniente, onde os motivos poden ir dende as características do alumnado 

ata o propio calendario que pode, as veces, dificultar as tutorías para grupos concretos (por exemplo 

cando un festivo cae nun grupo de distancia no que só teñen unha titoría semanal) 

 

2. Análise, ao final do curso, dos obxectivos que non se puideron acadar, valorando o cambio na 

temporalización e na secuenciación dos contidos. 

 

3.  Análise do aproveitamento dos recursos do centro e a súa adaptación á programación. 

 

 

 

 

 En Lugo, a 2 de novembro de 2022 

 

 

 

 

Asdo: Óscar Serén López 

(Xefe do Departamento de matemáticas do EPAPU Albeiros) 
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