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 PROGRAMACIÓN MATEMÁTICAS 

INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

Contextualización 
 

A presente programación está argumentada e baseada no seguinte desenvolvemento e contexto 

legal: 

* LEI ORGÁNICA 8/2013 DO 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE), de ámbito estatal.  

* D. 86/2015 DO 25 DE XUÑO, de ámbito autonómico, polo que se establece o currículo 

da E.S.O e do BACHARELATO na Comunidade Autónoma de Galicia. 

* Esta programación segue as directrices marcadas pola lexislación vixente e as 

instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación (DOG de 

30 de xuño de 2021). 

Introdución 
 

A finalidade fundamental do ensino das Matemáticas é o desenvolvemento da facultade de 

razoamento e de abstracción. Outra finalidade, non menos importante, é o seu carácter 

instrumental. 

As Matemáticas aparecen estreitamente vinculadas aos avances que a civilización ten ido 

alcanzando ao longo da historia e contribúen, hoxe en día, tanto ao desenvolvemento como á 

formalización das ciencias experimentais e sociais, ás que prestan un adecuado apoio 

instrumental. Por outra parte, a linguaxe matemática, aplicada aos distintos fenómenos e 

aspectos da realidade, é un instrumento eficaz que nos axuda a comprender mellor a 

realidade que nos rodea e adaptarnos a un ámbito cotián en continua evolución. En 

consecuencia, a aprendizaxe das Matemáticas proporciona aos adolescentes a oportunidade 

de descubrir as posibilidades do seu propio entendemento e afianzar a súa personalidade, 

ademais dun fondo cultural necesario para manexarse en aspectos prácticos da vida diaria, así 

como para acceder a outras ramas da ciencia. 

O ensino das Matemáticas debe configurarse de forma cíclica, de maneira que en cada curso 

coexistan novos contidos, tratados a xeito de introdución, con outros que afiancen, 

completen ou repasen os de cursos anteriores, ampliando o seu campo de aplicación e 

enriquecéndose con novas relacións, pretendendo facilitar con esta estrutura a aprendizaxe 

dos alumnos. 
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O uso das Matemáticas debe servir para interpretar e transmitir ideas e información con 

precisión e rigor, utilizándoas como unha linguaxe con distintas vertentes: verbal, gráfica, 

numérica e alxébrica. Por iso, é importante habituar os alumnos a expresarse de modo oral, 

por escrito e graficamente en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 

mediante a adquisición e o manexo dun vocabulario específico de notacións e termos 

matemáticos. 

A resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual, que non pode 

tratarse de forma illada, senón integrada en todas e cada unha das facetas que conforman o 

proceso de ensino e aprendizaxe. Tamén debe considerarse como un recurso metodolóxico, 

transversal a todos os contidos, consistente en exemplificar mediante unha actividade 

concreta algún contido específico. Por iso, parece aconsellable a inclusión en cada curso dun 

bloque específico de resolución de problemas como contido de ensino, onde o profesor 

deberá iniciar os alumnos en técnicas de resolución de problemas, así como estratexias de 

pensamento asociadas a esta resolución. 

Nos últimos anos, presenciamos un vertixinoso desenvolvemento tecnolóxico. O cidadán do 

século XXI non pode ignorar o funcionamento dunha calculadora ou dun ordenador, co fin de 

poder servirse deles, pero debe dalos un trato racional que evite a súa indefensión ante a 

necesidade, por exemplo, de realizar un cálculo sinxelo cando non ten a man a súa 

calculadora. O uso indiscriminado da calculadora no primeiro ciclo impedirá, por exemplo, 

que os alumnos adquiran as destrezas de cálculo básicas que necesitarán en cursos 

posteriores. Por outra parte, a calculadora e certos programas informáticos, resultan ser 

recursos investigadores de primeira orde no análise de propiedades, relacións numéricas e 

gráficas; neste sentido debe potenciarse o seu emprego. O profesor decidirá cando e como 

formula a utilización da calculadora, a folla de cálculo e o ordenador como ferramenta 

instrumental básica para o estudo das Matemáticas. 

Por outro lado, a historia das Matemáticas e a incardinación nela dos conceptos e as ideas 

que o alumno aprende é un recurso didáctico imprescindible e contribúe, ademais, á súa 

cultura científica. A utilización de problemas e outros recursos matemáticos históricos, 

sinalando a súa orixe e as diferentes formas de resolvelo ao longo do tempo, mellorarán a 

percepción das Matemáticas como unha forma de coñecemento dinámico, contraposta á idea 

do edificio rematado e perfecto, que a presentación histórica frecuentemente ofrece. 
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ENTORNO FÍSICO E CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 
 

O I.E.S. “Afonso X O Sabio” está situado, dentro do Concello de Cambre (provincia de A 

Coruña), na parroquia de Santa María de Cambre. O municipio está na área metropolitana da 

Coruña, a 15 minutos da cidade portuaria. Ademais, o Camiño Inglés da peregrinación a 

Santiago de Compostela, atravesa a cidade. 

 
A poboación actual do Concello de Cambre é de 24.594 habitantes (datos do INE do 2020) 
agrupados en asentamentos básicos de convivencia (as parroquias), os cales ao mesmo tempo 
distribúense en máis de 120 núcleos de poboación denominados aldeas ou lugares.  
 
A superficie total do concello é de 41 km2 . O crecemento demográfico mantén unhas 
características positivas e bastante equilibradas.  
 
A densidade media da poboación é variable en función da parroquia. Cunha densidade de 600 
habitantes por Km2. Gran parte da poboación desprázase á cidade de A Coruña para as súas 
actividades laborais. 
 
A pirámide de poboación é atípica, relativamente moza se temos en conta a tendencia cara o 
envellecemento que posúen a maioría dos municipios galegos. Mostra un ensanche en certos 
segmentos de idade, concretamente os comprendidos nos intervalos entre 25 e 45 años. O 
perfil corresponde a familias novas con fillos, procedentes na súa maioría doutros municipios 
da provincia que fixan a súa residencia en Cambre animados pola diferenza de prezos da 
vivenda con respecto ao municipio veciño de A Coruña.  
 
Unha gran parte deste aumento de poboación atópase localizado nas novas urbanizacións da 
parroquia de O Temple e da parroquia de Cambre (urbanización A Barcala), que pertencen a 
zona de influencia deste IES. 
 
Esta característica do Municipio ten consecuencias asociadas que se localizan na organización 
do territorio e nos procesos especiais asociados á evolución demográfica. Existe unha 
concentración da poboación en dúas parroquias: O Temple e Cambre, englobando entre as 
dúas o 64% do total. Do resto unicamente Anceis, Cecebre e Sigrás exceden os 1.000 
habitantes, concentrando entre as tres case o 19% da poboación do Municipio, as demais 
parroquias repártense o 17% restante.  
 
Hai que ter en conta o feito de que, a excepción das dúas principais parroquias mencionadas 
que constitúen zonas urbanas, as restantes teñen un marcado carácter rural que se acentúa 
nas parroquias con menor poboación. 
 
Este IES ten máis de 800 alumnos distribuídos en 6 grupos de 1º de ESO,  6 grupos de 2º de 

ESO máis un grupo de PMAR,  6 grupos de 3º de ESO máis un grupo de PMAR, 5 grupos de 4º 

de ESO,  4 grupos de 1º de Bacharelato, 4 grupos de 2º de Bacharelato, 1 CM de Xestión 

administrativa (dous cursos), 1 CS  de Administración e Finanzas (dous cursos)  e 1 Ciclo de FP 
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Básica de Informática de oficina (dous cursos). Conta con tres centros adscritos: o CPI “O 

Graxal”,  o CPI “Portofaro”  e  o CPI “Wenceslao Fernández Flórez”. 

O Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC), como elemento definitorio dos contextos dos 

Centros, correspondente a este Centro é Medio Baixo. 

Traballarase en todos os niveis de ESO co Proxecto E-DIXGAL, é dIcir, cos ordenadores ABALAR 

e con contidos dixitais das editoriais  NETEX , EDEBÉ, Planeta e Dixit. Polo tanto, non se fixan 

libros de texto en formato papel na etapa de Educación Secundaria. 

 

COMPOÑENTES DO DEPARTAMENTO 
 

 Os membros do Departamento de Matemáticas do IES Afonso X O Sabio e as materias e 

grupos que imparten, son os seguintes: 

• PABLO TRASHORRAS DE LA FUENTE,  P.E.S. ,  XEFE DE DEPARTAMENTO 
▪ Matemáticas aplicadas as CC. SS. II  de  2º de Bacharelato: dous grupos 
▪ Matemáticas aplicadas ás CC.SS I  de  1º de Bacharelato: dous grupos 
 

• JESUSA CRESPO DEL CORRAL, MESTRA 
▪ Matemáticas 2º ESO:  catro grupos 
 

• VERÓNICA PÉREZ ROUCO, P.E.S., XEFA DE ESTUDOS 
▪ Matemáticas II  de  2º de Bacharelato: un grupo 
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 4º ESO: un grupo 
 

• JUANA MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA,  P.E.S. 
▪ Matemáticas II  de  2º de Bacharelato: un grupo 
▪ Matemáticas I de  1º de Bacharelato: dous grupos 
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO: dous grupos 
 

• EDUARDO DORREGO LÓPEZ,  P.E.S.   
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO: sección bilingüe 
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO: dous grupos 
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO: dous grupos 
 

• BERNABÉ FERNÁNDEZ FERREIRO,  P.E.S.   
▪ Matemáticas 1ºESO: tres grupos  
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 3º ESO: un grupo 
 

• UXÍA FONTAIÑA PÉREZ,  P.E.S.   
▪ Matemáticas 1ºESO: tres grupos  
▪ Matemáticas aplicadas ás CC.SS I  de  1º de Bacharelato:  un grupo 
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• ANA LORENZO LÓPEZ,  P.E.S.   
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 3º ESO:  un grupo 
▪ Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas 4º ESO: un grupo 
▪ Matemáticas 2ºESO: dous grupos 
 

• JOSE ANTONIO VALIÑA ALONSO, P.E.S. 
▪ Educación Plástica e Visual 1º ESO: tres grupos 
▪ Matemáticas 1ºESO: dous grupos  

 
 Na programación xeral do Centro figuran os horarios e outros datos administrativos dos 

profesores deste Departamento. 

 
 

MEMORIA CURSO 2020-21 E ASPECTOS QUE MODIFICAN A PRESENTE 

PROGRAMACIÓN 
 

Os dous cursos pasados estiveron marcados polas circunstancias derivadas pola 

pandemia de COVID 19. Durante o curso  19-20 non foi posible avanzar en determinados 

contidos durante o período de confinamento. O curso pasado, 20-21, estivo marcado polas 

consecuencias derivadas de dito período; tendo que incidir de xeito máis exhaustivo en 

determinadas áreas, deixando outras menos traballadas e afianzadas. Tras analizar a memoria do 

curso pasado, na reunión de departamento do 13 de setembro, acordouse: 

1. Manter o plan de reforzo iniciado no curso anterior. Dito plan inclúe:  

• A análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das 
que non se impartiron no curso 20-21. 

• Os acordos tomados que modifican parcialmente as aprendizaxes imprescindibles, 
a temporalización e a secuenciación de unidades didácticas de cada curso. 

 
2. Seguir intentando unha mellora nos resultados globais da materia, tratando de detectar e 

incorporar aos alumnos con maiores dificultades de aprendizaxe aos agrupamentos 

específicos, onde a diferenza de ratio permite atender de xeito moito máis 

individualizado as necesidades de cada alumno. 

 

3. Modificar a secuenciación de contidos en certos cursos co obxectivo de consolidar certos 

bloques menos afianzados nos cursos anteriores. 

- En 2º de ESO, comezarase (ao igual que no curso 20-21) polo bloque de xeometría. 

- En 3º de ESO Académicas, o bloque de Estatística volve á terceira avaliación. Do mesmo 

xeito,a unidade de sucesións estudiarase xusto despois do bloque de Álxebra, 

intentando así solucionar as dificultades na compresión de certos procedementos. 

- En 1º de BAC Mate I,  o bloque de Aritmética volve á primera avaliación.  
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OBXECTIVOS 
 

 Debido á gran cantidade de materias que compoñen o Departamento de Matemáticas e á 

amplitude de obxectivos que se perseguen en cada curso, explicitaranse os mesmos con carácter 

xeral en dous grandes bloques: obxectivos na E.S.O. e obxectivos no Bacharelato, aparte de 

expoñer en cada curso os que son propios do mesmo. 

A continuación dos obxectivos xerais para a E.S.O., aparecerá exposta, como é preceptivo, a 
contribución das Matemáticas ao desenvolvemento das competencias clave. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (E. S. O.) 

 

 OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as 

capacidades que lles permitan: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 

ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas 

e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, 

e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

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

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

medio de desenvolvemento persoal. 

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

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

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

discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia 

contra a muller. 

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo 

e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das 

tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

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

así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos 

do coñecemento e da experiencia. 

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na 

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

estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 
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l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das 

outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que 

realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do 

mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación 

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

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

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

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

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión e representación 

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

artístico de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a 

diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo 

actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para 

o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con 

outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

 OBXECTIVOS XERAIS DAS MATEMÁTICAS NA E.S.O. 
 

• Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo e incorporar á linguaxe e modos de 

argumentación as formas de expresión e razoamento matemático, tanto nos procesos 

matemáticos ou científicos como nos distintos ámbitos da actividade humana. 

• Recoñecer e propoñer situacións susceptibles de seren formuladas en termos 

matemáticos, elaborar e utilizar diferentes estratexias para abordalas e analizar os 

resultados utilizando os recursos máis apropiados. 

• Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar 

técnicas de recollida da información e procedementos de medida, realizar a análise dos 

datos mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados 

a cada situación. 

• Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, cálculos,…) 

presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou outras fontes de 

información. 
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• Analizar criticamente as funcións que desempeñan estes elementos matemáticos e valorar 

a súa achega para unha mellor comprensión das mensaxes. 

• Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na vida cotiá, analizar as 

propiedades e relacións xeométricas implicadas e ser sensible á beleza que xeran á vez que 

estimulan a creatividade e a imaxinación. 

• Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores,…) 

tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar informacións de índole 

diversa e tamén como axuda na aprendizaxe. 

• Actuar ante os problemas que se suscitan na vida cotiá de acordo con modos propios da 

actividade matemática, tales como a exploración sistemática de alternativas, a precisión na 

linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de vista ou a perseveranza na procura de 

solucións. 

• Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación e 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos, e valorando a 

conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados e do seu 

carácter exacto ou aproximado. 

• Manifestar unha actitude positiva ante a resolución de problemas e mostrar confianza na 

propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel de autoestima 

adecuado, que lles permita gozar dos aspectos creativos, manipulativos, estéticos e 

utilitarios das matemáticas. 

• Integrar os coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que se van adquirindo 

dende as distintas áreas, de modo que poidan empregarse de forma creativa, analítica e 

crítica. 

• Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, tanto dende un punto de 

vista histórico como dende a perspectiva do seu papel na sociedade actual, e aplicar as 

competencias matemáticas adquiridas para analizar e valorar fenómenos sociais como a 

diversidade cultural, o respecto ao medio ambiente, a saúde, o consumo, a igualdade de 

xénero ou a convivencia pacífica 

 
 

CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do 18 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do 

Consello, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, no DECRETO 86/2015, do 25 

de xuño incorpórase a clasificación e denominación das definidas pola Unión Europea. 
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Considérase que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa 

realización e o seu desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 

emprego”. 

As competencias clave do currículo serán as seguintes: 

 Comunicación lingüística (CCL). 

A competencia en comunicación lingüística é o resultado da acción comunicativa dentro de 

prácticas sociais determinadas, nas cales o individuo actúa con outros interlocutores e a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos e soportes. Estas situacións e prácticas 

poden implicar o uso dunha ou varias linguas, en diversos ámbitos e de xeito individual ou 

colectivo. 

Esta visión da competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociais 

determinadas ofrece unha imaxe do individuo como axente comunicativo que produce, e non 

só recibe, mensaxes a través das linguas con distintas finalidades. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores 

asociados a esta competencia: 

-  Comprender o sentido dos textos escritos. 

-  Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións, indicacións, relatos... 

-  Expresar oralmente, de xeito ordenado e clara, calquera tipo de información.  

-  Utilizar os coñecementos sobre a lingua para buscar información e ler textos en calquera 

situación.  

-  Producir textos escritos de diversa complexidade para o seu uso en situacións cotiás ou de 

materias diversas. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía inducen e 

fortalecen algúns aspectos esenciais da formación das persoas que resultan fundamentais 

para a vida. 

Nunha sociedade onde o impacto das matemáticas, as ciencias e as tecnoloxías é 

determinante, a consecución e sostibilidade do benestar social esixe condutas e toma de 

decisións persoais estreitamente vinculadas coa capacidade crítica e coa visión razoada e 

razoable das persoas. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores 

asociados a esta competencia: 
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-  Tomar conciencia dos cambios producidos polo home no contorno natural e as repercusións 

para a vida futura. 

-  Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá. 

-  Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante. 

-  Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas e 

comprender o que acontece arredor nosa. 

-  Manexar a linguaxe matemática con precisión en calquera contexto. 

-  Identificar e manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos 

xeométricos...) en situacións cotiás. 

-  Aplicar os coñecementos matemáticos para a resolución de situacións problemáticas en 

contextos reais e en calquera materia. 

-  Realizar argumentacións en calquera contexto con esquemas lóxico-matemáticos.  

-  Aplicar as estratexias de resolución de problemas a calquera situación problemática. 

 Competencia dixital (CD). 

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 

empregabilidade, 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 día para ser competente nun contorno dixital. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores 

asociados a esta competencia: 

-  Empregar distintas fontes para a busca de información. 

-  Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade. 

-  Elaborar e publicitar información propia derivada de información obtida a través de medios 

tecnolóxicos. 

-  Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación. 

-  Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.  

-  Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.  
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-  Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 Aprender a aprender (CAA). 

A competencia de aprender a aprender é fundamental para a aprendizaxe permanente que se 

produce ao longo da vida e que ten lugar en distintos contextos formais, non formais e 

informais.  

Esta competencia caracterízase 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 xere a curiosidade e a necesidade de aprender, de que o 

estudante se sinta protagonista do proceso e do resultado da súa 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. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores 

asociados a esta competencia: 

-  Identificar potencialidades persoais: estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples, funcións 

executivas... 

-  Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, 

interdependente... 

-  Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos. 

-  Planificar os recursos necesarios e os pasos que cómpre realizar no proceso de aprendizaxe. 

- Seguir os pasos establecidos e tomar decisións sobre os pasos seguintes en función dos 

resultados intermedios. 

-  Avaliar a consecución de obxectivos de aprendizaxe. 

-  Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). 

As competencias sociais e cívicas implican a habilidade e a capacidade para utilizar os 

coñecementos e as 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. 
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Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores 

asociados a esta competencia: 

-  Desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo e 

para a resolución de conflitos. 

-  Mostrar dispoñibilidade para a participación activa en ámbitos de participación 

establecidos. 

-  Recoñecer a riqueza na diversidade de opinións e ideas. 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE). 

A competencia sentido de iniciativa e espírito emprendedor implica a capacidade de 

transformar as ideas en actos. Iso significa adquirir conciencia da situación onde intervir ou 

resolver, e saber elixir, planificar e xestionar os coñecementos, destrezas ou habilidades e 

actitudes necesarios con criterio propio, co fin de alcanzar o obxectivo previsto.  

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores 

asociados a esta competencia: 

-  Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.  

-  Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.  

-  Ser constante no traballo superando as dificultades. 

-  Dirimir a necesidade de axuda en función da dificultade da tarefa. 

-  Priorizar a consecución de obxectivos grupais a intereses persoais. 

-  Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

-  Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

-  Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

 Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

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 o patrimonio dos pobos.  

Esta competencia incorpora tamén un compoñente expresivo referido á propia capacidade 

estética e creadora e ao dominio daqueloutras relacionadas cos diferentes códigos artísticos e 

culturais, para poder utilizalas como medio de comunicación e expresión persoal. Implica 

igualmente manifestar interese pola participación na vida cultural e por contribuír á 
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conservación do patrimonio cultural e artístico, tanto da propia comunidade coma doutras 

comunidades. 

Desde a área de Matemáticas traballaremos, fundamentalmente, cos seguintes descritores 

asociados a esta competencia: 

-  Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do patrimonio cultural a nivel mundial. 

-  Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico. 

-  Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 
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MATEMÁTICAS DE 1º DE E.S.O. 
 

1.1.  OBXECTIVOS DE 1º DE E.S.O. 
 

• Incorporar a terminoloxía matemática á linguaxe habitual co fin de mellorar o rigor e a 

precisión na comunicación. 

• Identificar e interpretar os elementos matemáticos presentes na información que nos 

chega do redor (medios de comunicación, publicidade...), analizando criticamente o papel 

que desempeñan. 

• Incorporar   os   números   negativos   ao   campo   numérico   coñecido,   realizar 

operacións básicas con números fraccionarios e profundar no coñecemento das operacións 

con números decimais. 

• Iniciar  o  estudio  das  relacións  de  divisibilidade  e  de  proporcionalidade, incorporando 

os recursos que ofrecen á resolución de problemas aritméticos. 

• Utilizar con soltura o Sistema Métrico Decimal (lonxitude, peso, capacidade, superficie e 

volume). 

• Iniciar o alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico na resolución de 

problemas. 

• Formular conxecturas e comprobalas, na realización de pequenas investigacións. 

• Utilizar estratexias de elaboración persoal para a análise de situacións concretas e a 

resolución de problemas. 

• Organizar  e  relacionar  informacións  diversas  de  cara  á  consecución  dun obxectivo ou 

á resolución dun problema, sexa do campo das Matemáticas ou da vida cotiá. 

• Clasificar aqueles aspectos da realidade que permitan analizala e interpretala, utilizando 

técnicas sinxelas de recollida, xestión e representación de datos. 

• Recoñecer a realidade  como  diversa e susceptible de ser interpretada  desde distintos 

puntos de vista e analizada segundo diversos criterios e graos de profundidade. 

• Identificar as formas e as figuras planas, analizando as súas propiedades mailas súas 

relacións xeométricas. 

• Utilizar métodos de experimentación manipulativa e gráfica como medio de investigación 

en xeometría. 

• Utilizar os recursos tecnolóxicos (calculadoras de operacións elementais) con sentido 

crítico, como axuda na aprendizaxe e nas aplicacións instrumentais das Matemáticas. 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

28  

 

• Actúar  nas   actividades   matemáticas   de  acordo   con   modos   propios   dos 

matemáticos, como a exploración sistemática de alternativas, a flexibilidade para cambiar 

de punto de vista, a perseveranza na busca de solucións, o recurso á particularización, a 

sistematización, etc. 

• Descubrir  e  apreciar  as  súas  propias  capacidades  matemáticas  para  afrontar 
situacións nas que as necesiten. 
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Aínda que aparecen reflectidos polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en 1º de E.S.O.: 

 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.1 Números naturais 
U.D.2 Divisibilidade 

U.D.3 Números enteiros 

U.D.4 Números decimais 

U.D.5 Números fraccionarios 

2ª avaliación:  
10 semanas 
 

U.D.6 Proporcionalidade e porcentaxes 
U.D.7 Iniciación ao Álxebra. Ecuacións 
U.D.8 Rectas é ángulos 
U.D.9Polígonos: clasificación e propiedades 
U.D.10 Polígonos: perímetros e áreas 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.11 Circunferencia e círculo 

U.D.12 Poliedros e corpos de revolución 

U.D.13 Táboas e gráficos 

U.D.14 Probabilidade 

 Duración  Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

1 semana  
5 sesións 

Sesións iniciais  Presentación e 
repaso contidos 

4 Setembro  

Avaliación Inicial 1 

10 semanas 
50 sesións 
 

U.D.1 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Setembro 
Outubro  

Avaliación 1 Outubro 

U.D.2  
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Outubro  

Avaliación 1 Outubro 

U.D.3 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Outubro 
Novembro 

Avaliación 1 Novembro 

U.D.4 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Novembro 

Avaliación 1 Novembro 

U.D.5 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Novembro 
Decembro 

Avaliación 1 Decembro 
Sesións dedicadas especificamente á resolución de problemas 
usando os coñecementos adquiridos 

2 Decembro 
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2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
50 sesións 

U.D.6 
7 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

6 Decembro 
Xaneiro 

Avaliación 1 Xaneiro 

Recuperación 1ª Avaliación 1 Xaneiro 

U.D.7 
13 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Xaneiro 
Febreiro 

Avaliación 1 Febreiro 

U.D.8 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Febreiro 

Avaliación 1 Febreiro 

U.D.9 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Febreiro 
Marzo 

Avaliación 1 Marzo 

U.D.10 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Marzo 

Avaliación 1 Marzo 

Sesións dedicadas especificamente á resolución de problemas 
usando os coñecementos adquiridos 3 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
55 sesións 
 

U.D.11 
11 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Marzo 

Avaliación 1 Abril 

Recuperación 2ª Avaliación 1 Abril 

U.D.12 
11 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Abril 
 

Avaliación 1 Abril 

U.D.13 
11 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 

Avaliación 1 Maio 

U.D.14 
11 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 
 

Avaliación 1 Maio 

Sesións dedicadas especificamente á resolución de problemas 
usando os coñecementos adquiridos 5 Maio 

 Repaso xeral de contidos 4 Xuño 

Recuperacións 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 

No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización. 
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Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
 

 

1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.1  Números naturais 10 16% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

U.D.2  Divisibilidade 10 16% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

U.D.3 Números enteiros 10 16% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

U.D.4 Números fraccionarios 10 16% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

U.D.5 Números decimais 10 16% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

20% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

 

 

 

2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.6  Proprocionalidade e 

porcentaxes 

7 16% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

U.D.7 Iniciación ao Álxebra. 
Ecuacións 

13 16% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

U.D.8 Rectas é ángulos 10 16% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

U.D.9Polígonos: clasificación 
e propiedades 

10 16% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

U.D.10 Polígonos: perímetros 
e áreas 

10 16% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

20% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 
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3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.11 Circunferencia e 
círculo 

12 20% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

U.D.12 Poliedros e corpos de 
revolución 

12 20% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

U.D.13 Taboas e gráficos 12 20% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

U.D.14 Probabilidade 12 20% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

20% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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1.2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades Didácticas 

 Unidades Didácticas 

Número Título     Descrición Duración 
(sesións) 

1 Números naturais 1.1 Sistemas de numeración  
1.2 Conxunto dos números naturais: suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces cadradas, operacións combinadas, 

xerarquía de operacións 
1.3 Técnicas de cálculo: estratexias de calculo mental e redondeos 

10 

2 Divisibilidade 2.1 Múltiplos e divisores: múltiplos, divisores, propiedades de múltiplos e divisores, criterios de divisibilidade. 
2.2 Números primos e compostos: descomposición en factores primos 
2.3 Máximo común divisor (m.c.d)  e mínimo común múltiplo (m.c.m.) 

10 

3 Números enteiros 3.1 Conxunto dos números enteiros: valor absoluto, oposto dun número, representación e ordeación, propiedades 
3.2 Operacións: suma, resta, multiplicación e división, operacións combinadas, xerarquía de operacións 
3.3 Técnicas de Cálculo mental 

10 

4 Números decimais 4.1 Números decimais: lectura, clasificación, representación e ordenación 
4.2 Operacións: suma, resta, multiplicación, división, operacións combinadas, aproximación e notación científica 

10 

5 Números fraccionarios 5.1 Fraccións: concepto, clasificación, fracción dun número 
5.2 Fraccións equivalentes:  obtención, fracción irreducible, reducción de fraccións a común denominador, comparación de 
fraccións 
5.3 Operacións con fraccións: suma, resta, multiplicación, división, fracción de fracción, operacións combinadas 

10 

6 Proporcionalidade e porcentaxes 6.1 Proporcionalidade: razón e proporción, proporcionalidade directa, razón de proporcionalidade, regra de tres 
6.2 Porcentaxes: porcentaxe e tanto por cento, diminucións e aumentos porcentuais 
6.3 Técnicas de cálculo 

7 

7 Iniciación ao Álxebra. Ecuacións 7.1 Expresións alxébricas: valor numérico, monomios, semellanza de monomios 
7.2 Operacións: suma, resta, multiplicación e división de monomios, suma e resta de expresións alxébricas, multiplicación dun 
monomio por unha expresión alxébrica 
7.3 Ecuacións: ecuacións equivalentes, resolución de ecuacións 

13 

8 Rectas é ángulos 8.1 Elementos básicos da xeometría:  determinación dunha recta, posicións relativas de dúas rectas no plano, semirrecta e 
segmento 

10 
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8.2 Ángulos: conceptos de ángulos, medida de ángulos, operacións no sistema sexaxesimal, clasificación dos ángulos, 
operacións con ángulos, relacións angulares 
8.3 Construccións xeométricas con regra e compás: trazado de rectas paralelas, trazado de rectas perpendiculares,  división dun 
segmento en partes iguais, mediatriz dun segmento, bisectriz dun ángulo 
8.4 Trazado de elementos básicos co ordenador mediante Geogebra 

9 Polígonos: clasificación e propiedades 9.1 Polígonos: clasificación segundo o número de lados e segundo os ángulos, Propiedades (número de diagonais, suma de 
ángulos), triángulos (clasificación, propiedades, triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras, rectas e puntos notables, 
igualdade, construccións), cuadriláteros (clasificación e propiedades, construcción) 
9.2 Construccións xeométricas co ordenador: construcción de triángulos e cuadriláteros con Geogebra 
9.3 Transformacións xeométricas: tamaño e forma, traslacións e xiros, simetrías 
9.4 Mosaicos 

10 

10 Polígonos:  perímetros e áreas 10.1 Magnitudes e medidas: sistema internacional de unidades, instrumentos de medida 
10.2 Lonxitude e superficie 
10.3 Perímetros: paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, polígonos regulares 
10.4 Áreas: triángulos, paralelogramos, trapecios, polígonos regulares, polígonos irregulares, estimación de áreas 
10.5 Construccións xeométricas co ordenador usando Geogebra 

10 

11 Circunferencia e círculo 11.1 A circunferencia: concepto,posicións relativas dun punto e dunha circunferencia, posicións relativas dunha recta e dunha 
circunferencia, posicións relativas de dúas circunferencias, ángulos na circunferencia (central, inscrito, interior, exterior e 
relacións entre eles) 
11.2 Os polígonos e a circunferencia: polígonos inscritos e circunscritos, construcción de polígonos regulares inscritos 
11.3 Lonxitude dunha circunferencia: O número π, lonxitude dun arco 
11.4 O círculo: área, figuras circulares (semicírculo, segmento circular, sector circular, corona circular) 
11.5 Construccións xeométricas co ordenador usando Geogebra: obtención de puntos notables (baricentro, ortocentro, 
circuncentro, incentro),  construccións de poligonos regulares inscritos 

12 

12 Poliedros e corpos de revolución 12.1 Poliedros: prismas, pirámides, poliedros regulares e outros 
12.2 Corpos de revolución: Cilindros, conos e esferas 
12,3 Unidades de Volumen no Sistema Métrico Decimal 
12.4 Áreas e volumes dos poliedros e corpos de revolución. 

12 

13 Taboas e gráficos 13.1 Coordenadas e gráficas cartesianas 
13.2 Traballo estatístico: estudio estatístico e táboas de distribución de frecuencias 
13.3 Presentación de datos: diagrama de barras, diagrama de sectores, táboas de dobre entrada 
13.4 Parámetros estatísticos:  media, mediana, moda, recorrido ou rango 

12 

14 Probabilidade 14.1 Fenómenos determinísticos e aleatorios: conceptos, espacio muestral, suceso elemental, probabilidade 
14.2 Cálculo da probabilidade: regla de Laplace 

12 
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 Matemáticas.1º de ESO   

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

 Bloque1.Procesos,métodose actitudesenmatemáticas   

▪f 

▪h 

▪B1.1. Planificacióne expresión 
verbaldoprocesoderesoluciónde 
problemas. 

▪B1.1.Expresarverbalmente ede 
formarazoada oproceso seguido 
naresolucióndunproblema. 

▪MAB1.1.1. Expresa verbalmente e 
deformarazoadaoproceso seguido 
naresolucióndunproblema, 
coaprecisióneorigoradecuados. 

▪CCL 

▪CMCCT 

Todas 

▪e 

▪f 

▪h 

▪B1.2.Estratexiaseprocedementos 
postosenpráctica: 
usodalinguaxeapropiada 
(gráfica,numérica, 
alxébrica,etc.),reformulación do 
problema, resolución desubpro- 
blemas,recontoexhaustivo, 
comezoporcasos particularessinxelos, 
procura de regularidades e leis,etc. 

▪B1.3.Reflexión sobreosresulta- 
dos:revisióndasoperacións utilizadas,  
asignación   de  unidades 
aosresultados,comprobación e 
interpretación dassoluciónsno 
contexto dasituación,procura 
doutrasformasderesolución,etc. 

▪B1.2.Utilizarprocesos derazoa- 
mentoeestratexias deresolución 
deproblemas, 
realizandooscálculosnecesarios 
ecomprobando assoluciónsobtidas. 

▪MAB1.2.1.Analizaecomprende o 
enunciado dosproblemas (datos, 
relaciónsentreosdatos,econtextodopr
oblema). 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.2.2. Valora a información 
dunenunciado erelaciónaa co 
númerodesoluciónsdoproblema. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.2.3.Realizaestimacións e 
elaboraconxecturas sobreosre- 
sultadosdosproblemas parare- 
solver,valorando asúautilidadee 
eficacia. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.2.4. Utilizaestratexiasheu- 
rísticaseprocesos derazoamento 
naresolucióndeproblemas, refle- 
xionandosobreoprocesodereso- 
lución. 

▪CMCCT 

▪CAA 

Todas 

▪b ▪B1.2.Estratexiaseprocedementos ▪B1.3. Describir e analizar situa- ▪MAB1.3.1.Identificapatróns,regu- ▪CMCCT Todas 
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 Matemáticas.1º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia sclave Unidades Didácticas 

▪e 

▪f 

▪g 

▪h 

postosenpráctica: 
usodalinguaxeapropiada 
(gráfica,numérica, 
alxébrica,etc.),reformulación do 
problema, resolución desubpro- 
blemas,recontoexhaustivo, co- mezo 
porcasos particularessinxe- los, 
procura de regularidades e leis,etc. 

▪B1.4.Formulacióndeproxectose 
investigacións matemáticasesco- 
lares,encontextos numéricos, xe- 
ométricos,funcionais,estatísticos 
eprobabilísticos, 
dexeitoindividualeenequipo.Elaboraci
ón e presentación 
dosinformescorres- pondentes. 

ciónsdecambio, paraencontrar 
patróns,regularidades eleisma- 
temáticas, encontextosnuméri- 
cos,xeométricos,funcionais,estatístic
oseprobabilísticos, 
valorandoasúautilidade 
parafacerpredicións. 

laridadeseleismatemáticas en 
situacións 
decambio,encontextosnuméricos,xeo
métricos, 
funcionais,estatísticoseprobabilístico
s. 

▪CCEC  

▪MAB1.3.2. Utilizaasleismatemá- 
ticasachadas pararealizar simu- 
laciónsepredicións sobreosre- 
sultadosesperables, valorandoa 
súaeficaciaeidoneidade. 

▪CMCCT Todas 

▪b 

▪e 

▪f 

▪B1.3.Reflexión sobreosresulta- 
dos:revisióndasoperacións utilizadas,  
asignación   de  unidades 
aosresultados,comprobación e 
interpretación dassoluciónsno 
contexto dasituación,procura 
doutrasformasderesolución,etc. 

▪B1.4.Afondarenproblemas resol- 
tosformulando pequenasvaria- 
ciónsnosdatos,outras preguntas, 
outroscontextos,etc. 

▪MAB1.4.1.Afondanosproblemas 
logoderesolvelos, revisando o 
procesoderesolucióneospasos 
easideasasimportantes, anali- 
zandoacoherenciadasoluciónou 
procurandooutrasformasde reso- 
lución. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.4.2.Formúlase novospro- 
blemas apartirdunresolto,va- 
riandoosdatos,propondo novas 
preguntas, resolvendo outrospro- 
blemasparecidos,formulando ca- 
sosparticulares oumáisxeraisde 
interese,eestablecendo 
conexiónsentreoproblema 
earealidade. 

▪CMCCT 

▪CAA 

Todas 

▪b 

▪f 

▪B1.4.Formulacióndeproxectose 

investigaciónsmatemáticasesco- 

▪B1.5.Elaborare presentarinfor- 

messobre oproceso,resultadose 

▪MAB1.5.1.Expóneargumentao 

proceso  seguido,  ademais  das 

▪CCL 

▪CMCCT 

Todas 

 

  



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

37  
 

 Matemáticas.1º de ESO   

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

▪h lares,encontextos numéricos, xe- 
ométricos,funcionais,estatísticos 
eprobabilísticos, 
dexeitoindividualeenequipo.Elaboraci
ón e presentación 
dosinformescorres- pondentes. 

conclusiónsobtidasnosprocesos de 

investigación. 

conclusiónsobtidas,utilizandodis- 
tintaslinguaxes(alxébrica, gráfica, 
xeométrica eestatístico- 
probabilística). 

  

▪a 

▪b 

▪c 

▪d 

▪e 

▪f 

▪g 

▪B1.5.Prácticadosprocesosde 
matematización   e  modelización, 
encontextos darealidadeeen 
contextosmatemáticos, dexeito 
individualeenequipo. 

▪B1.6.Desenvolverprocesosde 
matematización encontextosda 
realidadecotiá(numéricos, xeo- 
métricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos)apartirda iden- 
tificación desituacións problemáti- 
casdarealidade. 

▪MAB1.6.1. Identifica situacións 
problemáticas darealidadesus- 
ceptiblesdeconterproblemasde 
interese. 

▪CMCCT 

▪CSC 

Todas 

▪MAB1.6.2. Establece conexións 
entreunproblemadomundoreal 
eomundomatemático, 
identificandooproblema 
ouosproblemasmatemáticos 
quesubxacen neleoscoñecementos 
matemáticosnecesarios. 

▪CMCCT 

▪CSIEE 

Todas 

▪MAB1.6.3.Usa,elaboraoucons- 
trúemodelosmatemáticos 
sinxelosquepermitan aresolución dun 
problema oudunsproblemasden- 
trodocampodasmatemáticas. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.6.4.Interpretaasolución 
matemática doproblemanocon- 
textodarealidade. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.6.5.Realizasimulacións e 
predicións,encontextoreal,para 
valoraraadecuación easlimita- 
ciónsdosmodelos, epropónme- 
llorasqueaumenten asúaeficacia. 

▪CMCCT Todas 
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 Matemáticas.1º de ESO   

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

▪b 

▪e 

▪f 

▪g 

▪B1.5.Prácticadosprocesosde 
matematización   e  modelización, 
encontextos darealidadeeen 
contextosmatemáticos, dexeito 
individualeenequipo. 

▪B1.7.Valoraramodelizaciónma- 
temática comounrecurso parare- 
solverproblemas darealidadeco- 
tiá,avaliando aeficaciaeaslimi- 
taciónsdosmodelosutilizados ou 
construídos. 

▪MAB1.7.1. Reflexiona sobre o 
procesoe obténconclusiónssobre 
eleosseusresultados, valorando 
outrasopinións. 

▪CMCCT 

▪CAA 

▪CSC 

Todas 

▪a 

▪b 

▪c 

▪d 

▪e 

▪f 

▪g 

▪l 

▪m 

▪n 

▪ñ 

▪o 

▪B1.5.Prácticadosprocesosde 
matematización   e  modelización, 
encontextos darealidadeeen 
contextosmatemáticos, dexeito 
individualeenequipo. 

▪B1.8.Desenvolverecultivaras 

actitudespersoaisinherentes ao 

quefacermatemático. 

▪MAB1.8.1.Desenvolveactitudes 
axeitadas paraotraballoenma- 
temáticas (esforzo,perseveranza, 
flexibilidadeeaceptacióndacríti- 
carazoada). 

▪CMCCT 

▪CSIEE 

▪CSC 

Todas 

▪MAB1.8.2. Formúlasearesolución 
deretoseproblemas 
coaprecisión,oesmero 
eointereseadecuadosaoniveleducativ
o eádificultadedasituación. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.8.3.Distingueentrepro- 

blemaseexercicios, eadoptaa 

actitudeaxeitadaparacadacaso. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.8.4. Desenvolve actitudes 
decuriosidadeeindagación,xunto 
conhábitos deformular eformu- 
larsepreguntaseprocurarrespos- 
tasaxeitadas, tantonoestudodos 
conceptos comonaresolución de 
problemas. 

▪CMCCT 

▪CAA 

▪CCEC 

Todas 

▪MAB1.8.5.  Desenvolve   habilida- 
dessociaisdecooperaciónetra- 
balloenequipo. 

▪CMCCT 

▪CSIEE 

▪CSC 

Todas 

▪b ▪B1.6.Confianza naspropiascapa- 

cidades para desenvolver actitu- 

▪B1.9.Superarbloqueoseinsegu- 

ridades antearesolucióndesitua- 

▪MAB1.9.1. Toma decisións nos 

procesos de resolución de pro- 

▪CMCCT Todas 
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▪g desaxeitadaseafrontarasdificul- 

tadespropiasdotraballocientífico. 

Cións descoñecidas. blemas,deinvestigación edema- 
tematización oudemodelización, 
valorandoasconsecuencias 
destaseasúaconveniencia polasúa 
sinxelezae utilidade. 

▪CSIEE  

▪b 

▪g 

▪B1.6.Confianza naspropiascapa- 
cidadesparadesenvolver 
actitudesaxeitadas 
eafrontarasdificultadespropiasdotrab
allocientífico. 

▪B1.10.Reflexionarsobreasdeci- 
siónstomadas, eaprender diso 
parasituaciónssimilaresfuturas. 

▪MAB1.10.1.Reflexionasobreos 
problemas resoltoseosprocesos 
desenvolvidos, valorandoapoten- 
ciaeasinxelezadasideasclave, 
eapréndeopara situaciónsfuturas 
similares. 

▪CMCCT 

▪CAA 

Todas 

▪e 

▪f 

▪g 

▪B1.7.Utilización demediostecno- 

lóxicosnoproceso deaprendizaxe 

para: 

–Recollidaordenadaeorganiza- 

cióndedatos. 

–Elaboración  e creación de re- 
presentaciónsgráficasdedatos 
numéricos,funcionaisouestatís- 
ticos. 

–Facilitacióndacomprensiónde 
conceptosepropiedades xeo- 
métricasoufuncionais eareali- 
zacióndecálculosde tiponumé- 
rico,alxébricoouestatístico. 

–Deseñodesimulacións eelabo- 
racióndeprediciónssobresitua- 
ciónsmatemáticasdiversas. 

–Elaboraciónde informese do- 
cumentos sobreosprocesos le- 
vadosacaboeosresultados e 
asconclusiónsobtidos. 

–Consulta,comunicaciónecom- 

▪B1.11.Empregar asferramentas 
tecnolóxicas axeitadas,deforma 
autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ouestatísti- 
cos,facendorepresentacións grá- 
ficas,recreando situaciónsmate- 
máticasmediantesimulacións ou 
analizando consentidocríticosi- 
tuacións diversas queaxuden á 
comprensión deconceptosmate- 
máticosouáresolución depro- blemas. 

▪MAB1.11.1. Selecciona 
ferramentastecnolóxicas 
axeitadaseutilízaasparaarealizaciónd
ecálculosnuméricos,alxébricos 
ouesta- tísticos,candoadificultade 
destes impidaounonaconselle facelos 
manualmente. 

▪CMCCT 

▪CD 

Todas 

▪MAB1.11.2. Utilizamediostecno- 
lóxicos para facerrepresentacións 
gráficasdefuncións 
conexpresiónsalxébricas complexas 
eextraerinformación cualitativae 
cuantitativasobreelas. 

▪CMCCT 7, 12 

▪MAB1.11.3.Deseñarepresenta- 
ciónsgráficasparaexplicar opro- 
cesoseguidonasolucióndepro- 
blemas,medianteautilizaciónde 
mediostecnolóxicos. 

▪CMCCT Todas 

▪MAB1.11.4. Recrea ámbitos e 

obxectosxeométricos conferra- 

mentas tecnolóxicas interactivas 

▪CMCCT 8, 9, 10, 11, 12 
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 partición, enámbitos 

apropiados,dainformación edasideas 

matemáticas. 

 paraamosar,analizarecompren- 
derpropiedadesxeométricas. 

  

▪MAB1.11.5. Utilizamediostecno- 
lóxicosparatratardatos egráficas 
estatísticas,extraerinformacióne 
elaborarconclusións 

▪CMCCT 13 

▪a 

▪b 

▪e 

▪f 

▪g 

▪B1.7.Utilización demediostecno- 
lóxicosnoproceso deaprendizaxe 
para: 

–Recollidaordenadaeorganiza- 

cióndedatos. 

–Elaboración  e creación de re- 
presentaciónsgráficasdedatos 
numéricos,funcionaisouestatís- 
ticos. 

–Facilitacióndacomprensiónde 
conceptosepropiedades xeo- 
métricasoufuncionais eareali- 
zacióndecálculosde tiponumé- 
rico,alxébricoouestatístico. 

–Deseñodesimulacións eelabo- 

racióndeprediciónssobresitua- 

ciónsmatemáticasdiversas. 

–Elaboraciónde informese do- 
cumentos sobreosprocesos le- 
vadosacaboeosresultados e 
asconclusiónsobtidos. 

–Consulta,comunicaciónecom- 
partición, enámbitos 
apropiados,dainformación edasideas 
matemáticas. 

▪B1.12.Utilizarastecnoloxías da 
informaciónedacomunicación de 
maneira habitualnoprocesode 
aprendizaxe, procurando, anali- 
zandoeseleccionando informa- 
ciónsalientable eninternetou 
noutrasfontes,elaborando 
documentospropios,facendo 
exposiciónseargumentacións 
destes,e compartíndoos en ámbitos 
apro piadosparafacilitarainteracción 

▪MAB1.12.1.Elaboradocumentos 
dixitaispropios coaferramenta 
tecnolóxica axeitada(detexto, 
presentación, imaxe,vídeo,son, 
etc.)comoresultadodo  proceso 
deprocura,análiseeselección de 
información relevante,ecompár- 
teosparaasúadiscusión oudifu- sión. 

▪CD 

▪CCL 

Todas 

▪MAB1.12.2.Utilizaosrecursos creados 
paraapoiaraexposición 
oraldoscontidostraballados na aula. 

▪CCL Todas 

▪MAB1.12.3.Usaaxeitadamenteos 
mediostecnolóxicosparaestrutu- 
raremelloraroseuproceso de 
aprendizaxe, recollendo ainfor- 
macióndasactividades, analizan- 
dopuntos fortes edébilesdoseu 
procesoeducativo eestablecendo 
pautasdemellora. 

▪CD 

▪CAA 

Todas 

▪MAB1.12.4. Empregaferramentas 
tecnolóxicasparacompartirideas 
etarefas. 

▪CD 

▪CSC 

▪CSIEE 

Todas 

 

Bloque2.Númerose álxebra 
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▪b 

▪e 

▪f 

▪g 

▪h 

▪B2.1.Númerosnegativos: signifi- 

cadoeutilizaciónencontextos re- ais. 

▪B2.2.Números enteiros: represen- 
tación,ordenación narectanumé- 
ricaeoperacións. Operacións con 
calculadora. 

▪B2.3.Fracciónsenámbitoscotiáns.Fracc
ións equivalentes. Comparación 
defraccións.Repre- sentación, 
ordenación eoperacións. 

▪B2.4.Númerosdecimais:repre- 
sentación, ordenación eoperacións. 

▪B2.5.Relación entrefracciónse 
decimais. Conversión eoperacións. 

▪B2.6.Potencias denúmerosentei- 
rosefraccionarios conexpoñente 
natural:operacións. 

▪B2.7.Cadrados perfectos. Raíces 
cadradas.Estimacióneobtención 
deraícesaproximadas. 

▪B2.8.Xerarquíadasoperacións. 

▪B2.9.Elaboración eutilización de 
estratexiasparaocálculomental, 
paraocálculoaproximadoepara 
ocálculoconcalculadora 
ououtrosmediostecnolóxicos. 

▪B2.1.Utilizarnúmerosnaturais, 
enteiros,fraccionarios edecimais, 
eporcentaxes sinxelas,assúas 
operacións 
eassúaspropiedades,pararecoller,tra
nsformar e intercambiar 
informacióneresolverproblemasrelaci
onados coa vidadiaria. 

▪MAB2.1.1. Identifica ostiposde 
números (naturais, enteiros,frac- 
cionarios edecimais)eutilízaos 
pararepresentar,ordenareinterpretara
xeitadamente 
ainformacióncuantitativa. 

▪CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪MAB2.1.2.Calculao valor de 
expresións numéricas dedistintos 
tiposdenúmerosmediante as 
operaciónselementais easpoten- 
ciasdeexpoñente natural,apli- 
candocorrectamente axerarquía 
dasoperacións. 

▪CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪MAB2.1.3. Emprega 
axeitadamenteostiposdenúmeros 
eassúas operacións, 
pararesolverproble- 
mascotiánscontextualizados,re- 
presentando einterpretando me- 
diantemediostecnolóxicos, cando 
sexanecesario, osresultados ob- 
tidos. 

▪CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪e 

▪f 

▪g 

▪B2.10.Divisibilidadedosnúmeros 

naturais:criteriosdedivisibilidade. 

▪B2.11. Númerosprimosecompos- 

▪B2.2.Coñecereutilizarpropieda- 
desenovossignificadosdosnú- 
merosencontextos deparidade, 
divisibilidade   e  operacións  ele- 

▪MAB2.2.1.Recoñece novossigni- 
ficadosepropiedadesdosnúme- 
rosencontextos deresolución de 
problemassobreparidade,divisi- 

▪CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 
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▪h tos.Descomposición dunnúmero 
enfactores.Descomposición en 
factoresprimos. 

▪B2.12.Múltiplosedivisorescomúnsavari
osnúmeros. Máximo 
comúndivisoremínimo común 
múltiplo dedousoumáisnúmeros 
naturais. 

▪B2.13. Potencias de números 
enteirosefraccionarios conexpo- 
ñentenatural:operacións. 

▪B2.14.Potenciasde base  10. 
Utilización danotación científica 
pararepresentar númerosgrandes. 

▪B2.8.Xerarquíadasoperacións. 

▪B2.9.Elaboración eutilización de 
estratexiasparaocálculomental, 
paraocálculoaproximadoepara 
ocálculoconcalculadora 
ououtrosmediostecnolóxicos. 

mentais,mellorando asíacom- 
prensióndoconceptoedostipos 
denúmeros. 

bilidadeeoperaciónselementais.   

▪MAB2.2.2. Aplicaoscriteriosde 
divisibilidade por2,3,5,9e11 
paradescompoñer enfactores 
primosnúmeros 
naturais,eemprégaosenexercicios, 
actividades e 
problemascontextualizados. 

▪CMCCT 2 

▪MAB2.2.3. Identifica ecalculao 
máximo comúndivisoreomínimo 
común múltiplo dedousoumáis 
númerosnaturaismedianteoalgo- 
ritmoaxeitado, 
eaplícaoproblemascontextualizados. 

▪CMCCT 2 

▪MAB2.2.4. Realiza cálculos nos 
queinterveñen potenciasdeex- 
poñente naturaleaplicaasregras 
básicasdasoperacións conpo- 
tencias. 

▪CMCCT 1 

▪MAB2.2.5.Calculae interpreta 
adecuadamenteoopostoeovalor 
absoluto dunnúmero enteiro, 
comprendendooseusignificadoe 
contextualizándoo en problemas 
davidareal. 

▪CMCCT 3 

▪MAB2.2.6.Realizaoperacións de 
redondeoetruncamentodenúme- ros 
decimais,  coñecendoo grao 
deaproximación, eaplícaoaca- 
sosconcretos. 

▪CMCCT 5 

▪MAB2.2.7.Realizaoperaciónsde 

conversión entre números deci- 

▪CMCCT 5 
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   maisefraccionarios, achafrac- 
ciónsequivalentes esimplifica 
fraccións, paraaplicalonaresolu- 
cióndeproblemas. 

  

▪MAB2.2.8. Utilizaanotacióncien- 
tífica,evalora oseuusopara simplificar 
cálculoserepresentar 
númerosmoigrandes. 

▪CMCCT 5 

▪e 

▪f 

▪B2.8.Xerarquíadasoperacións. 

▪B2.9.Elaboración eutilización de 
estratexiasparaocálculomental, 
paraocálculoaproximadoepara 
ocálculoconcalculadora 
ououtrosmediostecnolóxicos. 

▪B2.3.Desenvolver, encasossin- 
xelos,acompetencia nousode 
operacións combinadas comosín- 
tesedasecuencia deoperacións 
aritméticas, aplicando correcta- 
menteaxerarquía dasoperacións 
ouestratexiasdecálculomental. 

▪MAB2.3.1.  Realiza  operacións 
combinadasentrenúmerosentei- 
ros,decimaisefraccionarios,con 
eficacia,medianteocálculomen- 
tal,algoritmos delapisepapel, 
calculadora oumediostecnolóxi- 
cos,utilizando anotación máis 
axeitadaerespectando 
axerarquíadasoperacións. 

▪CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪e 

▪f 

▪B2.9.Elaboración eutilización de 
estratexiasparaocálculomental, 
paraocálculoaproximadoepara 
ocálculoconcalculadora 
ououtrosmediostecnolóxicos. 

▪B2.4.Elixiraformadecálculo 
apropiada(mental,escritaoucon 
calculadora), usandodiferentes 
estratexias quepermitan 
simplificarasoperacións connúmeros 
enteiros,fraccións,decimais e 
porcentaxes, 
eestimandoacoherenciae a 
precisióndosresultados obtidos. 

▪MAB2.4.1.Desenvolve estratexias 
decálculo mental pararealizar 
cálculosexactosouaproximados, 
valorando aprecisiónesixidana 
operaciónounoproblema. 

▪CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪MAB2.4.2.Realizacálculoscon 
números naturais, enteiros,frac- 
cionariosedecimais,decidindoa 
formamáisaxeitada (mental,es- crita 
ou con 
calculadora),coherenteeprecisa. 

▪CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪e 

▪f 

▪g 

▪B2.15.Cálculos conporcentaxes 
(mental, 
manualeconcalculadora).Aumentose
diminuciónspor- 

▪B2.5.Utilizardiferentesestratexias 
(emprego detáboas,obtencióne 
usodaconstantedeproporciona- 

▪MAB2.5.1. Identifica ediscrimina 
relacións deproporcionalidade 
numérica(comoofactordecon- 

▪CMCCT 6 
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▪h centuais. 

▪B2.16.Razón,proporción etaxa. 
Taxaunitaria.Factores deconver- 
sión.Magnitudes directamente 
proporcionais. Constantedepro- 
porcionalidade. 

▪B2.17.Resolución deproblemas 
nosqueinterveña 
aproporcionalidadedirectaouvariación
s porcentuais.Repartición 
directamente proporcional. 

lidade,redución áunidade, etc.) 
paraobterelementos 
descoñecidosnunproblema 
apartirdoutros coñecidosensituacións 
davida realnasqueexistan variacións 
porcentuais emagnitudes 
directamenteproporcionais. 

versiónoucálculodeporcentaxes) 
eemprégaas pararesolverpro- 
blemasensituaciónscotiás. 

  

▪e 

▪f 

▪g 

▪h 

▪B2.18.Iniciación álinguaxealxé- brica. 

▪B2.19.Traducióndeexpresiónsda 
linguaxe cotiá,querepresenten 
situaciónsreais,áalxébrica,evi- 
ceversa. 

▪B2.20.Significados epropiedades 
dosnúmeros encontextos diferen- 
tesaodocálculo:números trian- 
gulares,cadrados, pentagonais, etc. 

▪B2.21.Alinguaxe alxébricapara 
xeneralizarpropiedades esimboli- 
zarrelacións. Obtención defórmu- 
lasetermos xeraisbaseada na 
observacióndepautaseregulari- 
dades.Valornumérico dunhaex- 
presiónalxébrica. 

▪B2.6.Analizarprocesosnuméricos 
cambiantes, identificando ospa- 
trónse asleis xeraisqueosrexen, 
utilizandoalinguaxe alxébrica 
paraexpresalos,comunicalos 
erealizarprediciónssobreoseucom- 
portamento aomodificarasvaria- 
bles,eoperarconexpresións al- 
xébricas. 

▪MAB2.6.1.Describesituaciónsou 
enunciadosquedependendecan- 
tidadesvariables oudescoñecidas 
esecuencias lóxicasouregulari- 
dades,medianteexpresiónsalxé- 
bricas,eoperaconelas. 

▪CMCCT 7 

▪MAB2.6.2.  Identifica  propiedades 
eleisxeraisapartirdoestudo de 
procesos numéricos recorrentes 
oucambiantes, exprésaas me- 
diantealinguaxealxébrica eutilí- 
zaasparafacerpredicións. 

▪CMCCT 7 

▪f 

▪h 

▪B2.22.Ecuacións deprimeirograo 
cunhaincógnita(métodosalxébri- 
coegráfico).Resolución. Interpre- 
tacióndassolucións. Ecuacións 
sensolución.Resolucióndepro- 

▪B2.7.Utilizaralinguaxealxébrica 
parasimbolizareresolverproble- 
masmedianteaformulación de 
ecuacións deprimeirograo,apli- 
candoparaasúaresoluciónmé- 

▪MAB2.7.1. Comproba, dadaunha 
ecuación,seunnúmeroésolución 
desta. 

▪CMCCT 7 

▪MAB2.7.2.Formulaalxebricamen- ▪CMCCT 7 
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 blemas. todos alxébricos ou gráficos, e 

contrastarosresultadosobtidos. 

teunhasituación davidarealme- diante 
ecuaciónsdeprimeiro grao, 
resólveaeinterpreta oresultado 
obtido. 

  

 Bloque3. Xeometría   

▪f 

▪h 

▪B3.1.Elementos básicosdaxeo- 
metríadoplano.Relaciónsepro- 
piedades defigurasnoplano:pa- 
ralelismoeperpendicularidade. 

▪B3.2.Ángulose assúasrelacións. 

▪B3.3. Construcións xeométricas 
sinxelas: mediatrizebisectriz. 
Propiedades. 

▪B3.4.Figuras planaselementais: 
triángulo, cadradoefiguraspoli- 
gonais. 

▪B3.5.Clasificación detriángulose 
cuadriláteros.Propiedadeserela- 
cións. 

▪B3.1.Recoñecer 
edescribirfigurasplanas,osseuseleme
ntose assúaspropiedades 
característicasparaclasificalas, 
identificar si- 
tuacións,describirocontextofísi- 
coeabordarproblemas davida cotiá. 

▪MAB3.1.1.  Recoñece  e describe 
aspropiedadescaracterísticasdos 
polígonos regulares (ángulosinte- 
riores,ánguloscentrais,diagonais, 
apotema,simetrías,etc.). 

▪CMCCT 9 

▪MAB3.1.2.Defineoselementos 
característicos dostriángulos,tra- 
zandoestesecoñecendo apro- 
piedadecomún acadaundeles,e 
clasifícaos atendendotantoaos 
seusladoscomo aosseusángulos. 

▪CMCCT 9 

▪MAB3.1.3.Clasificaoscuadriláte- 
roseosparalelogramos 
atendendoaoparalelismo 
entreosseus 
ladosopostosecoñecendo 
assúaspropiedadesreferentesaángul
os,ladosediagonais. 

▪CMCCT 9 

▪MAB3.1.4. 
Identificaaspropiedadesxeométricasq
uecaracterizan 
ospuntosdacircunferencia eo círculo. 

▪CMCCT 11 
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▪e 

▪f 

▪B3.6.Medidaecálculo deángulos 

defigurasplanas. 

▪B3.7.Cálculo 
deáreaseperímetrosdefigurasplanas. 
Cálculo de áreaspordescomposición 
enfigurassimples. 

▪B3.8.Circunferencia,círculo,arcos 

esectorescirculares. 

▪B3.2.Utilizarestratexias,ferra- 
mentastecnolóxicas etécnicas 
simplesdaxeometría analítica 
planaparaaresolución 
deproblemasdeperímetros, árease 
ángulos defigurasplanas, 
utilizandoalinguaxematemáticaaxeita
da,eexpresar oprocedemento 
seguidonaresolución. 

▪MAB3.2.1.  Resolve  problemas 
relacionadoscondistancias,perí- 
metros,superficies eángulosde 
figurasplanas,encontextos da 
vidareal,utilizando asferramen- 
tastecnolóxicas eastécnicasxeo- 
métricasmáisapropiadas. 

▪CMCCT 8, 9, 10, 11 

▪MAB3.2.2.Calculaalonxitudeda 
circunferencia,aáreadocírculo,a 
lonxitude dunarcoeaáreadun 
sectorcircular, eaplícaas parare- 
solverproblemasxeométricos. 

▪CMCCT 11 

▪e 

▪f 

▪B3.9.Poliedrosecorposderevo- 

lución:elementoscaracterísticos e 

clasificación.Áreasevolumes. 

▪B3.3.Analizar corposxeométricos 
(cubos,ortoedros, prismas,pirá- 
mides,cilindros,conoseesferas) 
eidentificarosseuselementosca- 
racterísticos (vértices,arestas,ca- 
ras,desenvolvementos planos, 
seccións aocortarconplanos, 
corposobtidosmediante seccións, 
simetrías,etc.). 

▪MAB3.3.1. Analizaeidentifica as 
características decorposxeomé- 
tricos,utilizando alinguaxexeo- 
métricaaxeitada. 

▪CMCCT  

▪MAB3.3.2.  Constrúe  seccións 
sinxelasdoscorposxeométricos, 
apartirdecortesconplanos,men- 
talmenteeutilizando osmedios 
tecnolóxicosaxeitados. 

▪CMCCT  

▪MAB3.3.3.Identificaos corpos 
xeométricos apartirdosseusde- 
senvolvementosplanoserecipro- 
camente. 

▪CMCCT  

▪e 

▪f 

▪l 

▪n 

▪B3.10.Propiedades, regularidades 
erelaciónsdospoliedros.Cálculo 
delonxitudes,superficies 
evolumesdomundofísico. 

▪B3.11.Usodeferramentas infor- 
máticasparaestudar formas,con- 
figuracións e relacións xeométri- 

▪B3.4. Resolver problemas que 
levenconsigo ocálculo delonxitu- 
des,superficies evolumesdo 
mundofísico,utilizandopropieda- 
des,regularidades erelaciónsdos 
poliedros. 

▪MAB3.4.1. Resolveproblemas da 
realidade mediante ocálculode 
áreasevolumes decorposxeo- 
métricos, utilizando aslinguaxes 
xeométricaealxébricaadecuadas. 

▪CMCCT  
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 Matemáticas.1º de ESO   

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

 cas.     
 Bloque4.Funcións   

▪f ▪B4.1. Coordenadascartesianas: 
representación eidentificación de 
puntosnunsistema deeixescoor- 
denados. 

▪B4.1.Coñecer, manexar einter- 
pretarosistema decoordenadas 
cartesianas. 

▪MAB4.1.1. Localiza puntos no plano 
apartirdassúas coordena- 
dasenomea puntos doplano es- 
cribindoassúascoordenadas. 

▪CMCCT 12 

▪f ▪B4.2.Conceptodefunción:varia- 
bledependente eindependente. 
Formasdepresentación (linguaxe 
habitual,táboa,gráficaefórmula). 

▪B4.2.Manexarasformasdepre- 
sentarunhafunción(linguaxe ha- 
bitual,táboanumérica, gráficae 
ecuación, pasando dunhas formas 
aoutraseelixindo amellordelas 
enfuncióndocontexto). 

▪MAB4.2.1. Pasa dunhas formas de 
representacióndunhafuncióna 
outraseelixeamáisadecuadaen 
funcióndocontexto. 

▪CMCCT 12 

▪f ▪B4.2.Conceptodefunción:varia- 
bledependente eindependente. 
Formasdepresentación (linguaxe 
habitual,táboa,gráficaefórmula). 

▪B4.3.Comprenderoconceptode 

función. 

▪MAB4.3.1. Recoñece se unha 
gráficarepresenta ounonunha 
función. 

▪CMCCT 12 

▪b 

▪e 

▪f 

▪g 

▪h 

▪B4.3.Funciónslineais.Cálculo, 
interpretacióneidentificación da 
pendente darecta.Representa- cións 
darecta apartir daecuación 
eobtención daecuaciónapartir 
dunharecta. 

▪B4.4.Utilización decalculadoras 
gráficasesoftwareespecíficopara 
aconstrucióneainterpretaciónde 
gráficas. 

▪B4.4.Recoñecer,representare 
analizarasfuncións lineais,eutili- 
zalaspararesolverproblemas. 

▪MAB4.4.1. Recoñeceerepresenta 
unhafunción linealapartirda ecuación 
oudunhatáboadevalo- 
res,eobténapendentedarecta 
correspondente. 

▪CMCCT 12 

▪MAB4.4.2. 

Obténaecuacióndunharecta apartir 

dagráfica ou táboadevalores. 

▪CMCCT 12 

▪MAB4.4.3. Escribe a ecuación 
correspondente árelaciónlineal 
existenteentredúasmagnitudese 
represéntaa. 

▪CMCCT 12 

▪MAB4.4.4.Estudasituaciónsreais ▪CMCCT 12 
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 Matemáticas.1º de ESO   

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

   sinxelase,apoiándose 
enrecursostecnolóxicos,identificaom
odelomatemático funcional(lineal 
ouafín)máisaxeitado 
paraexplicalas,erealizapredicións 
esimulacións 
sobreoseucomportamento. 

  

 

Bloque5.Estatísticaeprobabilidade 

  

▪a 

▪b 

▪c 

▪d 

▪e 

▪f 

▪g 

▪h 

▪m 

▪B5.1.Poboacióneindividuo.Mos- 

tra.Variablesestatísticas. 

▪B5.2.  Variables cualitativas e 

cuantitativas. 

▪B5.3.Frecuencias absolutas,rela- 

tivaseacumuladas. 

▪B5.4.Organización entáboasde 
datosrecollidos nunhaexperiencia. 

▪B5.5.Diagramas debarrasede 
sectores.Polígonos defrecuencias. 

▪B5.6.Medidasdetendencia central. 

▪B5.1.Formularpreguntas 
axeitadasparacoñecer 
ascaracterísticasdeinteresedunhapo
boación erecoller,organizar 
epresentar datosrelevantes 
pararespondelas,utilizando 
osmétodosestatísticosapropiados 
easferramentas 
adecuadas,organizandoosdatos 
entáboaseconstruíndográficas,calcul
ando os parámetros relevantes e 
obtendoconclusións 
razoablesapartirdosresultados 
obtidos. 

▪MAB5.1.1. Comprende 
osignificadodepoboación, 
mostraeindividuodesde opunto 
devista daes- tatística,entende 
queasmostras seempregan 
paraobterinformacióndapoboación 
candosonre- 
presentativas,eaplícaosacasos 
concretos. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.1.2.Recoñeceepropón 
exemplos dedistintos tiposdeva- 
riablesestatísticas, tantocualitati- 
vascomocuantitativas. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.1.3. Organizadatosobtidos 
dunhapoboación devariables 
cualitativas oucuantitativas entá- 
boas,calculaeinterpreta assúas 
frecuencias absolutas,relativase 
acumuladas, erepreséntaos grafi- 
camente. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.1.4. Calculaamediaarit- 
mética,amediana (intervalome- 
diano)eamoda(intervalo modal), 
eemprégaosparainterpretar un 
conxuntodedatoselixindoomáis 

▪CMCCT 13 
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 Matemáticas.1º de ESO   

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

   axeitado,epararesolverproble- mas.   

▪MAB5.1.5.   Interpreta   gráficos 
estatísticos sinxelosrecollidosen 
mediosdecomunicación eoutros 
ámbitosdavidacotiá. 

▪CMCCT 13 

▪e 

▪f 

▪h 

▪B5.4.Organización entáboasde 
datosrecollidos nunhaexperiencia. 

▪B5.5.Diagramas debarrasede 
sectores.Polígonos defrecuencias. 

▪B5.6.Medidasdetendencia central. 

▪B5.7.Utilizacióndecalculadoras e 
ferramentas tecnolóxicas parao 
tratamento dedatos,creacióne 
interpretación degráficoseelabo- 
racióndeinformes. 

▪B5.2.Utilizarferramentas tecnoló- 
xicasparaorganizar datos,xerar 
gráficasestatísticas, calcularpa- 
rámetrosrelevantes ecomunicar 
osresultados 
obtidosquerespondanáspreguntasfor
muladas previamente 
sobreasituaciónestudada. 

▪MAB5.2.1. Emprega acalculadora 
eferramentastecnolóxicas para 
organizar datos,xerargráficos es- 
tatísticosecalcular asmedidas de 
tendenciacentral. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.2.2.  Utiliza as tecnoloxías 
dainformación edacomunicación 
paracomunicarinformaciónresumidae
relevante 
sobreunhavariableestatísticaanalizad
a. 

▪CMCCT 13 

▪e 

▪f 

▪h 

▪B5.8.Fenómenosdeterministas e 

aleatorios. 

▪B5.9.Formulación deconxecturas 
sobreocomportamento defenó- 
menosaleatorios 
sinxelosedeseñodeexperiencias 
paraasúa comprobación. 

▪B5.10. Frecuencia relativa dun 
sucesoeasúaaproximación á 
probabilidade medianteasimula- 
ciónouexperimentación. 

▪B5.3.Diferenciarosfenómenos 
deterministas dosaleatorios,valo- 
randoaposibilidade queofrecen 
asmatemáticas paraanalizare 
facerprediciónsrazoablesacerca 
docomportamentodosaleatorios 
apartirdasregularidadesobtidas 
aorepetirunnúmero significativo 
devecesaexperiencia aleatoria, 
ouocálculodasúaprobabilidade. 

▪MAB5.3.1.Identificaos experi- 
mentosaleatorios edistíngueos 
dosdeterministas. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.3.2.Calculaafrecuencia 
relativadunsuceso mediante a 
experimentación. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.3.3.  Realiza  predicións 
sobreunfenómeno aleatorioa 
partirdocálculo exacto dasúa 
probabilidade ouaaproximación 
destamediante aexperimentación. 

▪CMCCT 13 
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 Matemáticas.1º de ESO   

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

▪b 

▪f 

▪h 

▪B5.11.Sucesoselementais equi- 

probablesenonequiprobables. 

▪B5.12. Espazo mostral enexperi- 
mentossinxelos. Táboasedia- 
gramasdeárboresinxelos. 

▪B5.13. Cálculodeprobabilidades 
mediantearegradeLaplace en 
experimentossinxelos. 

▪B5.4.Induciranoción deprobabi- 
lidadeapartirdoconcepto defre- 
cuenciarelativaecomomedidade 
incertezaasociadaaosfenómenos 
aleatorios,sexaounonposiblea 
experimentación. 

▪MAB5.4.1.Describeexperimentos 
aleatoriossinxeloseenumerato- 
dososresultados posibles,apo- 
iándoseentáboas,recontos ou 
diagramasenárboresinxelos. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.4.2. Distingue 
entresucesoselementaisequiprobable
s e nonequiprobables. 

▪CMCCT 13 

▪MAB5.4.3.Calculaaprobabilidade 
desucesosasociados aexperi- 
mentossinxelosmediante aregra 
deLaplace,eexprésaaenforma 
defracciónecomoporcentaxe. 

▪CMCCT 13 
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     PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

   LA:  LIBRO DO ALUMNO  (E – DIXGAL,  EDITORIAL EDEBÉ) 
 

Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Coñecer a diferencia entre un sistema de numeración aditivo (romano, exipcio) e posicional 
(sistema de numeración decimal) 

CAA,  CCL,  CCEC, 
CMCCT, 

▪ LA:   EXERCICIOS   1  A  5    1 

Coñecer as características do sistema de numeración en base 10 CAA, CCL, CCEC, 
CMCCT 

▪ LA:   EXERCICIOS   6  e  7 

Ler, escribir e ordenar números naturais CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS   49  A 55 1 

Facer cálculos con números naturais coas catro operacións, tanto mentais como escritos CMCCT, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS   8 ,  11 ,  15  a  17 ,  57 ,  59  a  61 , 

Facer operacións combinadas con números naturais, aplicando a xerarquía de operacións CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS   12  a  14 , 20 ,  21 , 62  a  65 2 

Coñecer as propiedades da suma e multiplicación de números naturais CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS   9  e  10 ,  18 ,  66  a  68 , 1 

Aproximar e/ou redondedar números a certa orde de unidades CCL, CMCCT, CSC ▪ LA:   EXERCICIOS   43  a  46 

Resolver problemas coas catro operacións básicas (suma, resta, multiplicación e división) CMCCT, CCL, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  19 ,  22 ,  58 ,  85  a  96 2 

Ler, escribir e interpretar potencias CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS  23  a  27 ,  69  a  71 1 

Calcular mentalmente ou por escrito as potencias de números: cadrados, cubos, …, 
potencias de base 10 e aplicando as propiedades das operacións coas potencias e resolver 
problemas con potencias 

CMCCT, CCL, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  28  a  33 ,  72  a  75 ,  80 a  82 ,  84 

Memorizar os cadrados dos 25 primeiros números naturais CMCCT, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS  34 ,77 ,  79 ,  100 , 

Interpretar e ler raíces cadradas CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS  35  a  37 ,  76 ,  83 2 

Calcular raíces cadradas mentalmente e mediante o algoritmo e resolver problemas CMCCT, CCL, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  77 ,  100 

Saber usar a calculadora para realizar cálculos coas catro operacións, potencias e raíces CMCCT, CD, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  38  a  40 

2 Comprender o significado dos conceptos de múltiplo e divisor CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  11 ,  45  a  47 , 1 
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Coñecer e aplicar as propiedades dos múltiplos e divisores CMCCT, CCL, CSC ▪ LA:   EXERCICIOS  12  a  16 ,  50 1 

Coñecer e aplicar os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 7 e 11 CMCCT, CAA, CCL, 

CSIEF 

▪ LA:   EXERCICIOS  17  a  20 ,  44 ,  48 ,  49 ,  51  a  53 , 1 

Recoñecer a diferenza entre número primo e composto CMCCT, CAA, CCL, ▪ LA:   EXERCICIOS   21  a  30 , 54  a  63 1 

Manexar os conceptos de mínimo común múltiplo (m.c.m) e máximo común divisor (m.c.d.)  CMCCT, CCL, CAA, 

CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  34  a  37 ,   40 ,  41 2 

Calcular o m.c.m  e  m.c.d. de varios números e aplicalos a resolución de problemas. CMCCT, CAA, CCL, 

CD,  

▪ LA:   EXERCICIOS  31  a  33 ,  28 ,  39 ,  64  a  107  4 

3 Elaborar e interpretar mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou 
codificar a información 

CMCCT, CCL, CAA, 

CSC, CSIEF, 

▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  3 ,  44 1 

Entender e aplicar os conceptos de valor absoluto, oposto dun número CMCCT, CCL, CSIEF, 
CSC, CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS  4  a  6 ,   45 ,  48 ,  52 ,  53 ,  58  a  

60 1 

Comparar e ordenar números enteiros CMCCT, CCL, CSIEF, 
CSC, CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS  9  a  11 ,  50 ,  51 ,   1 

Representar números enteiros na recta numérica CMCCT, CCL, CSIEF, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS  7 ,  8 ,  46 ,  47 ,  49 ,   1 

Realizar operacións combinadas con números enteiros que impliquen o manexo da 
xerarquía de operacións, supresión de parénteses e regra dos signos. 

CMCCT, CAA, 
CSIEF, CCL, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  12 ,  15 ,  16 ,  19 ,  21  a  25 , 28  a  
41 ,  54  a  57 ,   61  a  66 ,  68  a  76 4 

Resolver problemas empregando operacións con números enteiros CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  13 ,  14 ,  17 ,  18 ,  20 ,  26 ,  27 ,  
77  a  103 2 

4 Entender o concepto de fraccioón e diferenciar os distintos tipos de fraccións CMCCT, CCL, CAA, 
CSEC, CEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  8 ,  51 a  58 1 

Recoñecer a fracción que representa a unha parte dun total determinado CMCCT, CCL, CAA, 
CEC, 

▪ LA:   EXERCICIOS  9  a  12 ,  43 ,  59  a  61 1 

Representar fraccións sobre unha superficie CMCCT, CAA, CEC, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  13 ,  44 , 1 

Xerar fraccións equivalentes a unha dada para facilitar a ordenación de fraccións CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  14  a  20 ,  62  a  65 ,  67,  68 1 

Simplificar fraccións CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, 

▪ LA:   EXERCICIOS  21  a  24 ,  66 ,  69 , 1 

Reducir fraccións a común denominador e comparar fraccións CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  25  a  31 ,  70 

Realizar operacións con fraccións:  sumar, resta, multiplicación e división CMCCT, CAA, CEC, 
CSIEE,  

▪ LA:   EXERCICIOS  32 ,  34 ,  36 ,  39 ,  71 ,  72 1 
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Realizar opercións combinadas con fraccións que impliquen o manexo da xerarquía de 
operacións, supresión de parénteses e regra dos signos 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  47 ,  48 ,  74  a  76 2 

Resolver problemas con fraccións en casos relacionados con situacións cotiás CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  33 ,  35 ,  37 ,  38 ,  40  a  42 , 45 ,  
46 ,  49 ,  50 ,  77  a  98 2 

5 Ler e escribir números decimais CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  1 ,  2 ,  43 ,  44 1 

Coñecer e utilizar as equivalencias entrea as distintas ordes de unidades CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS  6 ,  40,  45 

Coñecer os distintos tipos de números decimais (exactos, periódicos puros e mixtos, 
irracionais) 

CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  3 ,  4 ,   1 

Aproximar e/ou redondear un número decimal a unha determinada orde de unidades CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  19  a  22 ,  34  a  37 , 1 

 
Representar e ordenar números decimais CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  7  a  10 ,  46  a  51 

Calcular a fracción dun decimal nos casos nos que sexa posible (exactos e periódicos) CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  41 1 

Pasar fraccións a súa forma decimal CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  5 ,  42 

Realizar operacións combinadas con números decimais CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  12  a  18 ,  23  a  30 ,  52 a  72  1 

Resolver problemas cotias nos que aparezan operacións con números decimais CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS  31  a  33 ,  38 ,  39 ,  73  a  98 2 

Utilizar a calculadora para operar con números decimais CMCCT, CD, CAA. 
CSIEE, CSC 

 1 

Empregar a notación científica CMCCT, CD, CAA  

6 Recoñecer as relacións de proporcionalidade, diferenciando as de proporcionalidade directa 
das de proporcionalidade inversa 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  6 ,  37,  38 1 

Completar táboas de valores correspondentes a magnitudes directamente proporcionais e 
obter a razón de proporcionalidade 

CMCCT, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS  7  a  9 ,   

Resolver problemas de proporcionalidade aplicando o método de reducción a unidade ou a 
regra de tres 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  10  a  14 ,  40  a  58 2 

Calcular porcentaxes directas CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  19  a  22 ,  59 ,  60 ,  61 ,  64 , 1 

Calcular mentalmente porcentaxes como 10 %,  20 %,   25 %,  50 %,  75 %, … CMCCT, CCL, CD, 
CAA, CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS  17 ,  32  a  34 ,  63 ,  62 
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Identificar unha porcentaxe cunha fracción CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  15 ,  16 ,  18 ,  39 

Resolver problemas con aumentos ou diminucións porcentuais CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  23  a  28 ,  65  a  78 2 

7 Traducir enunciados a linguaxe alxébrica CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  4 ,  32,  33 ,  35,  39 ,   1 

 Valor númérico e grao de expresións alxébricas CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS  5  a  9 ,  34,  37 1 

 Obter a suma, resta, producto e cociente de monomios CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  10  a  15 ,   36 ,  38 ,  40 ,   1 

 Sumar e restar expresións alxébricas CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  16 ,  19 ,  41 , 2 

 Obter o produto dun monomio por unha expresión alxébrica CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  17 ,  18 ,  41 ,  42  a  45 2 

 Resolver ecuacións de primeiro grao cunha incógnita CMCCT, CCL, CAA, 
CD, 

▪ LA:   EXERCICIOS  20  a  29 ,  46  a  55 4 

 Resolver problemas mediante: codificación do enunciado nunha ecuación, resolución da 
ecuación e interpretación da solución 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  56  a  77 4 

8 Coñecer os elementos básicos da xeometría: a recta (e a súa determinación), semirrecta e 
segmento 

CMCCT, CCL, CAA, 
CCEC, 

▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  5 ,  8  a  11,  39  a  43 1 

Identificar as posicións relativas de dúas rectas no plano e comprender os conceptos de 
paralelismo e perpendicularidade 

CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS  6 ,  7 ,   44 ,  45 1 

Coñecer os conceptos de ángulo, a súa clasificación, a súa medida e as relacións angulares 
(ángulos complementarios, suplementarios, adxacentes, consecutivos, …) 

CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS  11  a  18 ,  20  a  25 ,  46 a  50 ,  
54 ,  55 1 

Coñecer a denominación dos ángulos formados por dúas rectas que se cortan e identificar os 
ángulos  formados por dúas rectas paralelas e outra que corta a ambas. 

CMCCT, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS  26 ,  27 ,   1 

Operacións no sistema sexaxesimal de medida de ángulos: suma, resta, producto dun ángulo 
por un número natural e división dun ángulo por un número natural 

CMCCT, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS  19 ,  56  a  60 1 

Construccións xeométricas con regra e compás e/ou programas informáticos: trazado de 
rectas paralelas e perpendiculares, división dun segmento en partes iguais, mediatriz dun 
segmento, bisectriz dun ángulo 

CMCCT, CAA, CD, 
CCEC  

▪ LA:   EX,ERCICIOS  28  a  30 , 32 ,  61 , 62 ,  64 2 

Medir ángulos co transportador e debuxar ángulos de medida coñecida CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  31 ,  51  a  53 ,  63 ,  65 1 

Resolver problemas relacionados cos ángulos de figuras, polígonos, …, mediante cálculos 
e/ou representacións gráficas 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  68  a  80 2 

9 Coñecer a clasificación dos polígonos segundo o número de lados e segundo os ángulos CMCCT, CAA, CCL, 
CCEC, 

▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  4 ,  55 1 
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Coñecer as propiedades dos polígonos (número de diagonais, suma de ángulos,  CMCCT, CAA, CCL, 
CCEC, 

▪ LA:   EXERCICIOS  5  a  11 ,  56  a  58 ,  101 1 

Coñecer a clasificación dos triángulos (en función dos seus lados e ángulos), e as súas 
propiedades 

CMCCT, CAA, CCL, ▪ LA:   EXERCICIOS  12  a  14 ,  65  a  67 ,  73,  97 , 98 ,  

100 1 

Coñecer a clasificación e propiedades dos cuadriláteros CMCCT, CAA, CCL,  ▪ LA:   EXERCICIOS  33 ,  34 ,  37 ,  74  a  83 1 

Coñecer o Teorema de Pitágoras e a súa interpretación xeométrica. CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS  15  a  17 ,  71 ,  72 ,  103 ,  104  2 

Construccións con regra e compás e/ou programas informáticos triángulos e cuadriláteros CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  20  a  32 ,  35 ,  36 ,  38  a  43 , 68 ,   
a  70 ,  84  a  86 ,  102 1 

Obter o valor do ángulo interior nos polígonos regulares CMCCT, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS  59  a  64 ,   1 

Coñecer as transformacións xeométricas: traslacións, xiros, simetrías CMCCT, CAA, CCL, 
CCEC, 

▪ LA:   EXERCICIOS  44  a  48 ,  87  a  96 1 
 

Mosaicos CMCCT, CAA, 
CCEC, 

▪ LA:   EXERCICIOS  49  a  51 ,  99 

Trazar con regra e compás e/ou programas informáticos as alturas, medianas, mediatrices e 
bisectrices dun triángulo e obter os seus puntos notables (ortocentro, baricentro, 
circuncentro e incentro) 

CMCCT, CAA, CCL, 
CCEC, CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  18 ,  19 ,   1 

10 Coñecer as unidades do Sistema Métrico Decimal (SMD) de lonxitude, masa, capacidade e 
superficie e expresar medicións en diferentes unidades 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  9 ,  34 a  41 3 

Coñecer as unidades agrarias CMCCT, CCL, CAA, 
CSC, CCEC, CSIEE, 

 1 

Calcular o perímetro de figuras planas aplicando as correspondentes fórmulas CMCCT, CCL, CAA, 
CD,  

▪ LA:   EXERCICIOS  10 ,  11 ,  42 ,  44 ,  49  a  52 , 54 ,  
56 ,  60 ,  63  a  66 3 

Calcular a superficie de figuras planas aplicando as correspondentes fórmulas CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  12  a  23 ,  43 ,  44  a  49,  52  a  66 3 

11 Coñecer o concepto de circunferencia como lugar xeométrico e trazar circunferencias  CMCCT, CAA, CCL, 
CD, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  1  a  5 ,  40,  41 1 

Recoñecer as posicións que poden adoptar unha recta e unha circunferencia ou ben dúas 
circunferencias. 

CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS  6  a  11 ,  42  a  44 ,  46 ,  49 1 

Identificar e coñecer os ángulos na circunferencia (central, inscrito, interior, exterior) e as 
relacións entre eles 

CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  12  a  19 ,  45 ,  47 ,  48 ,  50 1 

Polígonos inscritos nunha circunferencia e construcción de polígonos regulares inscritos CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  20  a  23 ,  37 ,  38 ,  51  a  53 2 

Calcular a lonxitude dunha circunferencia e dun arco de circunferencia CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  24  a  30 ,  54  a  66 1 
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Coñecer o círculo e as figuras circulares: semicírculo, segmento circular, sector circular, 
corona circular e calcular as súas áreas 

CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  31  a  35 ,  67  a  73 2 

Resolución de problemas relacionados co cálculo de áreas e perímetros de figuras planas nos 
que aparezcan figuras circulares 

CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  76  a  85 2 

12 Identificar e describir os poliedros: prismas, pirámides, polígonos regulares e outros CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

 2 

Identificar e describir os corpos de revolución:  cilindro, cono, esfera CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC 

 2 

Coñecer as unidades de volume do Sistema Métrico Decimal e expresar medicións en 
diferentes unidades. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

 2 

Calcular a superficie lateral dos prismas, pirámides, poliedros regulares e corpos de 
revolución (cilindro, cono e esfera) 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CD 

 2 

Calcular o volume dos prismas, pirámides, cilindro, cono e esfera CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CD 

 2 

13 Comprender que é una sistema de referencia e o papel que desempeña CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

 1 

Representar puntos dados polas súas coordenadas CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  1 ,  2 ,  28 ,  30   1 

 
Asígnar coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  3 ,  29,  36  a  38 

Interpretar información dada mediante puntos e rectas no plano CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  4  a  6 ,  31 a  35 1 

Coñecer que é unha variable estatística e os seus tipos CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  7 ,  8 ,   1 

Interpretar unha táboa ou gráfica estatística CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS 1 

Comprender o concepto de frecuencia e saber calcular a dun valor nunha colección de datos CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  9 ,  39 a  43 1 

Saber elaborar táboas de distribución de frecuencias e representalas gráficamente mediante 
diagramas de barras, diagramas de sectores e táboas de dobre entrada 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  10  a  19 ,  44  a  50 2 

Coñecer os principales parámetros estatísticos: media, mediana, moda, percorrido ou rango 
e saber calculalos 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS  20  a  26 ,  51  a  55 2 

14 Coñecer os conceptos de fenómenos determinísticos e aleatorios CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS  1 ,  2 ,  18  a  20 1 

Coñecer os conceptos de espacio muestral, suceso elemental e probabilidade CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  3  a  8 , 1 
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Coñecer a regla de Laplace para o cálculo de probabilidades CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  9  a  13 ,  21  a  32 2 

Calcular probabilidades CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS  33  a  45 3 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas en 1º de ESO, agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Xeometría 

• Funcións 

• Estatítistica e Probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO AVALIACIÓN 
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BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
NÚMEROS NATURAIS 

1 

2 
DIVISIBILIDADE 

3 
NÚMEROS ENTEIROS 

4 
NÚMEROS DECIMAIS  

5 
NÚMEROS FRACCIONARIOS 

6 PROPORCIONALIDADE E 

PORCENTAXES 

2 

7 
INICIACIÓN AO ÁLXEBRA: ECUACIÓNS 

BLOQUE 3: 

XEOMETRÍA 

8 
RECTAS E ÁNGULOS 

9 POLÍGONOS: CLASIFICACIÓN E 

PROPIEDADES 

10 
POLÍGONOS: PERÍMETROS E ÁREAS 

11 
CIRCUNFERENCIA É CIRCULO 

3 

12 POLIEDROS E CORPOS DE 
REVOLUCIÓN 

BLOQUE 4: FUNCIÓNS 

 

13 
TÁBOAS E GRÁFICAS 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

14 
PROBABILIDADE 

 

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 

• Coñecer as características do sistema de numeración de base 10. 
• Ler e escribir números. 
• Aproximar números de ata oito cifras a certa orde de unidades. 
• Facer cálculo mental e escrito coas catro operacións. 
• Saber usar a calculadora. 
• Resolver problemas dunha e dúas operacións. 
• Interpretar e ler potencias. 
• Calcular mentalmente ou por escrito as potencias de números sinxelos: cadrados, cubos, 

potencias de base 10. 
• Utilizar a calculadora de catro operacións para obter potencias por medio de multiplicacións 

sucesivas. 
• Memorizar os cadrados dos quince primeiros números naturais. 
• Interpretar e ler raíces cadradas. 
• Aproximarse ás unidades, mediante cálculo manual, do valor da raíz cadrada dun número 

menor ca 1.000. 
• Obter raíces cadradas coa calculadora. 
• Comprender o significado dos conceptos de múltiplo e divisor. 
• Recoñecer a diferenza entre número primo e composto. 
• Identificar os múltiplos de 2, 3 e 5. 
• Manexar os conceptos de mínimo común múltiplo e máximo común divisor e aplicalos á 

resolución de problemas sinxelos. 
• Elaborar e interpretar mensaxes nas que se utilizan os números enteiros para cuantificar ou 

codificar a información. 
• Comparar e ordenar números enteiros. 
• Representar enteiros na recta numérica. 
• Realizar operacións numéricas con números enteiros que impliquen o manexo de: xerarquía 

das operacións, supresión de parénteses, regra dos signos. 
• Ler e escribir números decimais. 
• Coñecer e utilizar as equivalencias entre as distintas ordes de unidades. 
• Ordenar números decimais. 
• Aproximar un número decimal a unha determinada orde de unidades. 
• Calcular por escrito con números decimais (as catro operacións). 
• Realizar sinxelas operacións e estimacións mentalmente. 
• Utilizar a calculadora para operar con números decimais. 
• Elaborar e interpretar mensaxes con informacións cuantificadas mediante números 

decimais. 
• Resolver problemas cotiáns nos que aparezan operacións con números decimais. 
• Realizar medicións directas de lonxitudes, pesos e capacidades, utilizando unidades 

arbitrarias (listóns, vasos, etc.) ou convencionais. 
• Medir áreas por conta directa de unidades cadradas. 
• Coñecer e utilizar as unidades do Sistema Métrico Decimal para as magnitudes lonxitude, 

peso e capacidade, manexando equivalencias, realizando cambios de unidade e pasando 
cantidades de forma complexa a incomplexa, e viceversa. 

• Coñecer e utilizar as equivalencias entre as distintas unidades de superficie. 
• Representar fraccións sobre unha superficie. 
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• Recoñecer a fracción que corresponde a unha parte dun total determinado. 
• Pasar fraccións a forma decimal. 
• Calcular a fracción dun número. 
• Xerar fraccións equivalentes a unha dada. 
• Simplificar fraccións sinxelas. 
• Aplicar todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá. 
• Reducir dúas ou tres fraccións sinxelas a común denominador. 
• Sumar fraccións con denominadores sinxelos, en casos que se relacionan con situacións 

cotiás. 
• Restar fraccións con denominadores sinxelos, en casos relacionados con situacións cotiás. 
• Multiplicar mentalmente unha fracción por dous, tres... 
• Multiplicar dúas fraccións. 
• Dividir mentalmente unha fracción por dous, por tres…. 
• Dividir dúas fraccións. 
• Aplicar todo o anterior para interpretar, expresar e resolver situacións da vida cotiá. 
• Recoñecer as relacións de proporcionalidade, diferenciando as de proporcionalidade directa 

das de proporcionalidade inversa. 
• Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes 

directamente proporcionais. 
• Resolver problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, aplicando o método de 

redución á unidade. 
• Calcular porcentaxes directas. 
• Calcular mentalmente porcentaxes como 50%, 25%, 75%… 
• Resolver problemas de números ou diminucións porcentuais, calculando, primeiro, a 

porcentaxe que se vai incrementar (ou descontar) e sumando (restando), despois, o 
resultado obtido á cantidade inicial. 

• Traducir enunciados moi sinxelos a linguaxe alxébrica. 
• Sumar e restar expresións alxébricas básicas (monomios). 
• Obter o produto e o cociente de monomios. 
• Resolver ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, sen denominadores. 
• Resolver problemas moi sinxelos mediante: codificación do enunciado nunha ecuación, 

resolución da ecuación, interpretación da solución. 
• Comprender os conceptos de paralelismo e perpendicularidade, e saber a denominación dos 

ángulos formados por dúas rectas que se cortan. Coñecer os procedementos para trazar 
todo iso con regra e compás. 

• Trazar mediatrices e bisectrices. 
• Identificar eixes de simetría. 
• Medir ángulos co transportador e debuxar un ángulo de medida coñecida. 
• Identificar e denominar algunhas relacións entre dous ángulos (complementarios, 

suplementarios, adxacentes, consecutivos…), así como os ángulos que se formarán ao cortar 
dúas rectas paralelas con outra recta. 

• Operar con medidas angulares. 
• Obter o valor do ángulo interior en triángulos, cadrados, pentágonos e hexágonos regulares. 
• Identificar a relación entre o ángulo central e o ángulo inscrito nunha circunferencia. 
• Clasificar e construír triángulos. 
• Trazar mediatrices e bisectrices. 
• Trazar rectas notables nun triángulo: medianas e alturas. 
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• Identificar, clasificar e analizar propiedades dos cuadriláteros. 
• Recoñecer polígonos regulares e os seus elementos. 
• Trazar circunferencias e recoñecer as posicións que poden adoptar unha circunferencia e 

unha recta ou ben dúas circunferencias. 
• Identificar e describir algúns poliedros e corpos de revolución. 
• Realizar medicións directas de lonxitudes. 
• Coñecer as unidades do Sistema Métrico Decimal (SMD) e expresar medicións en diferentes 

unidades. 
• Coñecer instrumentos para medir lonxitudes. 
• Coñecer as unidades do SMD para medir superficies. 
• Coñecer as unidades agrarias. 
• Calcular o perímetro de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes. 
• Calcular a superficie de figuras planas aplicando as fórmulas correspondentes. 
• Comprender o que é un sistema de referencia e o papel que desempeña. 
• Representar puntos dados polas súas coordenadas. 
• Asignar coordenadas a puntos dados sobre unha cuadrícula. 
• Interpretar información dada mediante puntos. 
• Interpretar información gráfica moi sinxela. 
• Interpretar unha táboa ou gráfica estatística. 
• Comprender o concepto de frecuencia e saber calcular a dun valor nunha colección de datos. 
• Construír un diagrama de barras a partir dunha táboa de frecuencias. 

 • Calcular probabilidades moi sinxelas. 
 

 

H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

    A avaliación inicial concrétase no apartado 1.7. 

Para a docencia presencial: 

• Interese e traballo do alumnado na materia e na aula, medido a través de elementos tales 

como a participación e as tarefas diarias. 

• Observación do caderno. 

• Presentación dos traballos TIC en tempo e forma. 

• Controis periódicos dos contidos das unidades. 

Para a docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas.   

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micrófono aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán 

consistir na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, 

problemas, cuestións, preguntas teóricas, etc. 
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• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas 

videoconferencias. 

 

 

1.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

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

como colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias clave, 

especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía.  

Para docencia presencial, empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

• Uso habitual da aula virtual e das TICs. 

• Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 

débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado para poder 

adaptarse a cada grupo de estudantes e así rendibilizar ao máximo os recursos dispoñibles. 

• A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e 

o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles 

permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

• Debemos conseguir tamén que o alumnado saiba expresarse oral, escrita e graficamente cun 

vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 

• Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual 

integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.  

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos 

para investigar e descubrir. 

• Traballo en grupo no desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

Para docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 3 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 
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• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 

 

 

1.4.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para docencia presencial: 
 

Libros do alumno para a área de Matemáticas 1.º ESO (Editoriais  NETEX, EDEBÉ, AULA PLANETA e 

DiXIT incluidos no proxecto E-DIXGAL da Consellería de Educación e O. U. da Xunta de Galicia) 

⚫ Calculadora. 

⚫ Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos adquiridos. 

⚫ Recursos dixitais 

⚫ Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

⚫ Proxecto ABALAR: 

O departamento participa no proxecto ABALAR, para 1º e 2º da ESO, que “persegue un salto 

cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia nun 

proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos 

os ámbitos educativos”. 

Para docencia non presencial: 

• Ordenador personal e webcam. 

• Móbil. 

• Edixgal, todos os recursos que están na plataforma dispoñibles. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefónicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través de Eva de Edixgal, , vídeoconferencias por webex e/ 

ou correo electrónico. 

 

 

1.5.  CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 
Docencia presencial durante todo o curso: 

❑ Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do curso.  
❑ Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 

trimestre. 
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❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames. 
❑ A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  80 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas. A porcentaxe de cada exame queda a criterio do profesor segundo a 
dificultade do exame, a cantidade de materia que entra no mesmo, etc...A porcentaxe 
de cada exame será indicada aos alumnos. 

• O  20 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos TIC en tempo e forma, 
observación do cuaderno, libro de lectura... 

❑ Recuperación durante o curso: 
Faranse recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no 
transcurso da terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai 
tempo para realizala. 

❑ A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das 
tres avaliacións, sempre que ningunha destas sexa inferior a 4. 

❑ No caso de que dita nota media sea inferior a 5 ou no caso de que a nota dalgunha das 
avaliacións sexa inferior a 4, o alumno deberá presentarse a unha proba final antes da 
avaliación ordinaria. O contido desa proba será a seguinte: 

       - Os que suspendan só unha avaliación: o contido correspondente á mesma. 
       - Os que suspendan dúas ou tres avaliacións: o contidos impartidos durante o curso. 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final. 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita.  
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con él , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ..., retiraráselle o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 

Docencia non presencial: 
❑ Asistencia obrigatoria ás tres videoconferencias semanais. 
❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 
❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 
▪ O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 
▪ O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os 

controis. Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha 
videoconferencia a través de Webex coa cámara e micro aberto, e poderán 
consistir na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos 
exercicios, problemas, cuestións, preguntas teóricas,… 

▪ O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas 
nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 
 

❑ Se non asisten ao 90% das conferencias o alumnado deberá presentarse a unha proba 
telemática final. 
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❑ As recuperacións durante o curso e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño 
realizaranse online a través de Webex con cámara aberta. 
 

Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 
alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 
 
Docencia parte non presencial e parte presencial: 
 
Se a docencia ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 
das cualificacións correspondentes tendo en conta a duración de cada unha. 
 
 
1.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 

parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  

– os obxectivos acadados 

– a correcta secuenciación da materia 

– os propios recursos empregados 

– e a metodoloxía didáctica empregada, 

– así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  

O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  

Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 

Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 

conta, a lo menos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 

dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 

vindeiros cursos. 

 

1.7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 
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Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 

formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

1.8.  PLAN DE REFORZO E RECUPERACIÓN 

▪ Tendo en conta os informes do curso 20120/21 e tras a avaliación inicial, reforzaranse os 

contidos do bloque de Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas non adquiridos do 

curso anterior e traballaranse os non consolidados e imprescindibles para garantir a 

continuidade do proceso de ensinanza aprendizaxe.  

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades 

que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 

 

1.9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
Docencia presencial: 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 
modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

• Cando haxa alumnado con necesidades educativas especiais, efectuarase unha adaptación 
curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión do profesorado de Orientación e de 
Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, á vista dos informes dos 
especialistas, definirá para este alumnado as adaptacións curriculares. 

Docencia non presencial: 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos, ou individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

• Propor tarefas diferentes, atractivas e interactivas. 
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1.10.  CÁLCULO MENTAL. 

O cálculo mental é unha ferramenta matemática que nos axuda a "manter a mente en forma". 

Unha multitude de actos cotiáns requiren que a mente se inicie para realizar cálculos matemáticos 

rápidos. Non obstante, descontar a devolución dunha compra, un desconto nunha tenda e outras 

operacións, a miúdo sinxelas, pero que a moitos lles resultaría máis cómodo se se realizasen cun lapis 

sobre papel, son máis fáciles de resolver se aprenden e aplican diferentes mentalidades, estratexias e 

técnicas de cálculo. Fomentar este exercicio entre os estudantes axúdalles a explorar diferentes 

xeitos de calcular e operar con números e promover a adquisición de habilidades de concentración e 

atención. 

Como cursos oficiais básicos, desenvolver e aplicar estratexias persoais de cálculo mental é unha das 

competencias que deben adquirir os estudantes de  secundaria. O esencial é que os estudantes 

comprendan que hai diferentes xeitos de traballar cos números e que só teñen que escoller o máis 

adecuado para cada cálculo. 

Con este obxectivo en mente, no Departamento de matemáticas, deseñaremos un proxecto, que se 

incluirá dentro dos contratos-programa Innova (CPInnova) . Consistirá na realización de actividades 

para seren levadas a cabo nos primeiros minutos de clase nos cursos de 1º e 2º de ESO un mínimo de 

tres días á semana. Para iso empregaremos diferentes estratexias, materiais e recursos que se citan a 

continuación:  

▪ O Método Quinzet que consiste  nunha metodoloxía do tratamento do cálculo global a partir 

da proposta sistemática de problemas graduados de cálculo global, que o profesorado 

proporá na aula ao principio da clase. 

O cálculo global é aquel que o cerebro realiza a partir de imaxes, e polo tanto non é necesario, 

para obter a solución, ter coñecemento de ningún método ou algoritmo de resolución. Os 

problemas propostos sempre propoñen cantidades reducidas e situacións imaxinables polo 

alumnado para que sexan eles os que desenvolvan  de forma persoal estratexias globais de 

aprendizaxe. 

Os obxectivos iniciais do quinzet son utilizar materiais, actividades e recursos para mellorar a 

aprendizaxe das matemáticas. Motivar ao alumnado, a partir dos seus propios avances e 

logros, para que continúe aprendendo matemáticas. 

  

▪ O emprego de táboas de cálculo mental:  proxecto de Jesús Javier Jiménez Ibáñez, profesor 

de matemáticas de Navarra do I.E.S. Alhama de Corella que pode consultarse en 

http://docentes.educacion.navarra.es/jjimenei/index.html. Este proxecto ofrece un método 

innovador para traballar sistematicamente o cálculo mental na aula. Consiste na realización 

cronometrada por parte do alumnado de táboas de cálculo, relacionadas cos temas do 

currículo de matemáticas do curso correspondente. Cun tempo reducido, quedarán 

rexistrados os resultados obtidos polo alumnado e serán de gran utilidade para o profesorado 

http://docentes.educacion.navarra.es/jjimenei/index.html
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e alumnado. Estas táboas están ideadas para mellorar a rapidez do cálculo de operacións 

básicas aritméticas, alxébricas, para repasar e consolidar conceptos básicos. 

  

▪ O emprego de ferramentas online:  Na rede pódense atopar páxinas web para practicar o 

cálculo mental en diferentes áreas do currículo. Entre elas citaremos as seguintes: 

- www.matematico.es: Nesta páxina podemos atopar multitude de exercicios con distintos 

niveis de dificultade e cubrindo a totalidade de contidos a desenvolver nos cursos aos que 

está destinado o programa: 1º e 2º de ESO (aínda que tamén conta con actividades para o 

resto dos cursos de secundaria e algúns de primaria). Trátase de exercicios autocorrexibles, 

nos que o alumno pode traballar de xeito completamente autónomo. 

- Tutomate 3.0: Material que se pode atopar dentro do repositorio Abalar e no que, ademáis 

de vídeos, exercicios resoltos e actividades en Xeoxebra, inclúe tamén ferramentas para o 

cálculo mental no relativo ao cálculo con números naturais, enteiros, decimais, divisibilidade e 

fraccións. Nelas, o alumno debe responder de xeito correcto o maior número de operacións 

posible nun tempo dun minuto. 

  

Durante os dous primeiros trimestres do curso o profesorado irá recollendo as puntuacións 

que o alumnado vai obtendo e observando o progreso realizado. No último trimestre 

realizarase un concurso entre o alumnado do centro, distribuido en niveis. O departamento 

deseñará as actividades que se levarán a cabo neste concurso e decidirá os premios que se 

levarán os mellores en cada categoría. 

 

1.11.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

http://www.matematico.es/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazos/recursos?buscar=tutomate&Descrici%C3%B3n=&idioma=All&ensinanza=All&nivel=All&materia=All&tipo=All&licenza=All
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Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

Potenciaremos 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. 

 

1.12.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible. 

Participación no último trimestre no concurso de cálculo mental organizado polo departamento 

dentro do proxecto incluído nos Contrato-Programa Innova (CPInnova) 

 

1.13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 
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Apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

Intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 

bacharelato pero que, non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados. 
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MATEMÁTICAS DE 2º DE E.S.O. 
 

2.1.  OBXECTIVOS DE 2º DE E.S.O. 
 

• Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios, deixando constancia dos 
pasos seguidos. 

• Xerar, mediante diferentes métodos (dedución, indución...) padróns, regularidades e leis 
matemáticas en distintos contextos. 

• Xerar diferentes problemas a partir doutro xa resolto.  

• Aplicar o método científico en diferentes situacións de investigación, achegando informes de 
resultados e conclusións destes.  

• Resolver problemas da vida cotiá aplicando os contidos traballados.  

• Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

• Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao 
futuro e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.  

• Utilizar as TIC en contextos matemáticos como ferramentas para a realización de cálculos, 
comprobación de resultados, representacións gráficas, simulacións, etc. 

• Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e 
sentido crítico.  

• Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida 
diaria, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade destas.  

• Desenvolver estratexias de cálculo mental que faciliten e axilicen o uso de diferentes tipos de 
números. 

• Aplicar técnicas de cálculo para resolver problemas de proporcionalidade en situacións da vida 
real. 

• Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os 
cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc.  

• Empregar estratexias de análise de datos na resolución de problemas. 

• Resolver problemas utilizando ecuacións de primeiro e segundo grao e sistemas de ecuacións. 

• Utilizar adecuadamente o teorema de Pitágoras para calcular lados descoñecidos en figuras 
xeométricas.  

• Coñecer e aplicar o concepto de semellanza entre figuras xeométricas. 

• Coñecer as características principais dos corpos xeométricos (poliedros, corpos de revolución e 
poliedros regulares). 
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• Calcular áreas e volumes de figuras xeométricas.  

• Representar funcións a partir da súa expresión analítica ou dunha táboa de valores.  

• Interpretar e analizar adecuadamente unha función lineal en contextos reais.  

• Tabular datos dunha distribución estatística e representalos graficamente.  

• Calcular os parámetros estatísticos básicos dunha distribución estatística e interpretalos 
adecuadamente en cada contexto.  

• Resolver situacións nas que interveñan conceptos de aleatoriedade e probabilidade. 
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Aínda que aparecen reflectidos polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en 2º de E.S.O.: 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.7 Proporcionalidade xeométrica                          
U.D.8   Semellanza                                                        

U.D.9   Corpos xeométricos                                                                      

U.D.10  Áreas e volumes                                         

2ª avaliación:  
10 semanas 
 

U.D.1  Números enteiros 
U.D.2 Fraccións e números decimais 

U.D.3   Proporcionalidade e porcentaxes                    
U.D.4  Linguaxe alxébrica 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.5  Ecuacións de primeiro e segundo grao 

U.D.6  Ecuacións con dúas incógnitas.Sistemas 

U.D.11 Funcións 

U.D.12 Estatística e probabilidade 

 Duración  Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

2 sesións Sesións iniciais  Presentación e 
repaso contidos 

1 Setembro  

Avaliación Inicial 1 

11 semanas 
55 sesións 
 

U.D.7 
13 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Setembro 
Outubro  

Avaliación 1 Outubro 

U.D.8  
13 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Outubro  
Novembro 

Avaliación 1 Novembro 

U.D.9 
13 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Novembro 

Avaliación 1 Novembro 

U.D.10 
13 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Novembro 
Decembro 

Avaliación 1 Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
50 sesións 

U.D.1 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Xaneiro 

Avaliación 1 Xaneiro 

Recuperación 1ª Avaliación 1 Xaneiro 

U.D.2 
18 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

17 Xaneiro 
Febreiro 

Avaliación 1 Febreiro 

U.D.3 Desenvolvemento 9 Febreiro 
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10 sesións 
 

dos contidos 

Avaliación 1 Febreiro 

U.D.4 
12 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

11 Marzo 

Avaliación 1 Marzo 

Sesións dedicadas especificamente á resolución de problemas 
usando os coñecementos adquiridos 11 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
55 sesións 
 

U.D.5 
17 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

15 Marzo 

Avaliación 1 Abril 

Recuperación 2ª Avaliación 1 Abril 

U.D.6 
13 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Abril 
 

Avaliación 1 Maio 

U.D.11 
9 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

8 Maio 

Avaliación 1 Maio 

U.D.12 
17 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

16 Maio 
Xuño 

Avaliación 1 Xuño 

Sesións dedicadas especificamente á resolución de problemas 
usando os coñecementos adquiridos 1 Xuño 

 Repaso xeral de contidos 2 Xuño 

Recuperacións 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 
No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización. 

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.7 Proporcionalidade 
xeométrica 

13 20% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

U.D.8 Semellanza 13 20% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

U.D.9  Corpos xeométricos 13 20%DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

U.D.10  Áreas e volumes 13 20%DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

20% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

 

 

2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.1 Números enteiros 10 20% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

U.D.2  Fraccións e números 

decimais 

18 20% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

U.D.3 Proporcionalidade e 
porcentaxes 

10 20% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

U.D.4  Linguaxe alxébrica 12 20% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

20% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 
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3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.5 Ecuacións de primeiro e 

segundo grao 

17 22,5% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

U.D.6 Ecuacións con dúas 

incógnitas.Sistemas 

13 22,5% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

U.D.11 Funcións 9 22,5% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

U.D.12 Estatística e 
probabilidade 

17 22,5% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

20% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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2.2.  ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades Didácticas 

Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 
(sesións) 

7 Proporcionalidade xeométrica 7.1 Razón y proporcionalidad de segmentos 
7.2 Teorema de Tales 
7.3 Teorema de Pitágoras 
7.4 Cálculo dun lado coñecendo os outros dous 
7.5 Aplicacións do Teorema de Pitágoras 
7.6 Triángulos en posición de Tales 

12 

8 Semellanza 8.1 Polígonos e figuras semellantes 
8.2 Planos, mapas e maquetas 
8.3 Como construír figuras semellantes 
8.4 Semellanza entre triángulos rectángulos 
8.5 Aplicacións da semellanza de triángulos 

10 

9 Corpos xeométricos 9.1 Prismas 
9.2 Pirámides 
9.3 Troncos de pirámide 
9.4 Poliedros regulares 
9.5 Seccións planas de poliedros 
9.6 Cilindros 
9.7 Conos 
9.8 Troncos de cono 
9.9 Esferas 
9.10 Seccións de esferas, cilindros e conos 

12 

10 Áreas e volumes 10.1 Unidades de volume 
10.2 Área e volume do prisma e do cilindro 
10.3Área e volume dunha pirámide e do tronco dunha pirámide 

10 
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10.4Área e volume do cono e do tronco dun cono 
10.5Área e volume da esfera 

1 Números enteiros 1.1  Números positivos e negativos 
1.2  O Conxunto Z dos números enteiros 
1.3  Operacións con números enteiros 
1.4  Potencias de números enteiros 
1.5  Raíces de números enteiros 

10 

2 Fraccións e números decimais 2.1 Suma e resta de fraccións 
2.2 Multiplicación e división de fraccións 
2.3 Problemas con fraccións 
2.4 Potencias con fraccións 
2.5 Os números decimais 
2.6 Representación e ordenación de números decimais 
2.7 Operacións con números decimais 
2.8 Raíz cadrada dun número decimal 
2.9 As fraccións 
2.10 Fraccións e números decimais 

20 

3 Proporcionalidade e porcentaxes 6.1 Razóns e proporcións 
6.2 Magnitudes directamente proporcionais 
6.3 Magnitudes inversamente proporcionais 
6.4 Problemas de proporcionalidade composta 
6.5 Problemas de repartos proporcionais 
6.6 Porcentaxes 
6.7 Problemas con porcentaxes 
6.8 Xuros bancarios 

10 

4 Linguaxe alxébrica 3.1 A Álxebra ¿Para qué serve? 
3.2 Expresións alxébricas 
3.3 Polinomios 
3.4 Produtos notables 

12 

5 Ecuacións de primeiro e segundo grao 

 

4.1 Ecuacións: significado e utilidade 
4.2 Ecuacións: elementos e nomenclatura 
4.3 Transposición de términos 
4.4 Resolución de ecuacións sinxelas 
4.5 Ecuacións con denominadores 

17 
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4.6 Procedemento xeral para a resolución de ecuacións de primeiro grao 
4.7 Resolución de problemas con ecuacións 
4.8 Ecuacións de segundo grao 
4.9 Resolución de ecuacións de segundo grao 
 

6 Ecuacións con dúas incógnitas.Sistemas 5.1 Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas 
5.2 Sistemas de ecuacións lineais 
5.3 Métodos para a resolución de sistemas de ecuacións lineais 
5.4 Resolución de problemas coa axuda dos sistemas de ecuacións 

 

11 Funcións 11.1 Concepto de función 
11.2 Crecemento, decrecemento, máximos e mínimos 
11.3 Funcións dadas por táboas de valores 
11.4 Funcións dadas pola súa ecuación 
11.5 Funcións de proporcionalidade  y = m x 
11.6 Pendente dunha recta 
11.7 Funcións lineais  y = m x + n 
11.8 Funcións constantes   y = k 
11.9 Funcións de proporcionalidade inversa 

8 

12 Estatística e probabilidade 12.1 Confección dunha táboa e a súa gráfica 
12.2 Parámetros de centralización 
12.3 Parámetros de dispersión 
12.4 Parámetros de posición 
12.5 Sucesos aleatorios 
12.6 Probabilidade dun suceso 
12.7 Asignación de probabilidades en experiencias regulares 
12.7 Algunhas estratexias para o cálculo de probabilidades 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

 

80  

 

 

 Matemáticas. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ E 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, 
reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades 
e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión 
das operacións utilizadas, asignación de 
unidades aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no contexto da 
situación, procura doutras formas de 
resolución, etc. 

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

▪ MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
dos problemas (datos, relacións entre os 
datos, e contexto do problema). 

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, 
reconto exhaustivo, comezo por casos 
particulares sinxelos, procura de regularidades 
e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, de xeito 
individual e en equipo. Elaboración e 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

Todas 

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

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

presentación dos informes correspondentes. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión 
das operacións utilizadas, asignación de 
unidades aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no contexto da 
situación, procura doutras formas de 
resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos 
formulando pequenas variacións nos datos, 
outras preguntas, outros contextos, etc. 

▪ MAB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 
resolvelos, revisando o proceso de resolución 
e os pasos e as ideas importantes, 
analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a 
partir de un resolto, variando os datos, 
propondo novas preguntas, resolvendo 
outros problemas parecidos, formulando 
casos particulares ou máis xerais de interese, 
e establecendo conexións entre o problema e 
a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos, de xeito 
individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre 
o proceso, resultados e conclusións obtidas 
nos procesos de investigación. 

▪ MAB1.5.1. Expón e argumenta o proceso 
seguido ademais das conclusións obtidas, 
utilizando distintas linguaxes (alxébrica, 
gráfica, xeométrica e estatístico-
probabilística). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.6. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de situacións problemáticas 
da realidade. 

▪ MAB1.6.1. Identifica situacións problemáticas 
da realidade susceptibles de conter 
problemas de interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MAB1.6.2. Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o mundo 
matemático, identificando o problema ou os 
problemas matemáticos que subxacen nel e 
os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MAB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos sinxelos que permitan a 
resolución dun problema ou duns problemas 
dentro do campo das matemáticas. 

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

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

▪ CMCCT Todas 

▪ MAB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, 
en contexto real, para valorar a adecuación e 
as limitacións dos modelos, e propón 
melloras que aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas 
da realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

▪ MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e 
obtén conclusións sobre el e os seus 
resultados, valorando outras opinións. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

▪ MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas 
para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade e aceptación da 
crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MAB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o 
interese adecuados ao nivel educativo e á 
dificultade da situación. 

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

▪ MAB1.8.4. Desenvolve actitudes de 
curiosidade e indagación, xunto con hábitos 
de formular e formularse preguntas e buscar 
respostas axeitadas, tanto no estudo dos 
conceptos como na resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

Todas 
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 Matemáticas. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ b 

▪ g 

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

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

▪ MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e 
de matematización ou de modelización, 
valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ g 

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

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

▪ MAB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 
resoltos e os procesos desenvolvidos, 
valorando a potencia e sinxeleza das ideas 
claves, aprendendo para situacións futuras 
similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e  elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e as conclusións obtidos. 

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

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

▪ MAB1.11.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a 
realización de cálculos numéricos, alxébricos 
ou estatísticos cando a dificultade destes 
impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións 
con expresiónsalxébricas complexas e 
extraer información cualitativa e cuantitativa 
sobre elas. 

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 9, 10, 11, 
12 

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

▪ CMCCT 13 
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 Matemáticas. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de 
datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e  elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e os 
resultados e as conclusións obtidos. 

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da 
información e da comunicación de maneira 
habitual no proceso de aprendizaxe, 
procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos 
en ámbitos apropiados para facilitar a 
interacción. 

▪ MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais 
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, 
son, etc.), como resultado do proceso de 
procura, análise e selección de información 
relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión 
ou difusión. 

▪ CD 

▪ CCL 

9, 10, 11, 
12, 13 

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

▪ CCL Todas 

▪ MAB1.12.3. Usa adecuadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a 
información das actividades, analizando 
puntos fortes e débiles do seu proceso 
educativoe establecendo pautas de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

Todas 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: representación, 
ordenación na recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións 
equivalentes. Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e operacións. 

▪ B2.3. Números decimais: representación, 
ordenación e operacións. 

▪ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. 

▪ B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, e porcentaxes 
sinxelas, as súas operacións e as súas 
propiedades, para recoller, transformar e 
intercambiar información, e resolver 
problemas relacionados coa vida diaria. 

▪ MAB2.1.1. Identifica os tipos de números 
(naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) 
e utilízaos para representar, ordenar e 
interpretar axeitadamente a información 
cuantitativa. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4 

▪ MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións 
numéricas de distintos tipos de números 
mediante as operacións elementais e as 
potencias de expoñente natural, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4 
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Conversión e operacións. 

▪ B2.5. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente natural: 
operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 10. Utilización da 
notación científica para representar números 
grandes. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 
Estimación e obtención de raíces 
aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias 
para o cálculo mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con calculadora. 

▪ MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos 
de números e as súas operacións, para 
resolver problemas cotiáns contextualizados, 
representando e interpretando mediante 
medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, 
os resultados obtidos. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.1. Números enteiros: representación, 
ordenación na recta numérica e operacións. 
Operacións con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

▪ B2.2. Fraccións en ámbitos cotiáns. Fraccións 
equivalentes. Comparación de fraccións. 
Representación, ordenación e operacións. 

▪ B2.3. Números decimais: representación, 
ordenación e operacións. 

▪ B2.4. Relación entre fraccións e decimais. 
Conversión e operacións. 

▪ B2.5. Potencias de números enteiros e 
fraccionarios con expoñente natural: 
operacións. 

▪ B2.6. Potencias de base 10. Utilización da 
notación científica para representar números 
grandes. 

▪ B2.7. Cadrados perfectos. Raíces cadradas. 
Estimación e obtención de raíces 
aproximadas. 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e 
novos significados dos números en 
contextos de paridade, divisibilidade e 
operacións elementais, mellorando así a 
comprensión do concepto e dos tipos de 
números. 

▪ MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente natural e 
aplica as regras básicas das operacións con 
potencias. 

▪ CMCCT 2 

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

▪ CMCCT 3, 4 

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

▪ CMCCT 4 
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▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias 
para o cálculo mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con calculadora. 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.8. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias 
para o cálculo mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con calculadora. 

▪ B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a 
competencia no uso de operacións 
combinadas como síntese da secuencia de 
operacións aritméticas, aplicando 
correctamente a xerarquía das operacións 
ou estratexias de cálculo mental. 

▪ MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas 
entre números enteiros, decimais e 
fraccionarios, con eficacia, mediante o 
cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, 
calculadora ou medios tecnolóxicos, 
utilizando a notación máis axeitada e 
respectando a xerarquía das operacións. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Elaboración e utilización de estratexias 
para o cálculo mental, para o cálculo 
aproximado e para o cálculo con calculadora. 

▪ B2.4. Elixir a forma de cálculo apropiada 
(mental, escrita ou con calculadora), 
usando estratexias que permitan simplificar 
as operacións con números enteiros, 
fraccións, decimais e porcentaxes, e 
estimando a coherencia e a precisión dos 
resultados obtidos. 

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

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪ MAB2.4.2. Realiza cálculos con números 
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, 
decidindo a forma máis axeitada (mental, 
escrita ou con calculadora), coherente e 
precisa. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4, 5 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Cálculos con porcentaxes (mental, 
manual e con calculadora). Aumentos e 
diminucións porcentuais. 

▪ B2.11. Razón, proporción e taxa.Taxa unitaria. 
Factores de conversión. Magnitudes directa e 
inversamente proporcionais. Constante de 
proporcionalidade. 

▪ B2.12. Resolución de problemas nos que 
interveña a proporcionalidade directa ou 
inversa, ou variacións porcentuais. 
Reparticións directa e inversamente 
proporcionais 

▪ B2.5. Utilizar diferentes estratexias 
(emprego de táboas, obtención e uso da 
constante de proporcionalidade, redución á 
unidade, etc.) para obter elementos 
descoñecidos nun problema a partir 
doutros coñecidos en situacións da vida 
real nas que existan variacións porcentuais 
e magnitudes directa ou inversamente 
proporcionais. 

▪ MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de 
proporcionalidade numérica (como o factor 
de conversión ou cálculo de porcentaxes) e 
emprégaas para resolver problemas en 
situacións cotiás. 

▪ CMCCT 5 

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

▪ CMCCT 5 

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

▪ B2.6. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando os patróns e leis 

▪ MAB2.6.1. Describe situacións ou 
enunciados que dependen de cantidades 

▪ CMCCT 6 
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▪ f 

▪ g 

▪ h 

alxébrica, e viceversa. 

▪ B2.14. Significados e propiedades dos 
números en contextos diferentes ao do cálculo 
(números triangulares, cadrados, pentagonais, 
etc.). 

▪ B2.15. Linguaxe alxébrica para xeneralizar 
propiedades e simbolizar relacións. Obtención 
de fórmulas e termos xerais baseada na 
observación de pautas e regularidades. Valor 
numérico dunha expresión alxébrica. 

▪ B2.16. Operacións con expresións alxébricas 
sinxelas. Transformación e equivalencias. 
Identidades. Operacións con polinomios en 
casos sinxelos. 

xerais que os rexen, utilizando a linguaxe 
alxébrica para expresalos, comunicalos e 
realizar predicións sobre o seu 
comportamento ao modificar as variables, e 
operar con expresións alxébricas. 

variables ou descoñecidas e secuencias 
lóxicas ou regularidades, mediante 
expresións alxébricas, e opera con elas. 

▪ MAB2.6.2. Identifica propiedades e leis xerais 
a partir do estudo de procesos numéricos 
recorrentes ou cambiantes, exprésaas 
mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para 
facer predicións. 

▪ CMCCT 6 

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

▪ CMCCT 6 

▪ f 

▪ h 

▪ B2.17. Ecuacións de primeiro grao cunha 
incógnita e de segundo grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos métodos. 
Interpretación das solucións. Ecuacións sen 
solución. Resolución de problemas. 

▪ B2.18. Sistemas de dúas ecuacións lineais con 
dúas incógnitas. Métodos alxébricos de 
resolución e método gráfico. Resolución de 
problemas. 

▪ B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para 
simbolizar e resolver problemas mediante a 
formulación de ecuacións de primeiro e 
segundo grao, e sistemas de ecuacións, 
aplicando para a súa resolución métodos 
alxébricos ou gráficos, e contrastando os 
resultados obtidos. 

▪ MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación 
(ou un sistema), se un número ou uns 
números é ou son solución desta. 

▪ CMCCT 7, 8 

▪ MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha 
situación da vida real mediante ecuacións de 
primeiro e segundo grao, e sistemas de 
ecuacións lineais con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta o resultado obtido. 

▪ CMCCT 7, 8 

 Bloque 3. Xeometría   

▪ f 

▪ h 

▪ B3.1. Triángulos rectángulos. Teorema de 
Pitágoras. Xustificación xeométrica e 
aplicacións. 

▪ B3.1. Recoñecer o significado aritmético do 
teorema de Pitágoras (cadrados de 
números e ternas pitagóricas) e o 
significado xeométrico (áreas de cadrados 
construídos sobre os lados), e empregalo 
para resolver problemas xeométricos. 

▪ MAB3.1.1. Comprende os significados 
aritmético e xeométrico do teorema de 
Pitágoras e utilízaos para a procura de ternas 
pitagóricas ou a comprobación do teorema, 
construíndo outros polígonos sobre os lados 
do triángulo rectángulo. 

▪ CMCCT 9 

▪ MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras 
para calcular lonxitudes descoñecidas na 
resolución de triángulos e áreas de polígonos 

▪ CMCCT 9 
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regulares, en contextos xeométricos ou en 
contextos reais 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.2. Semellanza: figuras semellantes. 
Criterios de semellanza. Razón de semellanza 
e escala. Razón entre lonxitudes, áreas e 
volumes de corpos semellantes. 

▪ B3.2. Analizar e identificar figuras 
semellantes, calculando a escala ou razón 
de semellanza e a razón entre lonxitudes, 
áreas e volumes de corpos semellantes. 

▪ MAB3.2.1. Recoñece figuras semellantes e 
calcula a razón de semellanza e a razón de 
superficies e volumes de figuras semellantes. 

▪ CMCCT 10 

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

▪ CMCCT 10 

 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.3. Poliedros e corpos de revolución: 
elementos característicos; clasificación. Áreas 
e volumes. 

▪ B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 
conos e esferas) e identificar os seus 
elementos característicos (vértices, 
arestas, caras, desenvolvementos planos, 
seccións ao cortar con planos, corpos 
obtidos mediante seccións, simetrías, etc.). 

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

▪ CMCCT 11 

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

▪ CMCCT 11 

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

▪ CMCCT 11 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.4. Propiedades, regularidades e relacións 
dos poliedros. Cálculo de lonxitudes, 
superficies e volumes do mundo físico. 

▪ B3.5. Uso de ferramentas informáticas para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

▪ B3.4. Resolver problemas que leven 
consigo o cálculo de lonxitudes, superficies 
e volumes do mundo físico, utilizando 
propiedades, regularidades e relacións dos 
poliedros. 

▪ MAB3.4.1. Resolve problemas da realidade 
mediante o cálculo de áreas e volumes de 
corpos xeométricos, utilizando as linguaxes 
xeométrica e alxébrica axeitadas. 

▪ CMCCT 11, 12 

 Bloque 4. Funcións   

▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable 
dependente e independente; formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica 
e fórmula); crecemento e decrecemento; 
continuidade e descontinuidade; cortes cos 

▪ B4.1. Manexar as formas de presentar 
unha función (linguaxe habitual, táboa 
numérica, gráfica e ecuación), pasando 
dunhas formas a outras e elixindo a mellor 
delas en función do contexto. 

▪ MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de 
representación dunha función a outras, e 
elixe a máis adecuada en función do 
contexto. 

▪ CMCCT 13 
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eixes; máximos e mínimos relativos. Análise e 
comparación de gráficas. 

▪ f ▪ B4.1. Concepto de función: variable 
dependente e independente; formas de 
presentación (linguaxe habitual, táboa, gráfica 
e fórmula); crecemento e decrecemento; 
continuidade e descontinuidade; cortes cos 
eixes; máximos e mínimos relativos. Análise e 
comparación de gráficas. 

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

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.2. Funcións lineais. Cálculo, interpretación 
e identificación da pendente da recta. 
Representacións da recta a partir da ecuación 
e obtención da ecuación a partir dunha recta. 

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

▪ B4.3. Recoñecer, representar e analizar as 
funcións lineais, e utilizalas para resolver 
problemas. 

▪ MAB4.3.1. Recoñece e representa unha 
función lineal a partir da ecuación ou dunha 
táboa de valores, e obtén a pendente da 
recta correspondente. 

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

▪ MAB4.3.4. Estuda situacións reais sinxelas e, 
apoiándose en recursos tecnolóxicos, 
identifica o modelo matemático funcional 
(lineal ou afín) máis axeitado para explicalas, 
e realiza predicións e simulacións sobre o 
seu comportamento. 

▪ CMCCT 13 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ B5.1. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. 

▪ B5.2. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia. 

▪ B5.1. Formular preguntas axeitadas para 
coñecer as características de interese 
dunha poboación e recoller, organizar e 
presentar datos relevantes para 
respondelas, utilizando os métodos 

▪ MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha 
poboación de variables cualitativas ou 
cuantitativas en táboas, calcula e interpreta 
as súas frecuencias absolutas, relativas, e 
acumuladas, e represéntaos graficamente. 

▪ CMCCT 14 
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▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias; diagramas de caixa 
e bigotes 

▪ B5.4. Medidas de tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de dispersión. 

estatísticos apropiados e as ferramentas 
axeitadas, organizando os datos en táboas 
e construíndo gráficas, calculando os 
parámetros relevantes, e obtendo 
conclusións razoables a partir dos 
resultados obtidos. 

▪ MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a 
mediana (intervalo mediano), a moda 
(intervalo modal), o rango e os cuartís, elixe o 
máis axeitado, e emprégaos para interpretar 
un conxunto de datos e para resolver 
problemas. 

▪ CMCCT 14 

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

▪ CMCCT 14 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.2. Organización en táboas de datos 
recollidos nunha experiencia. 

▪ B5.3. Diagramas de barras e de sectores. 
Polígonos de frecuencias, diagramas de caixa 
e bigotes 

▪ B5.4. Medidas de tendencia central. 

▪ B5.5. Medidas de dispersión: rango e cuartís, 
percorrido intercuarílico, varianza e desviación 
típica. 

▪ B5.6. Utilización de calculadoras e ferramentas 
tecnolóxicas para o tratamento de datos, 
creación e interpretación de gráficos e 
elaboración de informes. 

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

▪ MAB5.2.1. Emprega a calculadora e 
ferramentas tecnolóxicas para organizar 
datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as 
medidas de tendencia central, o rango e os 
cuartís. 

▪ CMCCT 14 

▪ MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
comunicar información resumida e relevante 
sobre unha variable estatística analizada. 

▪ CMCCT 14 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B5.7. Fenómenos deterministas e aleatorios. 

▪ B5.8. Formulación de conxecturas sobre o 
comportamento de fenómenos aleatorios 
sinxelos e deseño de experiencias para a súa 
comprobación. 

▪ B5.9. Frecuencia relativa dun suceso e a súa 
aproximación á probabilidade mediante a 
simulación ou experimentación. 

▪ B5.3. Diferenciar os fenómenos 
deterministas dos aleatorios, valorando a 
posibilidade que ofrecen as matemáticas 
para analizar e facer predicións razoables 
acerca do comportamento dos aleatorios a 
partir das regularidades obtidas ao repetir 
un número significativo de veces a 
experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa 
probabilidade. 

▪ MAB5.3.1. Identifica os experimentos 
aleatorios e distíngueos dos deterministas. 

▪ CMCCT 15 

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

▪ CMCCT 15 

▪ MAB5.3.3. Realiza predicións sobre un 
fenómeno aleatorio a partir do cálculo exacto 
da súa probabilidade ou a aproximación 
desta mediante a experimentación. 

▪ CMCCT 15 

▪ b ▪ B5.10. Sucesos elementais equiprobables e ▪ B5.4. Inducir a noción de probabilidade a ▪ MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios ▪ CMCCT 15 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

 

91  

 

 Matemáticas. 2º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ f 

▪ h 

non equiprobables. 

▪ B5.11. Espazo mostral en experimentos 
sinxelos. Táboas e diagramas de árbore 
sinxelos. 

▪ B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a 
regra de Laplace en experimentos sinxelos. 

partir do concepto de frecuencia relativa e 
como medida de incerteza asociada aos 
fenómenos aleatorios, sexa ou non posible 
a experimentación. 

sinxelos e enumera todos os resultados 
posibles, apoiándose en táboas, recontos ou 
diagramas en árbore sinxelos. 

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

▪ CMCCT 15 

▪ MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de 
sucesos asociados a experimentos sinxelos 
mediante a regra de Laplace, e exprésaa en 
forma de fracción e como porcentaxe. 

▪ CMCCT 15 
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PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

  LA:  LIBRO DO ALUMNO  (E – DIXGAL,  EDITORIAL EDEBÉ)  
 
 

Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Diferenciar os conxuntos N e Z e identificar os seus elementos e a súa estrutura.  CMCCT, CAA, 

CSIEE, CCEC, CCL 
 1 

Cuantificar, mediante números enteiros, situacións do contorno.  CMCCT, CSIEE, 

CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p14 :  1 ,2  

Coñecer os conceptos de valor absoluto e oposto dun número enteiro. Ordenar 

números enteiros 

 CMCCT, CSIEE, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS p15 :  3 ,4 ,  p33:  56 ,57 1 

Resolver con seguridade expresións con parénteses e operacións combinadas, aplicando 

correctamente a prioridade das operacións. 

 CMCCT, CAA, CCL, 

CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p16 -18:  5  a  14 ,  p21:  23 ,  

p34:  58  a  66  
2 

Identificar relacións de divisibilidade. Coñecer e aplicar os criterios de divisibilidade. CMCCT, CAA, CSIEE, 

CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS  p19 :  15  a  18 1 

Diferenciar os números primos e os números compostos. Descompoñer números en 

factores primos. 

CMCCT, CAA, CCL, 

CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p20 :  19  a 22,  p34 :  68a70 1 

Calcular potencias de base enteira e expoñente natural.  CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p22 :  24  a 26  2 

Coñecer e aplicar as propiedades das potencias. CMCCT, CAA, CSIEE, 

CCL 

▪ LA:   EXERCICIOSp23:  27  a  29 ,  p25,26 :  30  a 

34,  40,  p35 :  72  a 78  

Expresar en notación científica aproximacións de números moi grandes ou moi 

pequenos. 

CMCCT, CCEC, 

CSIEE, CCL, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p26 :  35  a 39,p35 :  81 1 

Resolver raíces de números enteiros, identificando cando non existen. CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p28 :  41  a44 ,  p29:  45 -48 ,  

p35:  79 ,80  
2 

Resolver problemas con números enteiros. CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p36 :  91  a 102  2 

2 Identificar se dúas fraccións son equivalentes. Obter varias fraccións equivalentes a 

unha dada.Obter a fracción equivalente a unha dada con certas condicións. 

CMCCT, CAA, CCL, 

CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p44 -46:  1 ,3 ,4 ,  6  a 11 ,  p63:  

54  
2 

Simplificar fraccións ata obter a fracción irreducible. CMCCT, CAA, CSIEE 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p47 :  12  a14 ,  p63:  56,57  
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Reducir fraccións a común denominador. Ordenar fraccións CMCCT, CAA, CSIEE 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p48 -49:  15  a  19 ,  p64:  59 a  

61  

Calcular a fracción dun número. Sumar,  restar, multiplicar e dividir fraccións.Reduce 
expresións con operacións combinadas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CD 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p44 :  2 ,  p45 :  5 ,  p63 :  55 ,  p50 -

51:  20 a  24 ,  p64:  62,  64  
4 

Calcular potencias de base fraccionaria e expoñente natural. Interpretar e calcular as 
potencias de expoñente negativo.Aplicar as propiedades das potencias para reducir 
expresións numéricas ou alxébricas. 

CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE, CD 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p52 :  27  a 29,  p64 :  63  

Calcular a raíz cadrada dun número coa aproximación desexada. CMCCT, CAA, CD 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p53 :  30 ,  31 ,  p64 -65 :  67  a 69  2 

Resolver problemas nos que intervén a fracción dunha cantidade, sumas, restas, 
multiplicacións e divisións de fraccións e utilizando o concepto de fracción dunha 
fracción. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p51 :  25 ,  26 ,  p66 -67 :  82  a 

92,  95 a  98,  102  a 104 ,  107  
4 

Comprender a estrutura do sistema de numeración decimal e manexar as equivalencias 
entre as distintas ordes de unidades decimais. 

CMCCT, CCL, CCEC, 
CSIEE, CD 
 

 1 

Ler e escribir números decimais. CMCCT, CCL, CCEC 
 

 

Distinguir os distintos tipos de números decimais (exactos, periódicos, outros). CMCCT, CAA, CD 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p54 :  34 ,  p65:  70  2 

Pasar cantidades da forma fraccionaria a decimal e viceversa CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p54 :  33 ,  p55 -56 :  35  a 37 ,  

p65:  71 ,  73  a  75  

Diferenciar os números racionais dos que non o son. CMCCT, CAA, CSIEE  1 

Ordenar números decimais, situalos na recta numérica e intercalar un decimal entre 
outros dous dados. 

CMCCT, CAA, CSIEE 
 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p57 :  38  a 41 1 

Aproximar, por redondeo, un decimal á orde de unidades desexada. Estima o erro 
cometido nun redondeo. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p61 :  48  a 50,  p65 :  79  1 

 Resolver expresións con operacións combinadas nas que interveñen números decimais, 
aproximando os resultados á orde de unidade desexada. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD, CCL 
 

▪ LA:   EXERCICIOS p58 -60:  42  a  45 ,  p65:  72,  80  2 

Resolver problemas con varias operacións de números decimais, aproximando, por 
redondeo, cando sexa preciso e estimando o erro cometido. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p60 :  46 ,47,p66:  93,  94,  p67 :  

99 a  101 ,  105 ,  106  
3 

Obter a descomposición polinómica dun número decimal, segundo as potencias de base 
dez. 

CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS p81 :  15  1 

3 Traducir a linguaxe alxébrica enunciados relativos a números descoñecidos ou 
indeterminados, relacións ou propiedades numéricas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p74 :  1 ,  p85 -86:  36,  39 ,  45 ,  
48,  p87 :  49 ,  p88 :  63  a 66 ,  p89:  72 a  80  

3 
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Interpretar relacións numéricas expresadas en linguaxe alxébrica e calcular o valor 
numérico dunha expresión alxébrica 

CMCCT, CCL, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p74 :  2 ,  p86 :  38  1 

Identificar o grao, o coeficiente e a parte literal dun monomio. Monomios semellantes. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p75 :  3  a  5 ,  p85:  37  2 

Clasificar os polinomios e distinguilos doutras expresións alxébricas. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p80 :  20  a 22,  p87 :  53  

Calcular o valor numérico dun polinomio para un valor dado da indeterminada. CMCCT, CAA, CD ▪ LA:   EXERCICIOS p80 :  19 ,  p87:  54  

Sumar, restar, multiplicar e dividir monomios. CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOSp76 -77 :  6  a 13 ,  p86:  41,  42  1 

Sumar, restar e multiplicar polinomios. CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p81 -82:  23  a  30 ,  p87:  55,  

56,  p88 :  59 ,  60 ,  62  
2 

Extraer factor común. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p86 :  44  1 

Aplicar as fórmulas dos produtos notables. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p78 :  14  a 18,  p87 :  50  a  52 ,  

p88:  58 ,  69  
2 

Simplificar fraccións alxébricas sinxelas. CMCCT, CAA, CD  3 

4 Recoñecer as ecuacións e os seus elementos: termos, membros, grao, solucións. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p96 :  1 ,  p113:  3 ,4  2 

 Recoñecer se un valor determinado é ou non solución dunha ecuación. CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p96 :  2 ,  p114:  35,  36  1 

 Resolver ecuacións con parénteses e denominadores. CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOSp97 -100:  3  a  8 ,  p102 :  9  a  11,  

p114 :  41  a 45 ,  p103:  12,  13  
4 

 Resolver ecuacións de segundo grao completas e incompletas CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p104 -109:  14  a  24 ,  p115 :  48  

a  55 ,  p116:  56  a  61  
4 

 Resolver problemas coa axuda das ecuacións de primeiro e segundo grao. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p110 -111:  25  a  30 ,  p116 -

117:  62  a  86 
6 

5 Calcular, recoñecer e representar as solucións dunha ecuación de primeiro grao con 
dúas incógnitas. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p124:  1 ,  p125:  2 ,  p137 :  25  1 

Dada unha ecuación lineal, construir unha táboa de valores (x, y), con varias das súas 
solucións, e representala no plano cartesiano. 

CMCCT, CSIEE, CCL, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOSp125:  3  a  5 ,  p137:  26  1 

Coñecer o concepto de sistema de ecuacións. Saber en que consiste a solución dun 
sistema de ecuacións lineais e coñecer a súa interpretación gráfica. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p126:  6 ,7 ,  p137 :  27  a  29  2 

Recoñecer, ante a representación gráfica dun sistema de ecuacións lineais, se o sistema 
ten solución; e, en caso de que a teña, identificala. 

CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p139:  45,  p140 :  48  2 

Resolver sistemas de ecuacións lineais polo método gráfico e por métodos alxébricos. CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOSp127 -131:  8  a  17 ,  p133:  

18,19 ,   p138:  30  a  38 ,  p139 :  39 a  43 ,  46 ,  47  
3 

Utilizar os sistemas de ecuacións como ferramenta para resolver problemas. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p135:  22,  23,  p141 :  54  a  67  3 
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6 Coñecer e manexar os conceptos de razón e proporción. Obter a razón de dous 
números. Calcular un número que garda con outro unha razón dada. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOSp148:  1 ,  p149:  2 ,  4  1 

Identificar se dúas razóns forman proporción.Calcular o termo descoñecido dunha 
proporción. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p149:  3 ,  p161:  28 ,  29 ,  31  a 

33  
1 

Recoñecer as magnitudes directa ou inversamente proporcionais, construír as súas 
correspondentes táboas de valores e formar con elas distintas proporcións. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOSp162:  37  1 

Comprender e manexar os conceptos relativos ás porcentaxes.Asociar cada porcentaxe 
cunha fracción, cunha proporción ou cun número decimal. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD, CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p155:  17,   1 

Calcular porcentaxes. CMCCT, CSIEE, CD ▪ LA:   EXERCICIOS p155:  16,  18  1 

Resolver problemas: 
-  De proporcionalidade composta. 
-  De reparticións directa e inversamente proporcionais 
-  De porcentaxes directas. 
-  Que esixen o cálculo do total, coñecidos a parte e o tanto por cento. 
-  Que esixen o cálculo do tanto por cento, coñecidos o total e a parte. 
-  De aumentos e diminucións porcentuais 

-  De xuro bancario. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOSp151 -152:  5  a  12 ,  p154:  13  a  

15,  p156 :  19  a  21 ,  p159:  22  a  25 ,  p162 :  34  a  45 ,  

p163 :  46  a  61 ,  p164:  63 a  75,  p165:  76  a  84  

4 

7 Coñecer e manexar  a razón e proporcionalidade de segmentos CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOSp176:  1  a  3 ,  p189 -190:  21 a  

27 
2 

Coñecer e aplicar o teorema de Tales CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p179:  4 ,  5 ,  p181 -182:  6  a 

12,  p190 :  28  a  41 ,  p191:  42 
3 

Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p183:  13  1 
 

Dadas as lonxitudes dos tres lados dun triángulo, recoñece se é ou non rectángulo. CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOSp191:  43  

Calcula o lado descoñecido dun triángulo rectángulo, coñecidos os outros dous. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p183:14  1 

Aplicar o teorema de Pitágoras na resolución de problemas xeométricos CMCCT, CSIEE, CCL, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p191:  44 a 51  2 

Identificar triángulos en posición de Tales CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p185:  15,  16,  p192 :  54 1 

Resolver problemas xeométricos de triángulos utilizando os conceptos e os 
procedementos propios do Teorema de Tales. 

CMCCT, CSIEE, CCL, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p192:  55 a 68 2 

8 Coñecer e comprender o concepto de semellanza de triángulos.Recoñecer, entre un 
conxunto de figuras, as que son semellantes, e enunciar as condicións de semellanza. 

CMCCT, CSIEE, 
CCEC, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p200:3  1 
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Comprender o concepto de razón de semellanza e aplicalo para a construción de 
triángulos semellantes e para o cálculo indirecto de lonxitudes. 

CMCCT, CCL, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p200:  1 ,  2 ,  4 ,p201:  5  a  7 ,  

p203-204 :  8  a  11,  p217 :  31  a  33,  p218:  34 a  38,  

p219 :  49  a 51  

3 

Coñecer e aplicar os teoremas do cateto e da altura. CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p206:  12,  13,  p219 :  46 ,  48  1 

Construír  e calcular a lonxitude dos lados dun polígono que é semellante a un dado e 
cumpre unhas condicións determinadas. 

CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOSp208 -209:  14 a  16,  p219 :  47  1 

Coñecer e calcular a razón entre os perímetros e as áreas de dous polígonos semellantes 
e aplicala para resolver problemas. 

CMCCT, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p210 -211:  17  a  24 ,  p218 :  39  

a  42  
2 

Coñecer o concepto de escala e aplicala para interpretar planos e mapas.Obter a razón 
de semellanza entre dúas figuras semellantes (ou a escala dun plano ou mapa). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOSp213:  25 ,  26 ,  p220 :  62  a  64  1 

Resolver problemas xeométricos utilizando os conceptos e os procedementos propios 
da semellanza. 

CMCCT, CSIEE, CCL, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOSp220:  53  a  61  2 

9 Recoñecer e clasificar os poliedros e os corpos de revolución. CMCCT, CCL, CCEC ▪ LA:   EXERCICIOS p238:  28,  30,  p239 :  32 ,  

p241 :  37 ,  39  
1 

Coñecer e nomear os distintos elementos dun poliedro (arestas, vértices, caras, caras 
laterais dos prismas, bases dos prismas e pirámides...). 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p250:  75  1 

Identificar, entre un conxunto de figuras, as que son de revolución, nomea os cilindros, 
os conos, os troncos de cono e as esferas, e identifica os seus elementos (eixe, bases, 
xeratriz, raio...). 

CMCCT, CCL, CSIEE 

Desenvolver os poliedros (prismas, pirámides, troncos de pirámide, ortoedros, …) e 
obter as superficies dos seus desenvolvementos 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p237:  23,  p241 :  36 ,  38  1 

Recoñecer, nomear e describir os poliedros regulares.Nomear os poliedros regulares 
que teñen por caras un determinado polígono regular.Resolver problemas xeométricos 
que impliquen cálculos de lonxitudes e superficies nos poliedros. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, 

▪ LA:   EXERCICIOS p248:  61,  63,  p250 :  84  a  87 ,  

p251 :  95 ,  97 ,  98 ,  100   
1 

Coñecer o desenvolvemento de cilindros, conos e troncos de cono, e calcular as áreas 
dos seus desenvolvementos 

CMCCT, CCL, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p241:  36,  38  1 

Coñecer e aplicar as fórmulas para o cálculo da superficie dunha esfera, dun casquete 
esférico ou dunha zona esférica.Coñecer a relación entre a superficie dunha esfera e a 
do cilindro que a envolve, e utilizar esa relación para calcular a área de casquetes e 
zonas esféricas. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p251:  88 a 91 ,  94 ,  96,  99  1 

10 Calcular áreas de poliedros, prismas e pirámides regulares. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p259 -260:  2  a 7 ,  p276 :  47  a 

50  
2 

Calcular áreas de corpos de revolución: cilindro, cono e esfera. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p262:  8  a 13,  p276 :  51  2 
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Resolver problemas de áreas de corpos compostos por poliedros, prismas, pirámides, 
conos, cilindros, esferas, aplicando os conceptos estudiados 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p263:  14,  16,  p276 :  52 ,  53  2 

Comprender o concepto de medida do volume e coñecer e manexar as unidades de 
medida do SMD. 

CMCCT, CCL, CCEC, 
CD 

 1 

Coñecer e utilizar as fórmulas para calcular o volume de prismas, cilindros, pirámides, 
conos e esferas.  

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p265 -269:  17  a  24 ,  26  a  

33,p276:  54,  55  
3 

Resolver problemas xeométricos que impliquen o cálculo de volumes de prismas, 
pirámides, conos, esferas, troncos de pirámides e troncos de cono. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p267:  25,  p269 :  34  2 

Calcular o volume de corpos compostos. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p270:  36,  p276 :  57 ,  58  2 

Resolver outros problemas de volume (por exemplo, que impliquen o cálculo de custos, 
que combinen co cálculo de superficies, etc.). 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOSp277 -278:  70 a  73,  74 a  

76,79  a 86   
4 

11 Coñecer e manexar o sistema de coordenadas cartesianas. CMCCT, CCL, CCEC ▪ LA:   EXERCICIOS p295:  8 ,  9  1 
 

Comprender o concepto de función e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas 
funcionais.Distinguir se unha gráfica representa ou non unha función. 

CMCCT, CAA, CD ▪ LA:   EXERCICIOS p290 -293:  1  a 7 ,  p310 :  33  

Interpretar unha gráfica funcional e analízaa, recoñecendo os intervalos constantes, os 
de crecemento e os de decrecemento. Recoñecer os máximos e mínimos. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p299 -300:  13  a  15 ,  p310 :  35 ,  

39  
1 

Dada a ecuación dunha función, constrir unha táboa de valores (x, y) e representala, 
punto por punto, no plano cartesiano. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p297:  10 a 12 ,  p310 :  37 ,  41  1 

Recoñecer e representar unha función lineal a partir da ecuación e obter a pendente da 
recta correspondente.Obter a pendente dunha recta a partir da súa gráfica. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p303:  17 a 19 ,  p311 :  44 ,  45  1 

Identificar a pendente dunha recta e o punto de corte co eixo vertical a partir da súa 

ecuación, dada na forma  y =mx+n.Obter a ecuación dunha recta a partir da súa gráfica. 

CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOSp304 -305:  20 a  23,  p311 :  49  1 

Recoñecer unha función constante pola súa ecuación ou pola súa representación 

gráfica. Representar a recta y =k ou escribe a ecuación dunha recta paralela ao eixo 
horizontal. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p311:  44  1 
 

Escribir a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes e 
representala. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p311:  46  

Resolver  problemas relacionados coas funcións CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p313:  74 a 77  2 

 Recoñecer e representar unha función de proporcionalidad inversa CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p306:  24,  25,  p312 :  58 ,  59  
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12 Coñecer o concepto de variable estatística e diferenciar os seus tipos. CMCCT, CCEC, CSC, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p321:  2  a 4  1 

Elaborar e interpretar táboas estatísticas cos datos agrupados. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p323 -324:  6  a 8  1 

Representar e interpretar información estatística dada graficamente (diagramas de 
barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores...). 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p325 -326:  9 ,  10 ,  p342:  35,  
36,  38,  p343:  42 ,  43  

1 

Interpretar pictogramas, pirámides de poboación e climogramas. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CCEC 

 1 

Calcular os parámetros estatísticos (media, mediana, moda, cuartiles, percorrido, 
desviación media, …) relativos a unha distribución. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p329 -330:  13  a  15 ,  p332 -

333:  17  a  21,  p343-344 :  44  a  47,  50  a 52  
3 

Identificar as experiencias e os sucesos aleatorios, analizar os seus elementos e 
describilos coa terminoloxía adecuada. 

CMCCT, CCL, CCEC, 
CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p344:  53  1 

Ante unha experiencia aleatoria sinxela, obter o espazo mostral, describir distintos 
sucesos e clasificalos segundo a súa probabilidade (seguros, probables, moi probables, 
pouco probables...). 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p335:  23,  p337 :  24 ,  25  1 

Comprender o concepto de probabilidade e asignar probabilidades a distintos sucesos 
en experiencias aleatorias.Aplicar a lei de Laplace para calcular a probabilidade de 
sucesos pertencentes a experiencias aleatorias regulares. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p339:  26,  27,  p344 -345 :  54 ,  

55,  57,  58  
3 

Utilizar estratexias para o cálculo de probabilidades como diagramas en árbore . CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p345:  56  1 
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F) TEMPORALIZACIÓN 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas en 2º de ESO, agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Xeometría 

• Funcións 

• Estatística e Probabilidade 
O bloque de procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO AVALIACIÓN 

B
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BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
NÚMEROS ENTEIROS 

2 2 
FRACCIÓNS E NÚMEROS DECIMAIS 

3 
LINGUAXE ALXÉBRICA 

4 

 

ECUACIÓNS DE PRIMEIRO E SEGUNDO 

GRAO 3 

5 
ECUACIÓNS CON DÚAS INCÓGNITAS 

6 PROPORCIONALIDADE E 
PORCENTAXES 

2 

BLOQUE 3: 

XEOMETRÍA 

7 
PROPORCIONALIDADE XEOMÉTRICA 

1 

8 
SEMELLANZA 

9 
CORPOS XEOMÉTRICOS 

10 
ÁREAS E VOLUMES 

BLOQUE 4: FUNCIÓNS 
11 

FUNCIÓNS 

3 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

12 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
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Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
 
Observación: 
 
En acordo tomado na reunión de Departamento celebrada o día 13 de setembro de 2021, 
decidiuse iniciar o curso polo bloque 3: Xeometria por dous motivos principais: 
 
- A xeometría é un contido que non puido ser traballado durante o curso pasado en  1º ESO e 
que, polo tanto, debe ser afianzado en 2ºESO . A súa ubicación na 1ª avaliación vai favorecer o 
carácter circular do currículo de Matemáticas.  
- Tratar de que o alumnado teña una visión o máis global posible da xeometría. 

 
 

 
G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 

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

- Coñecemento dalgúns sistemas de numeración apreciando as vantaxes do sistema decimal. 

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

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

divisibilidade. 

- Recoñecemento dos números primos menores que 100. 

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

mínimo común múltiplo de números sinxelos. 

- Resolución de problemas aritméticos de varias operacións. 

- Resolución de problemas de divisibilidade. 

- Elaboración e interpretación de mensaxes nas que aparecen os números enteiros cuantificando 

información. 

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

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

con operacións combinadas. Regra dos signos. Supresión de parénteses. Xerarquía das 

operacións. 

- Resolución de problemas aritméticos con números enteiros. 

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

- Representación de números con dúas cifras decimais na recta. 

- Aproximación dun número ás décimas e ás centésimas. 

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

- Recoñecemento de fraccións equivalentes.  

- Simplificación de fraccións con números pequenos. 

- Redución de fraccións sinxelas a común denominador. 
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- Paso, a forma fraccionaria, de calquera decimal exacto. 

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

decimal e viceversa. 

- Suma e resta de fraccións.  

- Multiplicación e división de fraccións. 

- Cálculo da fracción dunha cantidade. 

- Resolución de problemas sinxelos con números fraccionarios. 

- Cálculo de potencias de base 10 con expoñente enteiro. 

- Interpretación de cantidades escritas en notación científica. 

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

Recoñecemento de se a proporcionalidade é directa ou inversa. 

- Cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 

- Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 

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

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

- Cálculo de porcentaxes directas. 

- Resolución de situacións de aumento ou diminución porcentual (problemas directos). 

- Cálculo do xuro que produce un capital nun número enteiro de anos, para un rédito dado. 

- Interpretación e utilización de expresións alxébricas que achegan información sobre 

propiedades, relacións, xeneralizacións, etc. 

- Tradución a linguaxe alxébrica de enunciados moi sinxelos. 

- Coñecemento da nomenclatura e os elementos relativos aos monomios. 

- Operacións con monomios. 

- Coñecemento da nomenclatura e dos elementos relativos aos polinomios. 

- Suma e resta de polinomios. 

- Multiplicación dun polinomio por un número. 

- Recoñecemento dunha ecuación e os seus elementos. 

- Descubrir se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación. 

- Concepto de ecuacións equivalentes. 

- Procedementos básicos para a transposición de termos dun membro a outro dunha ecuación. 

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

- Resolución de ecuacións do tipo ax2=c. 

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

doutros similares. 

- Recoñecemento dunha ecuación lineal. 

- Representación, punto a punto, de ecuacións lineais. 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

 

102  

I 

- Recoñecemento de se un par de valores é, ou non, solución dun sistema. 

- Identificación da solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano. 

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

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

sistemas de ecuacións e resolución, mediante os mesmos procedementos, doutros problemas 

similares. 

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

rectángulo. 

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

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

planas e espaciais. 

-Con resultado exacto, enteiro ou decimal exacto.  

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

- Soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto ou hipotenusa) nun 

triángulo rectángulo do que se coñecen os outros dous. 

- Recoñecemento de figuras semellantes. 

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

medidas dunha figura coñecendo as doutra semellante a ela e a razón de semellanza. 

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

realidade, no plano ou a escala dunha representación. 

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

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

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

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

características. 

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

- Desenvolvemento no plano dun poliedro sinxelo, un cilindro ou un cono. 

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

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

coñecendo as medidas necesarias. 

- Utilización da unidade adecuada á magnitude do volume que se está a medir en cada caso. 

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

puntos dados mediante a súa representación. 

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

abscisa, ordenada, función, crecente... 

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

enunciado ao que responda certa gráfica. 
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- Obtención dalgúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión analítica. 

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

funcións que se representan mediante rectas. 

- Interpretación dunha táboa ou unha gráfica estatística. 

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

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

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

- Sucesos aleatorios e experiencias aleatorias. 

- Espazo mostral. 

- Probabilidade dun suceso. 

- Experiencias regulares e irregulares. 

- Lei de Laplace. 

- Asignación de probabilidades mediante a lei de Laplace. 

 

 
H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

 
A proba de avaliación inicial concrétase no apartado 2.8 

Para a docencia presencial: 

• Interese e traballo do alumnado na materia e na aula, medido a través de elementos tales 

como a participación e as tarefas diarias. 

• Observación do caderno. 

• Presentación dos traballos TIC en tempo e forma. 

• Controis periódicos dos contidos das unidades. 

Para a docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán consistir 

na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 
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2.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
A metodoloxía será activa e participativa, de maneira que facilite a aprendizaxe tanto individual como 

colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias clave, 

especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

Para a docencia presencial, empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

• Uso habitual da aula virtual, e das TICs. 

• Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 

débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado para poder 

adaptarse a cada grupo de estudantes e así rendibilizar ao máximo os recursos dispoñibles. 

• A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e 

o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles 

permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

• Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e 

graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 

• Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual 

integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.  

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos 

para investigar e descubrir. 

• Traballo en grupo no desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

Para a docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 3 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 
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2.4.  MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a docencia presencial: 

 Libros do alumno para a área de Matemáticas 2.º ESO  (Editorias  NETEX , EDEBÉ , AULAPLANETA E 
DIXIT incluidos no proxecto E-DIXGAL da Consellería de Educación e O. U. da Xunta de Galicia) 

• Calculadora. 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

• Proxecto ABALAR: 

O departamento participa no proxecto ABALAR, para 1º e 2º da ESO, que “persegue un salto 

cualitativo e cuantitativo no modelo educativo galego, co fin de mellorar a súa eficiencia nun 

proceso de modernización, integrando as tecnoloxías da información e da comunicación en todos os 

ámbitos educativos”. 

Para docencia non presencial: 

• Ordenador personal e webcam. 

• Móbil. 

• Edixgal, todos os recursos que están na plataforma dispoñibles. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través de Eva de Edixgal, vídeoconferencias por webex e/ 

ou correo electrónico. 

 
2.5.  CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Docencia presencial durante todo o curso: 

❑ Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do curso.  
❑ Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 

trimestre. 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames. 
❑ A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  80 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas. A porcentaxe de cada exame queda a criterio do profesor segundo a 
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dificultade do exame, a cantidade de materia que entra no mesmo, etc...A porcentaxe 
de cada exame será indicada aos alumnos. 

• O  20 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos TIC en tempo e forma, 
observación do cuaderno, libro de lectura... 

❑ Recuperación durante o curso: 
Faranse recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no 
transcurso da terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai 
tempo para realizala. 

❑ A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das 
tres avaliacións, sempre que ningunha destas sexa inferior a 4. 

❑ No caso de que dita nota media sea inferior a 5 ou no caso de que a nota dalgunha das 
avaliacións sexa inferior a 4, o alumno deberá presentarse a unha proba final antes da 
avaliación ordinaria. O contido desa proba será a seguinte: 

       - Os que suspendan só unha avaliación: o contido correspondente á mesma. 
       - Os que suspendan dúas ou tres avaliacións: o contidos impartidos durante o curso. 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final. 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita.  
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con él , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ..., retiraráselle o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 

Docencia non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás tres videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os controis. 

Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha videoconferencia a través de 

Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na realización de cuestionarios, test 

de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, cuestións, preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas 

nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño realizaranse 

online a través de Webex con cámara aberta. 
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 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

 Docencia parte non presencial e parte presencial: 

 Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 

das cualificacións conrrespondentes tendo en conta a duración de cada unha. 

 
2.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 

parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  

– os obxectivos acadados 

– a correcta secuenciación da materia 

– os propios recursos empregados 

– e a metodoloxía didáctica empregada, 

– así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  

O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  

Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 

Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 

conta, a lo menos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 

dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 

vindeiros cursos. 

 
2.7 ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

 

Procedemento de recuperación da materias pendente de cursos anteriores: 

 

1º Haberá dous exames parciais:  xaneiro e  abril. 

2º Para preparar cada un dos exames parciais, o/a profesor/a de Matemáticas do curso actual 

entregaralle ao alumnado un plan de traballo a mediados de outubro (para o 1º parcial) e a 

mediados de xaneiro (para o 2º parcial).    

3º O alumnado deberá entregar antes da data de cada un dos exames parciais, os exercicios 

correspondentes ao plan de traballo correspondente. 

4º As preguntas de cada un dos exames parciais serán do mesmo tipo que as dos respectivos plans 

de traballo. 
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5º A cualificación de cada exame parcial poderase incrementar ata un punto pola entrega dos 

exercicios correspondentes aos respectivos plans de traballo. 

6º A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais sempre que 

estas sexan maiores ou iguais que 4. 

7º Se a cualificación final é inferior a  5,  ou no caso de que algún dos parciais teña unha 

cualificación inferior a 4, o alumnado deberá presentarse a unha proba final na primeira 

semana do mes de maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames parciais, 

poderá optar por facer todo o exame ou repetir só o parcial suspenso. 

8º No caso de non superar a materia nesa proba final, haberá un exame extraordinario no mes de 

xuño da totalidade dos contidos impartidos. 

9º O profesorado do Departamento de Matemáticas estará durante algúns recreos a disposición 

do alumnado para resolver as súas dúbidas.  

 

No caso de ensino non presencial, o profesor de Matemáticas do curso actual realizará o seguimento 

do plan de traballo a través da aula virtual, creará videoconferencias específicas para o alumnado coa 

materia pendente e as probas serán on line mediante Webex con cámara e micrófono. 

 

 

2.8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 

formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 
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2.9. PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En primeiro no se impartiu Xeometría. 

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/2021 e tras a avaliación inicial, traballaranse os 

contidos non impartidos no curso anterior do bloque de Xeometría ao comezar o bloque 

correspondente no presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades 

que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 

 

2.10.  CÁLCULO MENTAL. 

O cálculo mental é unha ferramenta matemática que nos axuda a "manter a mente en forma". 

Unha multitude de actos cotiáns requiren que a mente se inicie para realizar cálculos matemáticos 

rápidos. Non obstante, descontar a devolución dunha compra, un desconto nunha tenda e outras 

operacións, a miúdo sinxelas, pero que a moitos lles resultaría máis cómodo se se realizasen cun lapis 

sobre papel, son máis fáciles de resolver se aprenden e aplican diferentes mentalidades, estratexias e 

técnicas de cálculo. Fomentar este exercicio entre os estudantes axúdalles a explorar diferentes 

xeitos de calcular e operar con números e promover a adquisición de habilidades de concentración e 

atención. 

Como cursos oficiais básicos, desenvolver e aplicar estratexias persoais de cálculo mental é unha das 

competencias que deben adquirir os estudantes de  secundaria. O esencial é que os estudantes 

comprendan que hai diferentes xeitos de traballar cos números e que só teñen que escoller o máis 

adecuado para cada cálculo. 

Con este obxectivo en mente, no Departamento de matemáticas, deseñaremos un proxecto, que se 

incluirá dentro dos contratos-programa Innova (CPInnova) . Consistirá na realización de actividades 

para seren levadas a cabo nos primeiros minutos de clase nos cursos de 1º e 2º de ESO un mínimo de 

tres días á semana. Para iso empregaremos diferentes estratexias, materiais e recursos que se citan a 

continuación:  

▪ O Método Quinzet que consiste  nunha metodoloxía do tratamento do cálculo global a partir 

da proposta sistemática de problemas graduados de cálculo global, que o profesorado 

proporá na aula ao principio da clase. 

O cálculo global é aquel que o cerebro realiza a partir de imaxes, e polo tanto non é necesario, 

para obter a solución, ter coñecemento de ningún método ou algoritmo de resolución. Os 

problemas propostos sempre propoñen cantidades reducidas e situacións imaxinables polo 

alumnado para que sexan eles os que desenvolvan  de forma persoal estratexias globais de 

aprendizaxe. 
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Os obxectivos iniciais do quinzet son utilizar materiais, actividades e recursos para mellorar a 

aprendizaxe das matemáticas. Motivar ao alumnado, a partir dos seus propios avances e 

logros, para que continúe aprendendo matemáticas. 

  

▪ O emprego de táboas de cálculo mental:  proxecto de Jesús Javier Jiménez Ibáñez, profesor 

de matemáticas de Navarra do I.E.S. Alhama de Corella que pode consultarse en 

http://docentes.educacion.navarra.es/jjimenei/index.html. Este proxecto ofrece un método 

innovador para traballar sistematicamente o cálculo mental na aula. Consiste na realización 

cronometrada por parte do alumnado de táboas de cálculo, relacionadas cos temas do 

currículo de matemáticas do curso correspondente. Cun tempo reducido, quedarán 

rexistrados os resultados obtidos polo alumnado e serán de gran utilidade para o profesorado 

e alumnado. Estas táboas están ideadas para mellorar a rapidez do cálculo de operacións 

básicas aritméticas, alxébricas, para repasar e consolidar conceptos básicos. 

  

▪ O emprego de ferramentas online:  Na rede pódense atopar páxinas web para practicar o 

cálculo mental en diferentes áreas do currículo. Entre elas citaremos as seguintes: 

- www.matematico.es: Nesta páxina podemos atopar multitude de exercicios con distintos 

niveis de dificultade e cubrindo a totalidade de contidos a desenvolver nos cursos aos que 

está destinado o programa: 1º e 2º de ESO (aínda que tamén conta con actividades para o 

resto dos cursos de secundaria e algúns de primaria). Trátase de exercicios autocorrexibles, 

nos que o alumno pode traballar de xeito completamente autónomo. 

- Tutomate 3.0: Material que se pode atopar dentro do repositorio Abalar e no que, ademáis 

de vídeos, exercicios resoltos e actividades en Xeoxebra, inclúe tamén ferramentas para o 

cálculo mental no relativo ao cálculo con números naturais, enteiros, decimais, divisibilidade e 

fraccións. Nelas, o alumno debe responder de xeito correcto o maior número de operacións 

posible nun tempo dun minuto. 

  

Durante os dous primeiros trimestres do curso o profesorado irá recollendo as puntuacións 

que o alumnado vai obtendo e observando o progreso realizado. No último trimestre 

realizarase un concurso entre o alumnado do centro, distribuido en niveis. O departamento 

deseñará as actividades que se levarán a cabo neste concurso e decidirá os premios que se 

levarán os mellores en cada categoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docentes.educacion.navarra.es/jjimenei/index.html
http://www.matematico.es/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/espazos/recursos?buscar=tutomate&Descrici%C3%B3n=&idioma=All&ensinanza=All&nivel=All&materia=All&tipo=All&licenza=All
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2.11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

• Cando haxa alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais, efectuarase unha 

adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión dos/as profesores/as de 

Orientación e de Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, á vista 

dos informes dos especialistas, definirá para estes alumnos e alumnas as adaptacións 

curriculares. 

Docencia non presencial: 

  

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

 

2.12.  CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 
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Potenciaremos 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. 

 

2.13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible. 

Participación no último trimestre no concurso de cálculo mental organizado polo departamento 

dentro do proxecto incluído nos Contrato-Programa Innova (CPInnova) 

 

2.14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

 
O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

Apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 
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Intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 

bacharelato pero que, non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados.  
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 3º DE E.S.O. 
 

 

3.1. OBXECTIVOS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 3º DE E.S.O. 
 

1.  Identificar e expresar os pasos para a resolución de diferentes tipoloxías de problemas. 

  2.  Coñecer e utilizar diferentes estratexias para a resolución de problemas. 

  3.  Analizar e describir distintas situacións para poder facer predicións. 

  4.  Partir de problemas resoltos e afondar en diferentes cuestións e contextos próximos ao alumno. 

  5.  Coñecer, identificar e desenvolver procesos de matematización na realidade cotiá do alumno. 

  6.  Identificar, cultivar e desenvolver as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático. 

  7.  Identificar os bloqueos emocionais ante os problemas atopados.  

  8.  Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno. 

  9.  Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas para realizar cálculos diferentes. 

10.  Empregar as Tecnoloxías da Información e Comunicación no seu proceso de aprendizaxe desde 

unha análise e busca de información adecuados para facilitar a interacción. 

11.  Utilizar as propiedades dos números racionais en operacións a través do cálculo adecuado na 

resolución de problemas. 

12.  Manexar expresións simbólicas en situacións numéricas ante casos sinxelos que inclúan patróns 

recursivos. 

13.  Coñecer e empregar a linguaxe alxébrica para expresar enunciados sacando a información 

relevante e transformándoa. 

14.  Resolver problemas do día a día a través de formulacións de ecuacións de primeiro e segundo 

grao, e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

15.  Identificar e describir as características das figuras planas e dos corpos xeométricos elementais 

coas súas configuracións xeométricas. 

16.  Coñecer e utilizar o teorema de Tales, as fórmulas para realizar medidas indirectas de elementos 

inaccesibles obtendo as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos tomados do contexto 

real. 

17.  Facer cálculos das dimensións reais de figuras dadas en mapas ou planos coñecendo a escala. 
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18.  Identificar as transformacións dunha figura a outra mediante movemento no plano, analizando 

deseños cotiáns, obras de arte e configuracións da natureza.  

19.  Identificar centros, eixes e planos de simetría de figuras planas e de poliedros. 

20.  Coñecer o sentido das coordenadas xeográficas e a súa aplicación na localización de puntos. 

21.  Identificar os elementos do estudo das funcións e a súa representación gráfica. 

22.  Identificar e recoñecer situacións de relación funcional da vida cotiá que se describen mediante 

funcións cuadráticas e calcular os seus parámetros e características. 

23.  Realizar informacións estatísticas con datos a través de táboas e gráficas adecuadas con 

conclusións que representan a poboación estudada. 

24.  Facer cálculos sobre os parámetros de posición e dispersión dunha variable estatística para 

resumir datos e facer comparacións. 

25.  Facer unha análise sobre a información estatística que aparece nos medios de comunicación 

desde a súa representatividade e fiabilidade. 

26.  Facer estimacións a partir de posibles sucesos asociados a experimentos sinxelos calculando a 

súa probabilidade a partir da súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os diagramas de árbore. 
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Aínda que aparecen reflectidos polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas Académicas de 3º de E.S.O.: 

 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
12 semanas 

U.D.1 Fraccións e decimais 
U.D.2 Potencias e raíces 

U.D.5  A linguaxe alxébrica 

U.D.6  Ecuacións 

U.D.7 Sistemas de ecuacións 

2ª avaliación:  
12 semanas 
 

U.D.4  Progresións 
U.D.8  Funcións e gráficas 
U.D.9  Funcións lineais e cuadráticas 
U.D.10  Problemas métricos no plano 

U.D.11  Corpos xeométricos 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.12  Transformacións xeométricas 

U.D.3  Problemas aritméticos 

U.D.13 Táboas e gráficos estatísticos 

U.D.14 Parámetros estatísticos 

U.D.15 Azar e probabilidade 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

3 sesións Sesións iniciais  Presentación e 
repaso contidos 

2 Setembro  

Avaliación Inicial 1 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Setembro 
Outubro  

U.D.2 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Outubro 

U.D.5 
7 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

7 Outubro 
 

U.D.6 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Novembro 

U.D.7 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Novembro 
Decembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Decembro 
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2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
40 sesións 

U.D.4 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

7 Decembro 
Xaneiro 

Recuperación 1ª Avaliación 1 Xaneiro 

U.D.8 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Xaneiro 
 

U.D.9 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Febreiro 

U.D.10 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Febreiro 
Marzo 

U.D.11 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Marzo 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Xaneiro-Febreiro 

Proba de avaliación 1 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.12 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Marzo 
 

Recuperación 2ª Avaliación 1 Abril 

U.D.3 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Abril 
 

U.D.13 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

8 Maio 

U.D.14 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

8 Maio 
 

U.D.15 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

8 Maio 
Xuño 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril-Maio 

Proba de avaliación 1 Xuño 

Recuperacións 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 
No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización. 

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.1 Fraccións e decimais 8  

Controis: 36% U.D.2 Potencias e raíces 8 

U.D.5  A linguaxe alxébrica 7  

Proba de avaliación: 54%  U.D.6  Ecuacións 9 

U.D.7 Sistemas de ecuacións 10 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

 

2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.4  Progresións 8  

Controis: 36% U.D.8  Funcións e gráficas 8 

U.D.9  Funcións lineais e 
cuadráticas 

8  

Proba de avaliación: 54% U.D.10  Problemas métricos 
no plano 

8 

U.D.11  Corpos xeométricos 8 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 
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3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.12  Transformacións 
xeométricas 

8  

Controis: 36% U.D.3  Problemas aritméticos 8 

U.D.13 Táboas e gráficos 
estatísticos 

8  

Proba de avaliación: 54% U.D.14 Parámetros 
estatísticos 

8 

U.D.15 Azar e probabilidade 8 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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3.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades didácticas 

 
Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 

(sesións) 

1 Fraccións e decimais 1.1 Números racionais 
1.2 Operacións con fraccións 
1.3 Números decimais 
1.4 Paso de decimal a fracción 

10 

2 Potencias e raíces 2.1 Potenciación 
2.2 Notación científica 
2.3 Raíces e radicais 
2.4 Números racionais e irracionais 

10 

3 Problemas aritméticos 3.1 Aproximacións e errores 
3.2 A proporcionalidade nos problemas aritméticos 
3.3 Problemas clásicos 
3.4 Cálculos con porcentaxes 
3.5 Interese composto 

10 

4 Progresións 4.1 Sucesións 
4.2 Progresións aritméticas 
4.3 Progresións xeométricas 
4.4 Progresións xeométricas sorprendentes 

8 

5 A linguaxe alxébrica 5.1 Expresións alxébricas 
5.2 Monomios 
5.3 Polinomios 
5.4 Identidades 
5.5 Cociente de polinomios 

11 
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5.6 Fraccións alxébricas 

6 Ecuacións 6.1 Ecuacións. Solución dunha ecuación 
6.2 Ecuacións de primeiro grao 
6.3 Ecuacións de segundo grao 
6.4 Resolución de problemas con ecuacións 

10 

7 Sistemas de ecuacións 7.1 Ecuacións con dúas incógnitas. Solucións 
7.2 Sistemas de ecuacións lineais 
7.3 Sistemas equivalentes 
7.4 Número de solucións dun sistema lineal 
7.5 Métodos de resolución de sistemas 
7.6 Sistemas de ecuacións non lineais 
7.7 Resolución de problemas mediante sistemas 

10 

8 Funcións e gráficas 8.1 As funcións e as súas gráficas 
8.2 Crecemento e decrecemento dunha función 
8.3 Tendencias dunha función 
8.4 Discontinuidades. Continuidade 
8.5 Expresión analítica dunha función 

10 

9 Funcións lineais e cuadráticas 9.1 Función de proporcionalidade  y = m x 
9.2 A función  y = m x + n 
9.3 Recta da que se coñece un punto e a pendente 
9.4 Recta que pasa por dous puntos 
9.5 Aplicacións da función lineal. Problemas de movementos 
9.6 Estudo conxunto de dúas funcións lineais 
9.7 Parábolas e funcións cuadráticas 

10 

10 Problemas métricos no plano 10.1 Relacións angulares 
10.2 Semellanza de triángulos 
10.3 Teorema de Pitágoras. Aplicacións 
10.4 Aplicación alxébrica do Teorema de Pitágoras 
10.5 Lugares xeométricos 
10.6 As cónicas como lugares xeométricos 
10.7 Áreas dos polígonos 
10.8 Áreas de figuras curvas 

11 

11 Corpos xeométricos 11.1 Poliedros regulares e semiregulares 
11.2 Truncando poliedros 

11 
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11.3 Planos de simetría dunha figura 
11.4 Eixes de xiro dunha figura 
11.5 Superficie dos corpos xeométricos 
11.6 Volumen dos corpos xeométricos 
11.7 Coordenadas xeográficas 

 

12 Transformacións xeométricas 12.1 Transformacións xeométricas 
12.2 Movementos no plano 
12.3 Estudio das traslacións 
12.4 Estudio dos xiros 
12.5 Simetrías axiales 
12.6 Composición de movementos 
12.7 Mosaicos, cenefas e rosetóns 

11 

 

13 Taboas e gráficos estatísticos 13.1 Poboación e mostra 
13.2 Variables estatísticas 
13.3 O proceso que se segue na estatística 
13.4 Confección dunha táboa de frecuencias 
13.5 Gráfico axeitado ao tipo de información 

8 

14 Parámetros estatísticos 14.1 Dous tipos de parámetros estatísticos 
14.2 Cálculo da media e desviación típica en táboas de frecuencias 
14.3 Obtención da media e desviación típica coa calculadora 
14.4 Interpretación conxunta da media e desviación típica 
14.5 Parámetros de posición:  mediana e cuartiles 

8 

15 Azar e probabilidade 15.1 Sucesos aleatorios 
15.2 Probabilidade dun suceso 
15.3 Ley de Laplace para experiencias regulares 

7 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades didácticas 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos 
en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, resolver 
subproblemas, reconto exhaustivo, empezar 
por casos particulares sinxelos, buscar 
regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión 
das operacións utilizadas, asignación de 
unidades aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no contexto da 
situación, procura doutras formas de 
resolución, etc. 

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

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e procesos de 
razoamento na resolución de problemas, reflexionando 
sobre o proceso de resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos 
en práctica: uso da linguaxe apropiada 
(gráfica, numérica, alxébrica, etc.), 
reformulación do problema, resolución de 
subproblemas, reconto exhaustivo, comezo 
por casos particulares sinxelos, procura de 
regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes. 

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

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ b ▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión ▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando ▪ MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de resolvelos, ▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades didácticas 

▪ e 

▪ f 

 

das operacións utilizadas, asignación de 
unidades aos resultados, comprobación e 
interpretación das solucións no contexto da 
situación, procura doutras formas de 
resolución, etc.  

pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 
outros contextos, etc.  

revisando o proceso de resolución, e os pasos e as ideas 
importantes, analizando a coherencia da solución ou 
procurando outras formas de resolución. 

 

▪ MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un 
resolto, variando os datos, propondo novas preguntas, 
resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos 
particulares ou máis xerais de interese, e establecendo 
conexións entre o problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e 
investigacións matemáticas escolares, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e probabilísticos, de 
xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 
proceso, resultados e conclusións obtidas nos 
procesos de investigación. 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

 

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

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un problema do 
mundo real e o mundo matemático, identificando o 
problema ou os problemas matemáticos que subxacen nel, 
e os coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ e ▪ B1.5. Práctica dos procesos de ▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un ▪ MACB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén ▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades didácticas 

▪ f 

▪ g 

matematización e modelización, en 
contextos da realidade e matemáticos, de 
xeito individual e en equipo. 

recurso para resolver problemas da realidade 
cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos 
modelos utilizados ou construídos. 

conclusións sobre el e os seus resultados, valorando 
outras opinións. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

Todas 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ g 

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

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

▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou de 
modelización, valorando as consecuencias destas e a súa 
conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de 

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 

▪ MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 

Todas 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades didácticas 

▪ g datos.  

– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados obtidos. 

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

matemáticas mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas que axuden 
á comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

 

 

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

▪ CMCCT 

 

8, 9 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

10, 11, 12 

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

▪ CMCCT 

 

13, 14 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ e 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no 
proceso de aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de 
datos.  

– Elaboración e creación de 
representacións gráficas de datos 
numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos 
sobre os procesos levados a cabo e as 
conclusións e os resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, 

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet 
ou noutras fontes, elaborando documentos 
propios, facendo exposicións e argumentacións 
destes, e compartíndoos en ámbitos apropiados 
para facilitar a interacción. 

▪ MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

▪ CCL 

▪ CD 

 

Todas 

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

▪ CCL Todas 

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

▪ CD 

▪ CAA 

Todas 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

Todas 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 3º de ESO   

Obxectivo
s 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades didácticas 

en ámbitos apropiados, da información e 
as ideas matemáticas. 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ b 

▪ f 

▪ B2.1. Números racionais. Transformación de 
fraccións en decimais e viceversa. Números 
decimais exactos e periódicos. Fracción 
xeratriz. 

▪ B2.2. Operacións con fraccións e decimais. 
Cálculo aproximado e redondeo. Cifras 
significativas. Erro absoluto e relativo.  

▪ B2.3. Potencias de números racionais con 
expoñente enteiro. Significado e uso. 

▪ B2.4. Potencias de base 10. Aplicación para 
a expresión de números moi pequenos. 
Operacións con números expresados en 
notación científica. 

▪ B2.5. Raíces cadradas. Raíces non exactas. 
Expresión decimal. Expresións radicais: 
transformación e operacións. 

▪ B2.6. Xerarquía de operacións. 

▪ B2.1. Utilizar as propiedades dos números 
racionais, as raíces e outros números radicais para 
operar con eles, utilizando a forma de cálculo e 
notación adecuada, para resolver problemas da 
vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión 
requirida. 

▪ MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números 
(naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado 
para a súa distinción e utilízaos para representar e 
interpretar adecuadamente información cuantitativa. 

▪ CMCCT 1 

▪ MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a 
unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos 
periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se 
repiten ou forman período. 

▪ CMCCT 1 

▪ MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un 
decimal exacto ou periódico. 

▪ CMCCT 1 

▪ MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi 
pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 2 

▪ MACB2.1.5. Distingue e emprega técnicas adecuadas para 
realizar aproximacións por defecto e por exceso dun 
número en problemas contextualizados, e xustifica os seus 
procedementos. 

▪ CMCCT 3 

▪ MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de 
truncamento e redondeo en problemas contextualizados, 
recoñecendo os erros de aproximación en cada caso para 
determinar o procedemento máis adecuado. 

▪ CMCCT 3 

▪ MACB2.1.7. Expresa o resultado dun problema utilizando a 
unidade de medida adecuada, en forma de número 
decimal, redondeándoo se é necesario coa marxe de erro 
ou a precisión que se requiran, de acordo coa natureza 
dos datos. 

▪ CMCCT 3 
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▪ MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de 
números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de expoñente 
enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver 
problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da 
solución. 

▪ CMCCT 1, 2 

▪ MACB2.1.10. Factoriza expresións numéricas sinxelas que 
conteñan raíces, e opera con elas simplificando os 
resultados. 

▪ CMCCT 2 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.7. Investigación de regularidades, 
relacións e propiedades que aparecen en 
conxuntos de números. Expresión usando 
linguaxe alxébrica.  

▪ B2.8. Sucesións numéricas. Sucesións 
recorrentes Progresións aritméticas e 
xeométricas. 

▪ B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que 
describan sucesións numéricas, observando 
regularidades en casos sinxelos que inclúan 
patróns recursivos. 

▪ MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica 
recorrente usando a lei de formación a partir de termos 
anteriores. 

▪ CMCCT 4 

▪ MACB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou fórmula para 
o termo xeral dunha sucesión sinxela de números enteiros 
ou fraccionarios. 

▪ CMCCT 4 

▪ MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e 
xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma 
dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver 
problemas. 

▪ CMCCT 4 

▪ MACB2.2.4. Valora e identifica a presenza recorrente das 
sucesións na natureza e resolve problemas asociados a 
estas. 

▪ CMCCT 4 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios. Factorización de 
polinomios. 

▪ B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar 
unha propiedade ou relación dada mediante un 
enunciado, extraendo a información salientable e 
transformándoa. 

▪ MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios e utilízaos 
en exemplos da vida cotiá.  

▪ CMCCT 5 

▪ MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 
diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado. 

▪ CMCCT 5 
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▪ MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces 
enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, 
identidades notables e extracción do factor común. 

▪ CMCCT 5 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.9. Transformación de expresións 
alxébricas. Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios. Factorización de 
polinomios. 

▪ B2.10. Ecuacións de segundo grao cunha 
incógnita. Resolución por distintos métodos. 

▪ B2.11. Resolución de ecuacións sinxelas de 
grao superior a dous. 

▪ B2.12. Resolución de sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas 

▪ B2.13. Resolución de problemas mediante a 
utilización de ecuacións e sistemas de 
ecuacións. 

▪ B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se 
precise a formulación e a resolución de ecuacións 
de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de 
grao maior que dous e sistemas de dúas 
ecuacións lineais con dúas incógnitas, aplicando 
técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 
recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando 
os resultados obtidos. 

▪ MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da 
vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

▪ CMCCT 6, 7 

 Bloque 3. Xeometría   

▪ e  

▪ f  

▪ l  

▪ n  

▪ B3.1. Xeometría do espazo: poliedros e 
corpos de revolución. 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

▪ B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 
propiedades características das figuras planas, os 
corpos xeométricos elementais e as súas 
configuracións xeométricas. 

▪ MACB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da 
mediatriz dun segmento e da bisectriz dun ángulo, e 
utilízaas para resolver problemas xeométricos sinxelos. 

▪ CMCCT 10 

▪ MACB3.1.2. Manexa as relacións entre ángulos definidos 
por rectas que se cortan ou por paralelas cortadas por 
unha secante, e resolve problemas xeométricos sinxelos. 

▪ CMCCT 10 

▪ MACB3.1.3. Identifica e describe os elementos e as 
propiedades das figuras planas, os poliedros e os corpos 
de revolución principais. 

▪ CMCCT 11 

▪ f  

▪ l  

▪ n 

 

▪ B3.3. Xeometría do plano.  

▪ B3.4. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas.  

▪ B3.5. Xeometría do espazo: áreas e 

▪ B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas 
usuais para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles e para obter as medidas 
de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos 
elementais, de exemplos tomados da vida real, 
representacións artísticas como pintura ou 

▪ MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e 
de figuras circulares en problemas contextualizados, 
aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

▪ CMCCT 10 

▪ MACB3.2.2. Divide un segmento en partes proporcionais a 
outros dados, e establece relacións de proporcionalidade 

▪ CMCCT 10 
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volumes. 

 

arquitectura, ou da resolución de problemas 
xeométricos. 

entre os elementos homólogos de dous polígonos 
semellantes. 

▪ MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en 
situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o 
cálculo indirecto de lonxitudes en contextos diversos. 

▪ CMCCT 10 

▪ MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, 
cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver 
problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 11 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.4. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas. 

▪ B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 
dimensións reais de figuras dadas en mapas ou 
planos, coñecendo a escala. 

▪ MACB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de 
lonxitudes e de superficies en situacións de semellanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

▪ CMCCT 3, 10 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.6. Translacións, xiros e simetrías no 
plano. 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

 

▪ B3.4. Recoñecer as transformacións que levan 
dunha figura a outra mediante movemento no 
plano, aplicar eses movementos e analizar 
deseños cotiáns, obras de arte e configuracións 
presentes na natureza 

▪ MACB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos 
dos movementos no plano presentes na natureza, en 
deseños cotiáns ou en obras de arte. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

12 

▪ MACB3.4.2. Xera creacións propias mediante a 
composición de movementos, empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

12 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

 

▪ B3.7. Xeometría do espazo. Elementos de 
simetría nos poliedros e corpos de 
revolución. 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

▪ B3.5. Identificar centros, eixes e planos de simetría 
de figuras planas, poliedros e corpos de 
revolución. 

▪ MACB3.5.1. Identifica os principais poliedros e corpos de 
revolución, utilizando a linguaxe con propiedade para 
referirse aos elementos principais.  

▪ CMCCT 

 

11 

▪ MACB3.5.2. Identifica centros, eixes e planos de simetría 
en figuras planas, en poliedros, na natureza, na arte e nas 
construcións humanas. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

12 

▪ b 

▪ f 

▪ B3.2. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar formas, configuracións e relacións 

▪ B3.6. Interpretar o sentido das coordenadas 
xeográficas e a súa aplicación na localización de 
puntos. 

▪ MACB3.6.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os 
polos, os meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un 
punto sobre o globo terráqueo coñecendo a súa latitude e 

▪ CMCCT 

 

12 
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 xeométricas. 

▪ B3.8. A esfera. Interseccións de planos e 
esferas. 

▪ B3.9. O globo terráqueo. Coordenadas 
xeográficas e fusos horarios. Latitude e 
lonxitude dun punto. 

 a súa lonxitude 

 Bloque 4. Funcións   

▪ f 

▪ g 

▪ B4.1. Análise e descrición cualitativa de 
gráficas que representan fenómenos do 
ámbito cotián e doutras materias.  

▪ B4.2. Análise dunha situación a partir do 
estudo das características locais e globais da 
gráfica correspondente. 

▪ B4.3. Análise e comparación de situacións 
de dependencia funcional dadas mediante 
táboas e enunciados.  

B4.4. Utilización de calculadoras gráficas e 
programas de computador para a 
construción e a interpretación de gráficas. 

▪ B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no 
estudo das funcións e a súa representación 
gráfica. 

▪ MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función 
dada graficamente e asocia enunciados de problemas 
contextualizados a gráficas. 

▪ CMCCT 

 

8 

▪ MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables 
dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto.  

▪ CMCCT 

 

8, 9 

▪ MACB41.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado 
contextualizado, describindo o fenómeno exposto. 

▪ CMCCT 

 

8, 9 

▪ MACB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas a 
funcións dadas graficamente. 

▪ CMCCT 

 

9 

▪ MACB4.1.5. Formula conxecturas sobre o comportamento 
do fenómeno que representa unha gráfica e a súa 
expresión alxébrica 

▪ CMCCT 

 

8, 9 

▪ b 

▪ f 

▪ B4.5. Utilización de modelos lineais para 
estudar situacións provenientes de diferentes 
ámbitos de coñecemento e da vida cotiá, 
mediante a confección da táboa, a 
representación gráfica e a obtención da 
expresión alxébrica.  

▪ B4.6. Expresións da ecuación da recta. 

▪ B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras 
materias que poden modelizarse mediante unha 
función lineal, valorando a utilidade da descrición 
deste modelo e dos seus parámetros, para 
describir o fenómeno analizado. 

▪ MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da 
ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto 
pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica 
puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente.  

▪ CMCCT 9 

▪ MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal 
asociada a un enunciado e represéntaa. 

▪ CMCCT 9 

▪ b ▪ B4.7. Funcións cuadráticas. Representación 
gráfica. Utilización para representar 

▪ B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional 
que necesitan ser descritas mediante funcións 

▪ MACB4.3.1. Calcula os elementos característicos dunha 
función polinómica de grao 2 e represéntaa graficamente. 

▪ CMCCT 9 
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▪ f situacións da vida cotiá. cuadráticas, calculando os seus parámetros e as 
súas características. 

▪ MACB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá 
que poidan ser modelizadas mediante funcións 
cuadráticas, estúdaas e represéntaas utilizando medios 
tecnolóxicos cando sexa necesario. 

▪ CMCCT 9 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

▪ b 

▪ f 

▪ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 
Poboación e mostra. Variables estatísticas: 
cualitativas, discretas e continuas. 

▪ B5.2. Métodos de selección dunha mostra 
estatística. Representatividade dunha 
mostra. 

▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 
acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos. 

▪ B5.4. Gráficas estatísticas. 

▪ B5.1. Elaborar informacións estatísticas para 
describir un conxunto de datos mediante táboas e 
gráficas adecuadas á situación analizada, 
xustificando se as conclusións son representativas 
para a poboación estudada. 

▪ MACB5.1.1. Distingue poboación e a mostra, e xustifica as 
diferenzas en problemas contextualizados. 

▪ CMCCT  

▪ MACB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a 
través do procedemento de selección, en casos sinxelos. 

▪ CMCCT  

▪ MACB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 
exemplos. 

▪ CMCCT  

▪ MACB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os 
tipos de frecuencias e obtén información da táboa 
elaborada. 

▪ CMCCT  

▪ MACB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas 
tecnolóxicas, en caso necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións relacionadas con 
variables asociadas a problemas sociais, económicos e da 
vida cotiá. 

▪ CSC  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B5.5. Parámetros de posición: cálculo, 
interpretación e propiedades. 

▪ B5.6. Parámetros de dispersión: cálculo, 
interpretación e propiedades. 

▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

▪ B5.8. Interpretación conxunta da media e a 
desviación típica. 

▪ B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de 
posición e de dispersión dunha variable estatística 
para resumir os datos e comparar distribucións 
estatísticas. 

▪ MACB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición 
(media, moda, mediana e cuartís) dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

▪ CMCCT 

 

14 

▪ MACB5.2.2. Calcula e interpreta os parámetros de 
dispersión (rango, percorrido intercuartílico e desviación 
típica) dunha variable estatística, utilizando a calculadora e 
a folla de cálculo, para comparar a representatividade da 
media e describir os datos. 

▪ CMCCT 

 

14 

▪ b ▪ B5.9. Identificación das fases e tarefas dun ▪ B5.3. Analizar e interpretar a información ▪ MACB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, ▪ CCL 13, 14 
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▪ e 

▪ f 

estudo estatístico. Análise e descrición de 
traballos relacionados coa estatística, con 
interpretación da información e detección de 
erros e manipulacións. 

▪ B5.10. Utilización de calculadora e outros 
medios tecnolóxicos axeitados para a 
análise, a elaboración e a presentación de 
informes e documentos sobre informacións 
estatísticas nos medios de comunicación. 

estatística que aparece nos medios de 
comunicación, valorando a súa representatividade 
e a súa fiabilidade. 

analizar e interpretar información estatística dos medios de 
comunicación e outros ámbitos da vida cotiá.  

 

▪ MACB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos 
para organizar os datos, xerar gráficos estatísticos e 
calcular parámetros de tendencia central e dispersión. 

▪ CD 13, 14 

▪ MACB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar 
información resumida e relevante sobre unha variable 
estatística analizada 

▪ CD 13, 14 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ B5.11. Experiencias aleatorias. Sucesos e 
espazo mostral. 

▪ B5.12. Cálculo de probabilidades mediante a 
regra de Laplace. Diagramas de árbore 
sinxelos. Permutacións; factorial dun 
número. 

▪ B5.13. Utilización da probabilidade para 
tomar decisións fundamentadas en 
diferentes contextos. 

▪ B5.4. Estimar a posibilidade de que aconteza un 
suceso asociado a un experimento aleatorio 
sinxelo, calculando a súa probabilidade a partir da 
súa frecuencia relativa, a regra de Laplace ou os 
diagramas de árbore, e identificando os elementos 
asociados ao experimento. 

▪ MACB5.4.1. Identifica os experimentos aleatorios e 
distíngueos dos deterministas. 

▪ CMCCT 15 

▪ MACB5.4.2. Utiliza o vocabulario axeitado para describir e 
cuantificar situacións relacionadas co azar.  

▪ CMCCT 

▪ CCL 

15 

▪ MACB5.4.3. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sinxelos cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de Laplace, enumerando 
os sucesos elementais, táboas ou árbores, ou outras 
estratexias persoais. 

▪ CMCCT 

 

15 

▪ MACB5.4.4. Toma a decisión correcta tendo en conta as 
probabilidades das distintas opcións en situacións de 
incerteza. 

▪ CSIEE 15 
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 Observación: Aínda que se está a empregar Edixgal co alumnado, as actividades a continuación pertencen ao libro de ANAYA, que se emprega a 
nivel de referencia para o profesorado para a elaboración de fichas propias de exercicios. 

 
Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Coñecer os conxuntos numéricos (naturais, enteiros, racionais, irracionais, reais) CMCCT,  CAA,  
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p12 :  1  1 

Representar fraccións sobre a recta e descompoñer unha fracción impropia en parte 
enteira mais unha fracción propia. 

CMCCT,  CAA,  
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p12 :  2 ,  p21 :  4  1 

Simplificarata acadar a fracción irreducible e comparar fraccións obtendo outras 
equivalentes 

CMCCT,  CAA,  
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p13 :  3  a  5 ,  p21:  1  a 3  1 

Coñecer os números decimais (exactos e periódicos). Pasar unha fracción a número 
decimal e un número decimal a fracción.Comparar números decimais e 
realizaroperacións combinadas con decimais. 

CMCCT,  CAA,  
CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p16 -17:  1  a  6 ,  p18 -19:  1  a  

7 ,p21: 6 a 11 
2 

Calcular a fracción dunha cantidade e calcular a cantidade coñecendo a fracción 
correspondente. 

CMCCT,  CAA,  CD, 
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p15 :  5  a  7  1 

Coñecer a xerarquía das operacións e realizar operacións combinadas con fraccións  CMCCT,  CAA,  
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p14 :  1  a  4 ,  p21:  12 a  20  2 

Resolver problemas con números enteiros, decimais e fraccionarios e respostar 

cuestións teóricas 

CMCCT,  CAA,  CCL, 

CSIEE,  

▪ LA:   EXERCICIOS p22 -23:  21  a  45  2 

2 Coñecer as potencias e as súas propiedades CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA, 

▪ LA:   EXERCICIOS p28 :  1 ,  p37 :  26  a 28  e 30  1 

Calcular potencias de expoñente enteiro e racional e expresar un número como 

potencia de expoñente enteiro ou racional. 

CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p29 :  3  e  4 ,  p36:  1  e 2  1 

Calcular e simplificar expresións aritméticas aplicando as propiedades das potencias . CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p28 :  2 ,  p29 :5 ,  p36:  5  1 

Resolver operacións combinadas nas que aparecen expresións con potencias. CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p36 :  3  e  4  1 

Coñecer o concepto de raíz enésima dun número racional e calcular raíces exactas de 

números racionais. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA, 

▪ LA:   EXERCICIOS p32 :  1  e  2 ,  p37:16  2 

Coñecer as propiedades dos radicais e aplicalas nos cálculos e na simplificación. Operar CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p33 :  3  a  5 ,  p37:  17 a  22  1 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

 

135  

I 

con expresions radicais de igual e distinto índice 

Utilizar a notación científica para expresar números grandes ou pequenos e expresa con 

todas as súas cifras un número escrito en notación científica. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p30 :  1 ,  p36 :  6  a  10  1 

 

Realizar operacións con números en notación científica.Utilizar a calculadora para 

operar en notación científica. 

CMCCT, CCEC,  CD, 

CAA,, CSIEE, 

▪ LA:   EXERCICIOS p30 :  2 ,  p36 :  11  a 15  

Resolver problemas utilizando a notación científica. CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS 937 :  23  a 25  1 

Clasificar números de distintos tipos identificando, entre eles, os irracionais. CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p34 :  1 ,  p37 :  29  e 31  1 

3 Utilizar un número razoable de cifras significativas para expresar unha cantidade. CMCCT, CCL, CSIEE, 

CCEC, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p56 :  1  1 

Aproximar un número a unha orde determinada, recoñecendo o erro (absoluto e/ou 
relativo) cometido.Comparar o erro relativo de dúas cantidades. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p43 :  1  e  2 ,  p56:  2  a 4  1 

Identificar magnitudes relacionadas directa e inversamente e representar os datos en 
táboas de proporcionalidade e calcular o termo descoñecido dunha proporción 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS  2 

Formular e resolver problemas empregando a regra de tres directa ou inversa. Resolver 
problemas de proporcionalidade simple e composta. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p46 :  1  a  9 ,  p57 -58 :  14  a 29  2 

Resolver problemas de reparticións proporcionais, mesturas e movementos CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p47 -49:  1  a  10 ,  p58:  30  a  41  2 

Relacionar porcentaxes con fraccións e con números decimais, calcular a porcentaxe 
dunha cantidade e a cantidade inicial dada a porcentaxe e achar a porcentaxe que 
representa unha parte e resolver problemas de porcentaxes 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p50 :  1  e  2 ,  p56:  5  a 13 ,  p58 -

59:  42 a  56  
1 

Resolver problemas nos que se encadean aumentos e diminucións porcentuais e 
problemas de interese composto 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p51 -53:  3  a  10 ,  p54:  1  e 2 ,  

p59:  57  a  61  
1 

4 Identificar unha sucesión e calcular o seu termo xeral a partires dos seus primeiros 
termos 

CMCCT, CAA, CCEC ▪ LA:   EXERCICIOS p64 :  1  a  4 ,  p65:  10 e  12 ,  

p75:  3  a  5  
1 

Escribir un termo concreto dunha sucesión dada mediante o seu termo xeral, ou de 
forma recorrente. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p65 :  5  a  9  e  11 ,  p75:  1  e 2  1 

Recoñecer as progresións aritméticas e calcular a súa diferenza, o seu termo xeral e 
obter un termo calquera. 

CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS p66 :  1  a  4  1 

Calcular a suma dos primeiros termos dunha progresión aritmética. CMCCT ▪ LA:   EXERCICIOS p67 :  5  a  8 ,  p75:  6  e 7  1 
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Recoñecer as progresións xeométricas, calcular a súa razón e o seu termo xeral e obter 
un termo calquera. 

CMCCT, CAA, CCL ▪ LA:   EXERCICIOS p69 :  1  a  5 ,  p75:  8  e 9  1 

Calcular a suma dos primeiros termos dunha progresión xeométrica. CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p70 :  6  a  9 ,  p75:  10  1 

Calcular a suma dos infinitos termos dunha progresión xeométrica con | r | <1. CMCCT, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p71 :  10  a 12,  p75 :  11  1 

Resolver problemas, con enunciado, de progresións aritméticas e xeométricas e 
respostar cuestións teóricas 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p73 :  1 ,  p75 -77:  12 a  40  1 

5 Coñecer os conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grao, monomios 
semellantes, identidade e ecuación e identifícalos. 

CMCCT, CCL, CCEC, 
CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p86 :  1  1 

Expresar en linguaxe alxébrica unha relación dada por un enunciado. CMCCT, CCL, CCEC, 
CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p84 :  1 ,  p95 :  1  a  5  1 

Operar con monomios e polinomios (suma, diferenza, produto, división e potencias). CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p85 :  1  a  4 ,  p86 -87 :  2  e  7 ,  

p95 -96:  6  a 15  
2 

Recoñecer as identidades e diferenciar entre identidade e igualdade. Aplicar as 
identidades notables para desenvolver e simplificar unha expresión alxébrica. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p88 :1  a 3 ,  p89:  5  e  6 ,  p96:  

16 a  24  
1 

Calcular o cociente e o resto da división de polinomios.Aplicar a Regra de Ruffini para a 
división por  x - a 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p91 :  1 ,  p96 -97:  25 e  26  2 

Calcular as raíces dun polinomio e descompoñer factorialmente un polinomio. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p91 :  2 ,  p97 :  27  e 28  1 

Operar (suma, resta, producto e división) e simplificar fraccións alxébricas. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p89 :  4  e  7  a  9 ,  p93 :  1  a  4 ,  

p97:  29  a  37  
2 

Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados con expresións e fraccións 
alxébricas. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p98 -99:  38  a  63  1 

6 Coñecer os conceptos de ecuación, incógnita, solución, membro, equivalencia de 
ecuacións, etc., e identifícaos. 

CMCCT, CCL, CCEC, 
CSC 

 1 

Buscar a solución dunha ecuación mediante tanteo (con ou sen calculadora) e 
comprobala. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p104 -105:  1  a 4 ,  p115 :  1  a  3  1 

Resolver ecuacións de primeiro grao. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p107:  1 ,  p115:  4  a  10  3 

Resolver ecuacións de segundo grao completas e incompletas CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p108 -111:  1  a 4 ,  2 

Resolver problemas mediante ecuacións de primeiro e segundo grao e repostar a 
cuestións teóricas relacionadas coas ecuacións. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p112 -113:  1  a 6 ,  p116 :  11  a 

18,  p116 -119 :  19  a 68  
3 

7 Resolver graficamente sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas e relacionar o 
tipo de solución coa posición relativa das rectas. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCEC, CCL, CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p124:  1  e 2 ,  p125 :  1 ,  p126 :  1  

e  2 ,  p127:  1  e 2 ,  p136:  1  e 7  
2 
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 Resolver un sistema lineal de dúas ecuacións con dúas incógnitas mediante un método 
determinado (substitución, redución ou igualación). 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCEC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p128 -131:  1  a 4 ,  p136 :  2  a  6 ,  

8  e  9  
3 

 Resolversistemas de ecuacións non lineais. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCEC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p132:  1 ,  p136 -137:  10 a  12  2 

 Resolver problemas mediante sistemas de ecuacións e respostar cuestións teóricas. CMCCT, CSIEE, CAA,  
CCL, CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p33 -134 :  1  a  5 ,  p137 -139:  

13 a  54  
3 

8 Identificar a relación entre dúas magnitudes , indicando se é ou non unha función CMCCT, CCL, CSIEE, 
CCEC, CSC 

 2 

Responder preguntas sobre o comportamento dunha función observando a súa gráfica e 
identificar aspectos relevantes desta (dominio, crecemento e decrecemento, máximos e 
mínimos, continuidade, simetría, periodicidade.). 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p146:  1 ,  p147:  3 ,  p148 -149 :  

1  e  2 ,  p150:  1  e 2 ,  p151:  1  e 2 ,  p155 -156 :  1  a  6  
2 

Asociar enunciados a gráficas de funcións. Construír a gráfica dunha función a partir dun 
enunciado ou táboa de valores 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p146:  2 ,  p156:  9  2 

Indicar a expresión analítica dunha función a partir dun enunciado. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p152 -153:  1  a 4 ,  p156 :  8  e  9  2 

Resolver problemas da vida real, determinando a función, recoñecendo as variables 
dependente e independente e interpretando a gráfica da función. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CSC, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p157 -159:  10  a  24  2 

9 Recoñecer e representar funcións lineais a partir da súa ecuación. CMCCT, CCL, CCEC, 
CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p165:  1 ,  p166:  1 ,  p174 :  1  e  2  2 

Achar a ecuación dunha recta coñecendo un punto e a súa pendente, dous puntos 
desta, a pendente e un punto ou observando a súa gráfica 

CMCCT, CAA, CCEC, 
CSIEE, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p165:  2 ,  p166:  2  e  3 ,  p167:  1  

e  2 ,  p168:  1  e 2 ,  p174:  3  a 6 ,  p176:  22  e  23  
2 

Obter a función lineal asociada a un enunciado, analizala e representala. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p169:  1  a 4 ,  p174 -175:  7  a  

15  
1 

Resolver problemas de enunciado mediante o estudo de dúas funcións lineais. CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p170:  1  1 

Representar funcións cuadráticas facendo un estudo completo delas (vértice, cortes cos 
eixes, eixe de simetría, ...). 

CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p171 -172:  1  a 3 ,  p175 :  16  a 

20  
2 

Calcular, analiticamente e graficamente, os puntos de corte entre unha parábola e unha 
recta. 

CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p176:  1  1 

Resolver problemas e/ou cuestións teóricas relacionadas coas rectas e parábolas. CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p176 -177:  24  a  36  1 

10 Coñecer e aplicar as relacións angulares nos polígonos. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p185:  1  a 3 ,  p198 .1  a 3  1 

Coñecer e aplicar as relacións dos ángulos situados sobre a circunferencia. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p185:  1  a 5 ,  p198 :  4  a  6  1 

Coñecer o teorema de Tales e utilizalo para resolver problemas. Criterios de semellanza 
de triángulos 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p187:  1  e 2 ,  p198 :  7  a  9  1 
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Dominar o teorema de Pitágoras e as súas aplicacións e aplicalo na resolución de 
problemas 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p188 -189:  1  a 9 ,  p190 :  1  e  2 ,  

p199 :  10  a 14  
2 

Coñecer e aplicar o concepto de lugar xeométrico.Identificar os distintos tipos de 
cónicas e caracterizalas como lugares xeométricos. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p191:  1  a 4 ,  p193 :  1  e  2 ,  

p199 :  15  a 20  
2 

Calcular áreas e perímetros de polígonos e figuras curvas. Calcular áreas de figuras 
planas descompoñéndoas en polígonos ou curvas sinxelas. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p194:  1  a 4 ,  p195 .  1 ,  p200:  

21 a  27  
2 

Resolver problemas e repostar cuestións teorícas aplicando o aprendido neste tema. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p201 -203:  28  a  60  2 

11 Clasificación e descrición de poliedros e corpos de revolución. CMCCT, CCL, CCEC, 
CSC 

▪ LA:   EXERCICIOSp209:  2  1 

Coñecer os conceptos de truncamento dun poligono regular,  planos de simetría e eixes 
de xiro dunha figura 

CMCCT, CSIEE, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p210 -211:  1  a 7 ,  p212 :  1  a  4 ,  

p213 :  1  a  3 ,  
1 

Distinguir poliedros duais doutros e coñecer as relacións entre eles. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p208:  1  1 

Identificar poliedros regulares e semirregulares. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p209.  3  a  5  1 

Aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes no espazo. Calcular áreas  e 
volúmes de poliedros, corpos de revolución e corpos xeométricos compostos 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p217:  1  a 7 ,  p219 :  1  a  4 ,  

p223-224 :  1  a  13  
2 

Asociar a lonxitude e latitude dun lugar coa súa posición na esfera terrestre e viceversa. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CSC, CCEC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p221:  1 ,  p224:  14  a  17  2 

Calcular distancias entre dous puntos da xeografía terrestre CMCCT, CSIEE, CAA, 
CSC, CCEC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p221:  2  e 3 ,  p224 :18  a 21  1 

Resolver problemas relacionados cos poliedros e corpos de revolución e cuestións 
teóricas sobre os mesmos. 

CMCCT, CSIEE, CAA,  
CCL, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p225 -227:  22  a  51  2 

12 Coñecer os movementos no plano: traslacións, xiros e simetrías. CMCCT, CSIEE, CCL,  ▪ LA:   EXERCICIOS p233:  1  1 

Transformar unha figura noutra mediante a aplicación dunha translación. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p234 -235:  1  a 5 ,  p243 :  1  e  2  2 

Transformar unha figura noutra mediante a aplicación dun xiro.  CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p237:  1  a 3 ,  p243 :  3  e  4  2 

Localizar o centro e eixo de simetría en figuras planas. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p238:  1  e 2 ,  p243 :  5  a  8  2 

Obter a transformada dunha figura mediante a composición de dous movementos. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p239:  1  e 2  1 

Coñecer os mosaicos, cenefas e rosetóns. CMCCT, CAA, CSIEE, 
CCEC, CSC, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p240 -241:  1  a 3 ,  p243 :  9  1 

Resolver problemas relacionados cos movementos do plano e respostar a cuestións 
teóricas sobre os mesmos. 

CMCCT, CSIEE, CCL, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p244 -245:  10  a  23  2 
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13 Usar diferentes fontes e recursos para obter información de carácter estatístico. Utilizar 
a linguaxe verbal e gráfica para expresar situacións de tipo estatístico. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL, CSC, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p254:  1  1 

Coñecer os conceptos de poboación, mostra (e a súa representatividade), variable 
estatística e os tipos de variables estatísticas. 

CMCCT, CSIEE, CCL, 
CSC, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p252:  1 ,  p253:  1 ,  p261 :  1  a  3  1 

Elaborar táboas de frecuencias absolutas, relativas, acumuladas e de porcentaxes e 
representalas mediante un diagrama de barras, un polígono de frecuencias, un 
histograma ou un diagrama de sectores. 

CMCCT, CSIEE, 
CSC, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p256 -257:  1  a 5 ,  p258 -259 :  

1  a  3 ,  p262:  7  a 9  
2 

Interpretar táboas e gráficos estatísticos. CMCCT, CSIEE, 
CSC, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p261:  4  a 6  2 

Resolver problemas estatísticos elaborando e interpretando táboas e gráficos. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL,  

▪ LA:   EXERCICIOS p262 -263:  10  a  15  2 

14 Obter o valor dos parámetros de centralizacíon (media, mediana e moda)e dos 
parámetros de dispersión (percorrido ou rango, desviación media, varianza e desviación 
típica) a partir dunha táboa de frecuencias e interpretar o seu significado. 

CMCCT, CCL, CSC, 
CCEC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p268 -269:  1  a 4 ,  p270 -271 :  

1  a  4 ,  p272 -273:  1  a 4 ,   p279 :  1  a  4  
2 

Coñecer, calcular e interpretar o coeficiente de variación. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p274:  1 ,  p275:  1  2 

Coñecer, calcular, interpretar e representar en diagramas de caixa e bigotes a mediana e 
os cuartís. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p276:  1  e 2 ,  p277 :  1  e  2 ,  
p279 :  5  a  9  

2 

Resolver problemas estatísticos sinxelos utilizando os parámetros estatísticos. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p280 -281:  10  a  25  2 

15 Distinguir, entre varias experiencias, as que son aleatorias. CMCCT, CCL, CCEC, 
CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p287:  1  a 4  1 

Ante unha experiencia aleatoria, obter o espazo mostral, describir distintos sucesos e 
cualifcalos segundo a súa probabilidade (seguros, posibles ou imposibles, moi probable, 
pouco probable...). 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p287:  1  a 3 ,  p294 :  1  a  5  1 

Aplicar a lei de Laplace para calcular a probabilidade de sucesos pertencentes a 
experiencias aleatorias regulares. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p289:  1  e 2 ,  p290 -291:  1  a  6 ,  
p294 :  6  a  11  

2 

Calcular probabilidades en experiencias compostas coa axuda do diagrama de árbore. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p292:  7  a 9 ,  p295 :  12  a  16  1 

Resolver problemas de probabilidade empregando algunhas das ferramentas anteriores: 
espazo muestral, Lei de Laplace, diagramas de árbore, … 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p295 -297:  17  a  40  2 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas en 3º de ESO, agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Xeometría 

• Funcións 

• Estatítistica e Probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO AVALIACIÓN 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

, M
É

T
O

D
O

S
 E

 A
C

T
IT

U
D

E
S

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
FRACCIÓNS E DECIMAIS 

1 

2 
POTENCIAE RAÍCES 

3 
PROBLEMAS ARITMÉTICOS 3 

4 
PROGRESIÓNS 2 

5 
A LINGUAXE ALXÉBRICA 

1 6 
ECUACIÓNS 

7 
SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

BLOQUE 4:FUNCIÓNS 

 

8 
FUNCIÓNS E GRÁFICAS 

2 

9 
FUNCIÓNS LINEAIS E CUADRÁTICAS 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

 

13 
TÁBOAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

 

3 

14 
PARÁMETROS ESTATÍSTICOS 

15 
AZAR E PROBABILIDADE

 

BLOQUE 3: 

XEOMETRÍA 

 

10 
PROBLEMAS MÉTRICOS NO PLANO 

11 
FIGURAS NO ESPACIO 

2 
12 MOVEMENTOS NO PLANO. FRISOS E 

MOSAICOS 
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Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 

 
Observación: 
 
En acordo tomado na reunión de Departamento celebrada o día 13 de setembro de 2021, 
decidiuse iniciar o curso polo bloque de aritmética ao igual que no curso 2019-20. 
 

 
 
G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 

• Obtención de fraccións equivalentes e da fracción irreducible. 

• Operacións con números racionais. 

• Xerarquía das operacións. 

• Representación gráfica dos racionais. 

• Cambio entre a representación fraccionaria e decimal dun número racional. 

• Operacións con números irracionais mediante as súas aproximacións decimais. 

• Representación gráfica dun irracional. 

• Distintos xeitos de representar intervalos e semirrectas en R e cambio entre elas. 

• Aplicar o sentido común ao uso das aproximacións decimais na resolución de problemas 
concretos 

• Aplicación das propiedades das potencias de expoñente enteiro e racional. 

• Cálculo do número de raíces reais dun número real. 

• Aplicación das propiedades dos radicais para o cálculo e a simplificación. 

• Utilización da calculadora para o cálculo de raíces e de potencias e para a utilización da 
notación científica. 

• Cálculo do termo descoñecido dunha proporción. 

• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente e representación dos 
datos en táboas de proporcionalidade. 

• Formulación e resolución de problemas de regra de tres simple directa. 

• Formulación e resolución de problemas de reparticións proporcionais directos. 

• Formulación e resolución de problemas de porcentaxes: cálculo da cantidade final, da 
cantidade inicial e da porcentaxe. 

• Formulación e resolución de porcentaxes encadeadas. 

• Utilización da regra de tres simple inversa para a resolución de problemas. 

• Resolución de problemas de proporcionalidade composta mediante redución á unidade e 
regra de tres composta. 

• Identificación dunha sucesión e cálculo do seu termo xeral. 

• Obtención do termo xeral dunha progresión aritmética. 

• Cálculo de elementos dunha progresión aritmética a partir doutros. 

• Cálculo da suma de n termos dunha progresión aritmética. 

• Obtención do termo xeral dunha progresión xeométrica. 

• Cálculo dos elementos dunha progresión xeométrica a partir doutros. 

• Cálculo da suma de n termos dunha progresión xeométrica. 

• Resolución de problemas que impliquen progresións aritméticas e xeométricas. 

• Representación gráfica dos racionais. 
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• Construción de expresións alxébricas. 

• Cálculo do valor numérico dunha expresión alxébrica. 

• Operacións con monomios. 

• Suma e diferenza de polinomios. 

• Produto de polinomios. 

• Potencias de polinomios. 

• División de monomios. 

• Algoritmo da división enteira de polinomios. 

• Regra de Ruffini para a división por x – a. 

• Cálculos das raíces enteiras dun polinomio. 

• Expresión factorizada dun polinomio a partir do coñecemento das súas raíces enteiras. 

• Cálculo do valor numérico dunha función.. 

• Cálculo dos valores para os cales non está definida unha fracción alxébrica. 

• Simplificación de fraccións alxébricas. 

• Redución de fraccións a común denominador. 

• Suma, resta, produto e cociente de fraccións alxébricas. 

• Cálculo do valor numérico dunha expresión radical. 

• Operacións e cálculo con expresións radicais de igual e de distinto índice. 

• Tradución de relacións á linguaxe alxébrica. 

• Despexar en relacións onde interveñen sumas, restas, multiplicacións, divisións, potencias e 
raíces. 

• Obtención de ecuacións equivalentes. 

• Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

• Formulación e resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao. 

• Resolución de ecuacións de segundo grao, tanto incompletas como completas. 

• Número de solucións: discriminante. 

• Formulación e resolución de problemas mediante a ecuación de segundo grao. 

• Ecuacións bicadradas. 

• Sistemas equivalentes. Resolución de sistemas lineares de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas polos métodos de redución, substitución e graficamente. 

• Formulación e resolución de problemas mediante sistemas de ecuacións lineares. 

• Identificación da relación entre dúas magnitudes, indicando se é ou non unha función. 

• Expresión dunha función mediante linguaxe ordinaria, gráfica ou alxébrica. 

• Recoñecemento das variables dependente e independente. 

• Estudo gráfico da continuidade, o crecemento, o decrecemento, os máximos, os mínimos, a 
simetría e a periodicidade dunha función. 

• Cálculo da taxa de variación. 

• Resolución de problemas da vida real, determinando a ecuación, recoñecendo as variables 
dependente e independente, e interpretando a gráfica da función. 

• Recoñecemento e representación de funcións lineares. 

• Emprego da pendente para estudar o crecemento dunha función linear. 

• Obtención da pendente e a ordenada na orixe dunha función linear. 

• Cálculo da ecuación dunha recta coñecidos dous puntos, a súa pendente e a súa ordenada 
na orixe ou a súa pendente e un punto polo que pasa. 

• Recoñecemento de funcións cuadráticas. 

• Cálculo do vértice dunha parábola. 
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• Cálculo do eixo dunha parábola. 

• Obtención de parábolas por translación. 

• Representación de parábolas mediante o cálculo das coordenadas do vértice, o eixo e 
puntos simétricos respecto de devandito eixo. 

• Representación gráfica dos puntos notables dun triángulo. 

• Representación das circunferencias inscrita e circunscrita a un triángulo. 

• Clasificación dun triángulo en acutángulo, rectángulo e obtusángulo empregando o teorema 
de Pitágoras. 

• Identificación de figuras semellantes. 

• Cálculo dos lados e áreas de figuras semellantes empregando a razón de semellanza. 

• Resolución de problemas xeométricos aplicando o teorema de Pitágoras: lado descoñecido 
dun triángulo, diagonal dun rectángulo, apotema dun polígono regular... 

• Cálculo de lonxitudes de figuras planas. 

• Cálculo de áreas de figuras planas elementais empregando as fórmulas coñecidas. 

• Descomposición dunha figura plana en figuras elementais e cálculo das áreas como suma de 
áreas. 

• Identificación de vectores equipolentes. 

• Transformación dunha figura noutra mediante a aplicación dunha soa transformación: 
translación, xiro e simetría. 

• Produto de transformacións. 

• Recoñecemento do proceso que transforma unha figura noutra. 

• Cálculo de coordenadas de puntos transformados. 

• Localización do eixo e centro de simetría en figuras planas. 

• Clasificación e descrición de poliedros. 

• Aplicación do teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes no espazo. 

• Descrición do desenvolvemento dos diferentes corpos redondos: cilindro, esfera, cono e 
tronco de cono. 

• Cálculo de áreas de prismas, pirámides e corpos redondos. 

• Cálculo de volumes de prismas, pirámides e corpos redondos. 

• Aplicación do cálculo de áreas e volumes á resolución de problemas xeométricos. 

• Cálculo de áreas e volumes de corpos compostos. 

• Cálculo de distancias entre dous puntos da xeografía terrestre. 

• Uso de diferentes fontes e recursos para obter información de carácter estatístico. 

• Utilización da linguaxe verbal e gráfica para expresar situacións de tipo estatístico. 

• Diferenciación dos conceptos de poboación e mostra. Representatividade da mostra. 

• Recoñecemento do carácter e do tipo de variable implicados nun estudo estatístico. 

• Elaboración de táboas de frecuencias a partir de datos e gráficos extraídos de diferentes 
medios. 

• Construción de gráficos estatísticos a partir de táboas, valorando en cada caso a 
conveniencia e o medio de representación máis adecuado. 

• Detección de erros e interpretacións falaces no emprego da linguaxe gráfica e estatística. 

• Cálculo da media aritmética e da moda para datos agrupados e non agrupados. 

• Cálculo da mediana para datos agrupados. 

• Relación da mediana e os cuartís. 

• Obtención e interpretación do rango dunha distribución. 

• Calculo da varianza e da desviación típica dunha distribución. 
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• Cálculo e utilización do coeficiente de variación para a comparación de distribucións. 

• Utilización da calculadora para achar os diferentes parámetros estatísticos. 

• Obtención do espazo de mostra, dos sucesos elementais, do suceso seguro e do suceso 
imposible dun experimento aleatorio. 

• Cálculo de operacións con sucesos. 

• Detección de sucesos compatibles, incompatibles e contrarios. 

• Emprego da regra de Laplace para determinar a probabilidade dun suceso. 

• Emprego das propiedades do cálculo de probabilidades para determinar a probabilidade dun 
suceso. 

• Asignación de probabilidades á unión de dous sucesos, compatibles ou incompatibles. 

• Asignación de probabilidades a sucesos aleatorios en experimentos compostos. 
• Cálculo da probabilidade da intersección de dous sucesos, dependentes ou independentes. 

 

 

E) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
    

     A avaliación inicial concrétase no apartado 3.8 

Para a docencia presencial:  

• Interese e traballo do alumnado na materia e na aula, medido a través de elementos tales 

como a participación e as tarefas diarias. 

• Observación do caderno. 

• Presentación dos traballos en tempo e forma. 

• Controis periódicos dos contidos das unidades. 

• Exame de avaliación. 

Para a docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán consistir 

na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 

 

3.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

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

como colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias clave, 

especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 
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Para a docencia presencial, empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

• Uso habitual da aula virtual, e das TICs. 

• Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 

débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado para poder 

adaptarse a cada grupo de estudantes e así rendibilizar ao máximo os recursos dispoñibles. 

• A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e 

o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles 

permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

• Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e 

graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 

• Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual 

integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.  

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos 

para investigar e descubrir. 

• Traballo en grupo no desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

Para a docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 

 

3.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a docencia presencial:  

• Libros do alumno para a área de Matemáticas 3.º ESO Académicas (Editoriais  NETEX e EDEBÉ 

incluidos no proxecto E-DIXGAL da Consellería de Educación e O. U. da Xunta de Galicia) 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesorado para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual,programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 
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Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcan, tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ ou 

correo electrónico. 

 

 

3.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Ensino presencial durante todo o curso: 

❑ Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do curso. 
 

❑ Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo menos 

un control e o exame de avaliación). 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 

comezo da avaliación ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas 

nesa avaliación, quedando o 40% restante para o/os controis. 

 
❑ A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 
observación do cuaderno, ... 

 
❑ Recuperación durante o curso: 

Faranse recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no 
transcurso da terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai 
tempo para realizala.. 

 
❑ A cualificación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións, sempre que ningunha destas sexa inferior a 4. 
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❑ No caso de que dita nota media sea inferior a 5 ou no caso de que a nota dalgunha das 
avaliacións sexa inferior a 4, o alumno deberá presentarse a unha proba final antes da 
avaliación ordinaria. O contido desa proba será a seguinte: 

       - Os que suspendan só unha avaliación: o contido correspondente á mesma. 
       - Os que suspendan dúas ou tres avaliacións: o contidos impartidos durante todo o curso. 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final. 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita.  
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con el , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ....., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 

Ensino non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os 

controis. Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha videoconferencia 

a través de Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na realización de 

cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, cuestións, 

preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas 

nos foros  e/ ou nas videoconferencias.  

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño realizaranse 

online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 

 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte non presencial e parte presencial: 

 Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 

das cualificacións conrrespondentes tendo en conta a duración de cada unha. 
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3.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
✓ os propios recursos empregados 
✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
 
Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
 
Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, a lo menos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 
vindeiros cursos 

 

 

 

3.7 ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 
 

Procedemento de recuperación da materias pendente de cursos anteriores: 

 

1º Haberá dous exames parciais:  xaneiro e  abril. 

2º Para preparar cada un dos exames parciais, o/a profesor/a de Matemáticas do curso actual 

entregaralle ao alumnado un plan de traballo a mediados de outubro (para o 1º parcial) e a 

mediados de xaneiro (para o 2º parcial).    

3º O alumnado deberá entregar antes da data de cada un dos exames parciais, os exercicios 

correspondentes ao plan de traballo correspondente. 

4º As preguntas de cada un dos exames parciais serán do mesmo tipo que as dos respectivos plans 

de traballo. 

5º A cualificación de cada exame parcial poderase incrementar ata un punto pola entrega dos 

exercicios correspondentes aos respectivos plans de traballo. 

6º A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais sempre que 

estas sexan maiores ou iguais que 4. 

7º Se a cualificación final é inferior a  5,  ou no caso de que algún dos parciais teña unha 

cualificación inferior a 4, o alumnado deberá presentarse a unha proba final na primeira 

semana do mes de maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames parciais, 

poderá optar por facer todo o exame ou repetir só o parcial suspenso. 

8º No caso de non superar a materia nesa proba final, haberá un exame extraordinario no mes de 

xuño da totalidade dos contidos impartidos. 
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9º O profesorado do Departamento de Matemáticas estará durante algúns recreos a disposición 

do alumnado para resolver as súas dúbidas.  

 

No caso de ensino non presencial, o profesor de Matemáticas do curso actual realizará o seguimento 

do plan de traballo a través da aula virtual, creará videoconferencias específicas para o alumnado coa 

materia pendente e os exames serán on line mediante Webex con cámara e micrófono. 

 

 

 

3.8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 

formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

3.9. PLAN DE REFORZO  

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En segundo non se impartiron nin os bloques de Funcións , 

Estatística e Xeometría  

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21 e tras a avaliación inicial, traballaranse os 

contidos non impartidos no curso anterior dos bloques de xeometría, funcións, estatística e 

probabilidade ao comezar o bloque correspondente no presente curso. 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

150  

 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades 

que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 

 

3.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

• Cando haxa alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais efectuarase unha 

adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión do profesorado de 

Orientación e de Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, á vista 

dos informes dos especialistas, definirá para estes alumnos e alumnas as adaptacións 

curriculares. 

Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

• Propor tarefas diferentes, atractivas e interactivas. 

 

3.11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 
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Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

Potenciaremos 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. 

 

3.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible 

 

3.13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 
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 apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

 intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 

bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS DE 3º DE E.S.O. 
 

 
4.1. OBXECTIVOS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS DE 3º DE E.S.O. 
 

  1.  Verbalizar o proceso seguido na resolución de problemas. 

  2.  Realizar as comprobacións e os cálculos necesarios no razoamento e resolución de problemas.  

  3.  Analizar situacións de cambio a través de procedementos matemáticos para establecer 
hipóteses e predicións. 

  4.  Reformular problemas matemáticos sobre a base doutras situacións e contextos. 

  5.  Realizar procesos de investigación achegando informes de conclusións e resultados. 

  6.  Aplicar as matemáticas a situacións problemáticas cotiás. 

  7.  Desenvolver as habilidades e as actitudes matemáticas. 

  8.  Identificar os bloqueos emocionais ante os bloqueos atopados. 

  9.  Tomar decisións sobre situacións que acontecen na vida cotiá do alumno. 

10.  Coñecer e utilizar as ferramentas tecnolóxicas pertinentes para realizar cálculos diferentes. 

11.  Utilizar o cálculo con números racionais para resolver problemas da vida diaria. 

12.  Manexar o simbolismo para descifrar sucesións numéricas en casos sinxelos. 

13.  Expresar propiedades ou relacións a través da linguaxe alxébrica. 

14.  Resolver problemas da vida cotiá utilizando distintas operacións matemáticas, aplicando 
técnicas alxébricas e valorando e contrastando os resultados. 

15.  Identificar as características de figuras planas e corpos xeométricos. 

16.  Manexar o teorema de Tales na aplicación a medicións en exemplos da vida real. 

17.  Recoñecer os movementos no plano nas transformacións das figuras. 

18.  Manexar os centros, os eixos e os planos de simetría con figuras planas e poliedros. 

19.  Aplicar na localización de puntos as coordenadas gráficas. 

20.  Representar graficamente as funcións e os elementos que interveñen niso. 

21.  Recoñecer o modelo lineal nas relacións da vida cotiá para describir fenómenos. 

22.  Identificar relacións funcionais descritas a través dos parámetros e das características das 
funcións cuadráticas. 

23.  Utilizar gráficas e táboas na elaboración de informes estatísticos. 

24.  Resumir e comparar datos estatísticos a través do cálculo e da interpretación de parámetros 
de posición e dispersión. 
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25.  Analizar a información dos medios de comunicación a través da estatística. 

26.  Realizar estimacións en experimentos sinxelos calculando probabilidade, frecuencia... 

 

Aínda que aparecen reflectidos polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas Aplicadas de 3º de E.S.O.: 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
12 semanas 

U.D.1 Números naturais, enteiros e decimais 
U.D.2 Fraccións 

U.D.3  Potencias e raíces 

U.D.4 Problemas de proporcionalidade e porcentaxes 

U.D.5 Secuencias numéricas 

2ª avaliación:  
12 semanas 
 

U.D.6  A linguaxe alxébrica 
U.D.7  Ecuacións de primeiro e segundo grao 
U.D.8  Sistemas de ecuacións 
U.D.9  Funcións e gráficas 
U.D.10 Funcións lineais e cuadráticas 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.11Elementos de xeometría plana 

U.D.12Figuras no espazo 

U.D.13Movementos no plano. Frisos e mosaicos 

U.D.14 Táboas e gráficos estatísticos 

U.D.15Parámetros estatísticos 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

2 sesións Sesións iniciais  Presentación e 
repaso contidos 

1 Setembro  

Avaliación Inicial 1 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Setembro 
Outubro  

U.D.2 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Outubro 

U.D.3 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Outubro 
Novembro 

U.D.4 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Novembro 

U.D.5 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Novembro 
Decembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Decembro 
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2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
40 sesións 

U.D.6 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Decembro 
Xaneiro 

Recuperación 1ª Avaliación 1 Xaneiro 

U.D.7 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Xaneiro 
 

U.D.8 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Febreiro 

U.D.9 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Febreiro 
 

U.D.10 
7 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

7 Marzo 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Xaneiro-Febreiro 

Proba de avaliación 1 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.11 
7 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

7 Marzo 
 

Recuperación 2ª Avaliación 1 Abril 

U.D.12 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

7 Abril 
 

U.D.13 
7 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 

U.D.14 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 
 

U.D.15 
6 sesións 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

6 Maio 
Xuño 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril-Maio 

Proba de avaliación 1 Xuño 

Recuperacións 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 

No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 
probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización 
 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
 

 

1ªAVALIACIÓN  
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U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.1 Números naturais, 

enteiros e decimais 

10  

Controis: 36% 

U.D.2Fraccións 9 

U.D.3Potencias e raíces 9  

Proba de avaliación: 54%  U.D.4Problemas de 

proporcionalidade e 

porcentaxes 

8 

U.D.5Secuencias numéricas 8 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

 

2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.6A linguaxe alxébrica 9  

Controis: 36% U.D.7Ecuacións de primeiro e 
segundo grao 

8 

U.D.8Sistemas de ecuacións 8  

Proba de avaliación: 54% U.D.9Funcións e gráficas 8 

U.D.10Funcións lineais e 
cuadráticas 

7 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

3ªAVALIACIÓN 
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U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.11 Elementos de 
xeometría plana 

7  

Controis: 36% U.D.12 Figuras no espazo 10 

U.D.13 Movementos no 
plano. Frisos e mosaicos 

7  

Proba de avaliación: 54% U.D.14 Táboas e gráficos 
estatísticos 

10 

U.D.15 Parámetros 
estatísticos 

6 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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4.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 

e) Unidades didácticas 
 

Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 

(sesións) 

1 Números naturais, enteiros e decimais 1.1 Operacións con números naturais 
1.2 Números enteiros 
1.3 Números decimais 

10 

2 Fraccións 2.1 Fraccións, numeros fraccionarios e números racionais 
2.2 Forma fraccionaria e decimal  dos números racionais 
2.3 A fracción como  operador 
2.4 Equivalencia de fraccións 
2.5 Operacións con fraccións 
2.6 Problemas con fraccións 

10 

3 Potencias e raíces 3.1 Potencias 
3.2 Potencias de expoñente cero ou negativo 
3.3 Notación científica 
3.4 Raíces exactas 

10 

4 Problemaas de proporcionalidade e 

porcentaxes 

4.1 Razóns e proporcións 
4.2 Proporcionalidade simple 
4.3 Proporcionalidade composta 
4.4 Porcentaxes 
4.5 Aumentos e diminucións porcentuais 

8 

5 Secuencias numéricas 5.1 Sucesións 
5.2 Sucesións definidas de forma recurrente 
5.3 Progresións aritméticas 
5.4 Progresións xeométricas 

8 

6 A linguaxe alxébrica 6.1 Expresións alxébricas 
6.2 Monomios 

12 
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6.3 Polinomios 
6.4 Identidades 

7 Ecuacións de primeiro e segundo grao 7.1 Ecuacións 
7.2 Ecuacións de primeiro grao 
7.3 Ecuacións de segundo grao 
7.4 Resolución de problemas mediante ecuacións 

12 

8 Sistemas de ecuacións 8.1 Ecuacións con dúas incógnitas 
8.2 Sistemas de ecuacións 
8.3 Número de solucións dun sistema lineal 
8.4 Método de sustitución 
8.5 Método de igualación 
8.6 Método de redución 
8.7 Regra práctica para resolver sistemas lineais 
8.8 Tradución de enunciados a sistemas de ecuacións 

10 

9 Funcións e gráficas 9.1 As funcións e as súas gráficas 
9.2 Definicións 
9.3 Crecemento e decrecemento dunha función 
9.4 Máximos e mínimos relativos 
9.5 Tendencias dunha función 
9.6 Discontinuidades. Continuidade 
9.7 Expresión analítica dunha función 

8 

10 Funcións lineais e cuadráticas 10.1 Función de proporcionalidade  y = m x 
10.2 Gráfica e ecuación da función de proporcionaliade 
10.3 A función  y = m x + n 
10.4 Recta da que se coñece un punto e a pendente 
10.5 Recta que pasa por dous puntos 
10.6 Aplicacións de función lineal. Problemas de movimentos 
10.7 Estudio conxunto de dúas funcións 
10.8 Parábolas e funcións cuadráticas 

8 

11 Elementos de xeometría plana 11.1 Ángulos nas figuras planas 
11.2 Figuras semellantes 
11.3 Planos, mapas e escala 
11.4 Triángulos semellantes. Teorema de Tales 
11.5 O Teorema de Pitágoras 
11.6 Triángulos rectángulos nas figuras planas 

12 
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11.7 Áreas de polígonos 
11.8 Áreas e perímetros dalgunhas figuras curvas 

12 Figuras no espazo 12.1 Poliedros e corpos de revolución 
12.2 Prismas 
12.3 Pirámides 
12.4 Poliedros regulares 
12.5 Cilindros 
12.6 Conos 
12.7 Esferas 
12.8 Coordenadas xeográficas 

12 

13 Movementos no plano. Frisos e mosaicos 13.1 Transformacións xeométricas. Movementos 
13.2 Traslacións 
13.3 Xiros 
13.4 Simetrías axiales 
13.5 Composición de movementos 
13.6 Mosaicos, cenefas e rosetóns 

8 

14 Táboas e gráficos estatísticos 14.1 Como nos chegan as estatísticas 
14.2 Poboación e mostra 
14.3 Variables estatísticas 
14.4 O proceso que se segue na estatística 
14.5 Confección dunha táboa de frecuencias 
14.6 Gráfico axeitado ao tipo de información 

8 

15 Parámetros estatísticos 15.1 Para que son os parámetros estatísticos 
15.2 Dous tipos de parámetros estatísticos 
15.3 Cálculo da media e desviación típica en táboas de frecuencias 
15.4 Obtención da media e desviación típica coa calculadora 
15.5 Interpretación conxunta da media e desviación típica 
15.6 Parámetros de posición: Mediana e cuartiles 

8 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO   

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

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ f 

▪ h 

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

▪ B1.1. Expresar verbalmente e de xeito razoado o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 

razoado, o proceso seguido na resolución dun 

problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ Unif 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, 

resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, 

comezo por casos particulares sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 

operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e 

estratexias de resolución de problemas, realizando 

os cálculos necesarios e comprobando as 

solucións obtidas. 

▪ MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 

relaciónaa co número de solucións do problema. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas 

que cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a 

súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do problema, 

resolución de subproblemas, reconto exhaustivo, 

comezo por casos particulares sinxelos, procura de 

regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes. 

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, 

para atopar patróns, regularidades e leis 

matemáticas, en contextos numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos, valorando a súa utilidade para 

facer predicións. 

▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas en situacións de cambio, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas 

para realizar simulacións e predicións sobre os 

resultados esperables, e valora a súa eficacia e a 

súa idoneidade. 

▪ CMCCT Todas 
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▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 

operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 

resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 

pasos e as ideas importantes, analizando a 

coherencia da solución ou procurando outras 

formas de resolución. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir 

de un resolto, variando os datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo outros problemas 

parecidos, formulando casos particulares ou máis 

xerais de interese, e establecendo conexións entre 

o problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e probabilísticos, 
de xeito individual e en equipo. Elaboración e 
presentación dos informes correspondentes. 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 

proceso, os resultados e as conclusións obtidas 

nos procesos de investigación. 

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso 

seguido ademais das conclusións obtidas, 

utilizando distintas linguaxes: alxébrica, gráfica, 

xeométrica e estatístico-probabilística. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de 

situacións problemáticas da realidade. 

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un 

problema do mundo real e o mundo matemático, 

identificando o problema ou os problemas 

matemáticos que subxacen nel e os 

coñecementos matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que permitan a resolución 

dun problema ou duns problemas dentro do campo 

das matemáticas. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 

problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT Todas 
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▪ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en 

contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas da realidade 

cotiá, avaliando a eficacia e as limitacións dos 

modelos utilizados ou construídos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

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

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para 

o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

Todas 

▪ MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e 

exercicios, e adopta a actitude axeitada para cada 

caso. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade 

e indagación, xunto con hábitos de formular e 

formularse preguntas, e procurar respostas 

axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

Todas 

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

▪ CSIEE 

▪ CSC 

Todas 

▪  b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a 

resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa conveniencia pola 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 
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súa sinxeleza e utilidade. 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e 

aprender diso para situacións similares futuras. 

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 

resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende 

para situacións futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito autónomo, realizando 

cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 

facendo representacións gráficas, recreando 

situacións matemáticas mediante simulacións ou 

analizando con sentido crítico situacións diversas 

que axuden á comprensión de conceptos 

matemáticos ou á resolución de problemas. 

▪ MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 

facer representacións gráficas de funcións con 

expresións alxébricas complexas e extraer 

información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 9, 10 

▪ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas 

para explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 11, 12, 13 

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

▪ CMCCT 14, 15 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas 
de datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e 

seleccionando información salientable en internet 

ou noutras fontes, elaborando documentos 

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información salientable, coa 

ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos 

▪ CCL 

▪ CD 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

propios, facendo exposicións e argumentacións 

destes e compartíndoos en ámbitos apropiados 

para facilitar a interacción. 

para a súa discusión ou difusión. 

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para 

apoiar a exposición oral dos contidos traballados 

na aula. 

▪ CCL Todas 

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 

proceso de aprendizaxe, recollendo a información 

das actividades, analizando puntos fortes e débiles 

do seu proceso educativo e establecendo pautas 

de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

Todas 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B2.1. Potencias de números naturais con expoñente 
enteiro. Significado e uso. Potencias de base 10. 
Aplicación para a expresión de números moi 
pequenos. Operacións con números expresados en 
notación científica. Aplicación a problemas extraídos 
do ámbito social e físico. 

▪ B2.2. Xerarquía de operacións. 

▪ B2.3. Números decimais e racionais. Transformación 

de fraccións en decimais e viceversa. Números 

decimais exactos e periódicos. 

▪ B2.4. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo 

aproximado e redondeo. Erro cometido. 

▪ B2.5. Elaboración e utilización de estratexias para o 
cálculo mental, para o cálculo aproximado e para o 
cálculo con calculadora ou outros medios 
tecnolóxicos. 

▪ B2.1. Utilizar as propiedades dos números 

racionais e decimais para operar con eles, 

utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, 

para resolver problemas, e presentando os 

resultados coa precisión requirida. 

▪ MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias 

para simplificar fraccións cuxos numeradores e 

denominadores son produtos de potencias. 

▪ CMCCT 3 

▪ MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal 

equivalente a unha fracción, entre decimais finitos 

e decimais infinitos periódicos, e indica, nese caso, 

o grupo de decimais que se repiten ou forman 

período. 

▪ CMCCT 2 

▪ MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes 

e moi pequenos en notación científica, opera con 

eles, con e sen calculadora, e utilízaos en 

problemas contextualizados. 

▪ CMCCT 3 

▪ MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas 

adecuadas para realizar aproximacións por 

▪ CMCCT 2, 3 
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defecto e por exceso dun número en problemas 

contextualizados, e xustifica os seus 

procedementos. 

▪ MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de 

truncamento e redondeo en problemas 

contextualizados, recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso para determinar o 

procedemento máis axeitado. 

▪ CMCCT 2, 3 

▪ MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, 

utilizando a unidade de medida adecuada, en 

forma de número decimal, redondeándoo se é 

necesario coa marxe de erro ou precisión 

requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

▪ CMCCT 2, 3, 4 

▪ MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións 

numéricas de números enteiros, decimais e 

fraccionarios mediante as operacións elementais e 

as potencias de números naturais e expoñente 

enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 

operacións. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ MAPB2.1.8. Emprega números racionais e 

decimais para resolver problemas da vida cotiá, e 

analiza a coherencia da solución. 

▪ CMCCT 2 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.6. Investigación de regularidades, relacións e 

propiedades que aparecen en conxuntos de números. 

Expresión usando linguaxe alxébrica.  

▪ B2.7. Sucesións numéricas. Sucesións recorrentes. 

Progresións aritméticas e xeométricas. 

▪ B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que 

describan sucesións numéricas, observando 

regularidades en casos sinxelos que inclúan 

patróns recursivos. 

▪ MAPB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión 

numérica recorrente usando a lei de formación a 

partir de termos anteriores. 

▪ CMCCT 5 

▪ MAPB2.2.2. Obtén unha lei de formación ou 

fórmula para o termo xeral dunha sucesión sinxela 

de números enteiros ou fraccionarios. 

▪ CMCCT 5 

▪ MAPB2.2.3. Valora e identifica a presenza ▪ CMCCT 5 
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recorrente das sucesións na natureza e resolve 

problemas asociados a estas. 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.8. Transformación de expresión alxébricas cunha 
indeterminada. Igualdades notables. Operacións 
elementais con polinomios. 

▪ B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar 

unha propiedade ou relación dada mediante un 

enunciado, extraendo a información relevante e 

transformándoa. 

▪ MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, 

expresa o resultado en forma de polinomio 

ordenado e aplícao a exemplos da vida cotiá. 

▪ CMCCT 6 

▪ MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades 

notables correspondentes ao cadrado dun binomio 

e unha suma por diferenza, e aplícaas nun 

contexto adecuado. 

▪ CMCCT 6 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. 
Resolución por distintos métodos. 

▪ B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas 
incógnitas. Resolución. 

▪ B2.11. Resolución de problemas mediante a 

utilización de ecuacións e sistemas. 

▪ B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se 

precise a formulación e a resolución de ecuacións 

de primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de 

dúas ecuacións con dúas incógnitas, aplicando 

técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou 

recursos tecnolóxicos, e valorar e contrastar os 

resultados obtidos. 

▪ MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao 

completas e incompletas mediante procedementos 

alxébricos e gráficos.  

▪ CMCCT 7 

▪ MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións 

lineais con dúas incógnitas mediante 

procedementos alxébricos ou gráficos. 

▪ CMCCT 8 

▪ MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha 

situación da vida cotiá mediante ecuacións de 

primeiro e segundo grao, e sistemas lineais de 

dúas ecuacións con dúas incógnitas, resólveas e 

interpreta criticamente o resultado obtido. 

▪ CMCCT 7, 8 

 Bloque 3. Xeometría   

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun segmento e 
bisectriz dun ángulo; ángulos e as súas relacións; 
perímetros e áreas de polígonos; lonxitude e área de 
figuras circulares. Propiedades. 

▪ B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

▪ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

▪ B3.1. Recoñecer e describir os elementos e as 

propiedades características das figuras planas, os 

corpos xeométricos elementais e as súas 

configuracións xeométricas. 

▪ MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos 

da mediatriz dun segmento e da bisectriz dun 

ángulo. 

▪ CMCCT 11 

▪ MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e 

a bisectriz para resolver problemas xeométricos 

sinxelos. 

▪ CMCCT 11 

▪ MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos ▪ CMCCT 11 
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definidos por rectas que se cortan ou por paralelas 

cortadas por unha secante, e resolve problemas 

xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos. 

▪ MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a 

lonxitude de circunferencias e a área de polígonos 

e de figuras circulares en problemas 

contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 

adecuadas. 

▪ CMCCT 11 

▪ MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros 
regulares e corpos de revolución en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

▪ CMCCT 12 

▪ f 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en 

partes proporcionais. Aplicación á resolución de 

problemas. 

▪ B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas 

usuais para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles e para obter medidas de 

lonxitudes, de exemplos tomados da vida real, de 

representacións artísticas como pintura ou 

arquitectura, ou da resolución de problemas 

xeométricos. 

▪ MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes 

proporcionais a outros dados e establece relacións 

de proporcionalidade entre os elementos 

homólogos de dous polígonos semellantes. 

▪ CMCCT 11 

▪ MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, 

en situacións de semellanza, utiliza o teorema de 

Tales para o cálculo indirecto de lonxitudes. 

▪ CMCCT 11 

▪ f 

▪ l 

▪ B3.3. Teorema de Tales. División dun segmento en 
partes proporcionais. Aplicación á resolución de 
problemas. 

▪ B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 

dimensións reais de figuras dadas en mapas ou 

planos, coñecendo a escala. 

▪ MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas 

de lonxitudes en situacións de semellanza (planos, 

mapas, fotos aéreas, etc.). 

▪ CMCCT 11 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ n 

▪ B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano. 

▪ B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas adecuadas, 
entre elas as tecnolóxicas, para estudar formas, 
configuracións e relacións xeométricas. 

▪ B3.4. Recoñecer as transformacións que levan 

dunha figura a outra mediante movemento no 

plano, aplicar os referidos movementos e analizar 

deseños cotiáns, obras de arte e configuracións 

presentes na natureza. 

▪ MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis 

característicos dos movementos no plano 

presentes na natureza, en deseños cotiáns ou 

obras de arte. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

13 

▪ MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a 

composición de movementos, empregando 

ferramentas tecnolóxicas cando sexa necesario. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

13 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

169  

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO   

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

▪ f 

▪ l 

▪ B3.6. O globo terráqueo. Coordenadas xeográficas. 
Latitude e lonxitude dun punto. 

▪ B3.5. Interpretar o sentido das coordenadas 

xeográficas e a súa aplicación na localización de 

puntos. 

▪ MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o 
Ecuador, os polos, os meridianos e os paralelos, e 
é capaz de situar un punto sobre o globo terráqueo 
coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude. 

▪ CMCCT 12 

 Bloque 4. Funcións   

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Análise e descrición cualitativa de gráficas que 

representan fenómenos do ámbito cotián e doutras 

materias.  

▪ B4.2. Análise dunha situación a partir do estudo das 

características locais e globais da gráfica 

correspondente. 

▪ B4.3. Análise e comparación de situacións de 

dependencia funcional dadas mediante táboas e 

enunciados. 

▪ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software 

específico para a construción e interpretación de 

gráficas. 

▪ B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no 

estudo das funcións e a súa representación 

gráfica. 

▪ MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha 

función dada graficamente, e asocia enunciados 

de problemas contextualizados a gráficas. 

▪ CMCCT 9, 10 

▪ MAPB4.1.2. Identifica as características máis 

salientables dunha gráfica, e interprétaos dentro 

do seu contexto. 

▪ CMCCT 9, 10 

▪ MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun 

enunciado contextualizado, e describe o fenómeno 

exposto. 

▪ CMCCT 9, 10 

▪ MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións 

analíticas sinxelas a funcións dadas graficamente. 

▪ CMCCT 9, 10 

▪ b 

▪ f 

▪ h 

▪ B4.4. Utilización de modelos lineais para estudar 

situacións provenientes de diferentes ámbitos de 

coñecemento e da vida cotiá, mediante a confección 

da táboa, a representación gráfica e a obtención da 

expresión alxébrica.  

▪ B4.5. Expresións da ecuación da recta. 

▪ B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras 

materias que poden modelizarse mediante unha 

función lineal, valorando a utilidade da descrición 

deste modelo e dos seus parámetros, para 

describir o fenómeno analizado. 

▪ MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da 

ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación 

punto-pendente, xeral, explícita e por dous 

puntos), identifica puntos de corte e pendente, e 

represéntaas graficamente. 

▪ CMCCT 10 

▪ MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función 

lineal asociada a un enunciado e represéntaa. 

▪ CMCCT 10 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.6. Funcións cuadráticas. Representación gráfica. 

Utilización para representar situacións da vida cotiá. 

▪ B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e software 
específico para a construción e a interpretación de 
gráficas. 

▪ B4.3. Recoñecer situacións de relación funcional 

que necesitan ser descritas mediante funcións 

cuadráticas, calculando os seus parámetros e as 

súas características. 

▪ MAPB4.3.1. Representa graficamente unha 

función polinómica de grao 2 e describe as súas 

características. 

▪ CMCCT 10 

▪ MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da 

vida cotiá que poidan ser modelizadas mediante 

▪ CMCCT 10 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO   

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

funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 

utilizando medios tecnolóxicos cando sexa 

necesario. 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas. 

▪ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística. 

Representatividade dunha mostra. 

▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos. 

▪ B5.4. Gráficas estatísticas: construción e 

interpretación. 

 

▪ B5.1. Elaborar informacións estatísticas para 

describir un conxunto de datos mediante táboas e 

gráficas adecuadas á situación analizada, e 

xustificar se as conclusións son representativas 

para a poboación estudada. 

▪ MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e 

xustifica as diferenzas en problemas 

contextualizados.  

▪ CMCCT 14 

▪ MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha 

mostra a través do procedemento de selección, en 

casos sinxelos. 

▪ CMCCT 14 

▪ MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, 

cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon 

exemplos. 

▪ CMCCT 14 

▪ MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, 

relaciona os tipos de frecuencias e obtén 

información da táboa elaborada. 

▪ CMCCT 14 

▪ MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas 

tecnolóxicas, de ser necesario, gráficos 

estatísticos adecuados a distintas situacións 

relacionadas con variables asociadas a problemas 

sociais, económicos e da vida cotiá. 

▪ CMCCT 14 

▪ MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración 
dun estudo estatístico, de xeito individual ou en 
grupo. 

▪ CMCCT 14, 15 

▪ e 

▪ f 

▪ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana 

e cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades. 

▪ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido 

intercuartílico e desviación típica. Cálculo e 

interpretación. 

▪ B5.2. Calcular e interpretar os parámetros de 

posición e de dispersión dunha variable estatística 

para resumir os datos e comparar distribucións 

estatísticas. 

▪ MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de 

posición dunha variable estatística para 

proporcionar un resumo dos datos.  

▪ CMCCT 15 

▪ MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dispersión ▪ CMCCT 15 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 3º de ESO   

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

▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

▪ B5.8. Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. 

▪ B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos. 

dunha variable estatística (con calculadora e con 

folla de cálculo) para comparar a 

representatividade da media e describir os datos. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas. 

▪ B5.2. Métodos de selección dunha mostra estatística. 

Representatividade dunha mostra. 

▪ B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos. 

▪ B5.4. Gráficas estatísticas: construción e 
interpretación. 

▪ B5.5. Parámetros de posición: media, moda, mediana 

e cuartís. Cálculo, interpretación e propiedades. 

▪ B5.6. Parámetros de dispersión: rango, percorrido 

intercuartílico e desviación típica. Cálculo e 

interpretación. 

▪ B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

▪ B5.8. Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. 

▪ B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos. 

▪ B5.3. Analizar e interpretar a información 

estatística que aparece nos medios de 

comunicación, e valorar a súa representatividade e 

fiabilidade. 

▪ MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir, analizar e interpretar información 
estatística nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

14, 15 

▪ MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios 

tecnolóxicos para organizar os datos, xerar 

gráficos estatísticos e calcular parámetros de 

tendencia central e dispersión. 

▪ CMCCT 14, 15 

▪ MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para 

comunicar información resumida e relevante sobre 

unha variable estatística que analizase. 

▪ CMCCT 14, 15 
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PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

Observación: Aínda que se está a empregar Edixgal co alumnado, as actividades a continuación pertencen ao libro de ANAYA, que se emprega a nivel 
de referencia para o profesorado para a elaboración de fichas propias de exercicios. 

Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Coñecer as propiedades das operacións CMCCT, CCEC, 
CSC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p11 :  1  a  4 ,   2 

Diferenciar entre números primos e compostos. Descompoñer un número en factores 
primos. 

CMCCT, CAA, CCL, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p12 :  5  a  10  1 

Calcular o mínimo común múltiplo de varios números. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p13 :  11  a 13  1 

Coñecer a diferencia entre os numeros naturais, enteiros e os distintos tipos de números 
decimais (exactos, periódicos, irracionais). Resolver operacións combinadas con 
números naturais, enteiros e decimais. 

CMCCT, CCL, CCEC, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p14 -15:  1  a  4 ,  p18 :  1  a  5 ,  

p20:  1 ,  3  a  13  
2 

Resolver problemas aritméticos con números enteiros e decimais. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p21 :  17  a 25  2 

Coñecer e redondear os distintos tipos de números decimais e valorar os erros absoluto 
e relativo cometidos no redondeo. 

CMCCT, CAA, CSC ▪ LA:   EXERCICIOS p19 :  6  e  7 ,  p20:  2  e 14 ,  p21:  

15 e  16  
2 

2 Identificar fraccións. Representar fraccións sobre a recta, descompón unha fracción 

impropia en parte enteira mais unha fracción propia. 

CMCCT, CCL, CSC, 

CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p32 :  1  a  6 ,  10  e  11  1 

Pasar unha fracción a forma decimal e un número decimal a fracción. CMCCT, CSIEE, CD, 

CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p24 :  1  e2,  p32:  7  a  9 ,  13  e 

14  
1 

Calcular a fracción dunha cantidade e a cantidade coñecendo a fracción correspondente. CMCCT, CSIEE, CD, 

CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p25 :  1  a  4 ,  p32 -33 :  15  a 19  2 

Recoñecer e construír fraccións equivalentes. Simplificar fraccións. Comparar fraccións 

reducíndoas a común denominador. 

CMCCT, CSIEE, CD, 

CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p26 -27:  1  a  6 ,  p33 :  21  a 24  2 

Realizar operacións con números racionais. Resolver expresións con operacións 

combinadas. 

CMCCT, CSIEE, CD, 

CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p29 :  1  a  9 ,  p33 -34 :  25  a 37  2 

Resolver problemas con fraccións. CMCCT, CSIEE,, 

CCL, CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p31 :  1  e  2 ,  p34 -35 :  38  a 51  2 

3 Calcular potencias de expoñente enteiro e expresar un número como potencia de 

expoñente enteiro. Descomposición polinómica dun número enteiro 

CMCCT, CSIEE, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p37 :  1  a  5 ,  p46:  1  a 4  2 
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Calcular e simplifica expresións aritméticas sinxelas aplicando as propiedades das 
potencias de expoñente enteiro. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p39 :  6  a  10 ,  p41:  1  a  4 ,  p46 :  

5  a  7 ,  9  
2 

Utilizar a notación científica para expresar números grandes ou pequenos e expresar 
con todas as súas cifras un número escrito en notación científica. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD, CSC, 

▪ LA:   EXERCICIOS p42 :  1  a  7 ,  p46:  12 a  14  1 

Realizar operacións sinxelas con números en notación científica.Utilizar a calculadora 
para operar en notación científica. 

CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p42 :  8 ,  p46 -47:  15 e  16  1 

Resolver problemas utilizando potencias, raíces e a notación científica. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p42 :  9 ,  p46 :  8 ,  10  e  11 ,  p47 :  

17 a  24  
2 

Coñecer o conceptode raíz enésima dun número racional e calcular raíces exactas de 
números racionais. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p45 :  1  e  2  2 

4 Coñecer os conceptos de razón e proporción. Calcular un termo descoñecido dunha 
proporción e completar táboas de valores directamente proporcionais ou inversamente 
proporcionais. 

CMCCT, CCL, CSC, 
CCEC,  

▪ LA:   EXERCICIOS p49 :  1  a  6 ,  p58:  1  2 

Relacionar porcentaxes con fraccións e con números decimais, calcular a porcentaxe 
dunha cantidade, calcular a cantidade inicial dada a porcentaxe e achar a porcentaxe 
que representa unha parte. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p55 :  1  a  5 ,  p58:  2  a 6  3 

Resolver problemas de proporcionalidade simple e composta, de porcentaxes e de 
aumentos e diminucións porcentuais. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p50 -51:  1  a  11 ,  p53:  1  a 8 ,  

p55:  6  a  14 ,  p57:  1  a  10 ,  p58 -59 :  7  a  26  
3 

5 Escribir un termo concreto dunha sucesión dada mediante o seu termo xeral ou de 
forma recorrente e obter o termo xeral dunha sucesión dada polos seus primeiros 
termos 

CMCCT, CSIEE, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p61 -62:  1  a  6 ,  p63 :  1  a  3 ,  

p68:  1  a  4  
2 

Recoñecer as progresións aritméticas e xeométricas, calcular a súa diferenza, a súa 
razón e, no caso das progresións aritméticas, o seu termo xeral. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL, CCEC, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p65 :  1  a  4 ,  p67:  1  a 7 ,  p68 -

69:  5  a 13  
2 

Calcular a suma dos primeiros termos dunha progresión aritmética. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p65 :  1  a  3 ,  p68:  5  e 7  2 

Resolver problemas utilizando sucesións, progresións aritméticas e xeométricas. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p69 :  14  a 21  2 

6 Traducir á linguaxe alxébrica enunciados verbais de índole matemática. CMCCT, CSIEE, CCL,  ▪ LA:   EXERCICIOS p73 :  1 ,  p76 :  1 ,  p82 :  1  a  6  2 

Coñecer e identificar os conceptos de monomio, polinomio, coeficiente, grao, parte 
literal, identidade e ecuación. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p74 :  1  a  3 ,  p76:  2  2 

Calcular o valor numérico dun monomio e dun polinomio. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p74 :  4  2 

Operar con monomios e polinomios. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p75 :  5  a  8 ,  p77 -78 :  3  a  8 ,  

p81:  4  e  5 ,  9  a  11,  p82 -83:  7  a  10  
2 
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Coñecer o desenvolvemento das identidades notables, expresalo como cadrado dun 
binomio ou como produto de dous factores e aplícalo para desenvolver expresións 
alxébricas. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p79 :  1 ,  p81 :  1  a  3 ,  p83:  12 a  

15  
2 

Sacar factor común dun polinomio e factorizar utilizando as identidades 
notables.Simplificar fraccións alxébricas sinxelas. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p81 :  6  a  8 ,  p83:  11 ,  16  a  18  2 

7 Coñecer os conceptos de ecuación, incógnita e solución; e utilízalos para determinar se 
un número é solución dunha ecuación e para buscar por tanteo solucións enteiras de 
ecuacións. 

CMCCT, CCL, CSC, 
CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p85 :  1  e  2 ,  p96:  1  a 3  2 

 Resolver ecuacións de primeiro grao. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p87 -89:  1  a  9 ,  p96 :  4  a  7  3 

 Resolver ecuacións de segundo grao completas e incompletas. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p91 :  1  e  2 ,  p96:  8  e 9  2 

 Resolver ecuacións con parénteses e denominadores que dan lugar a unha ecuación de 
segundo grao. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p92 :  3  e  4 ,  p96:  10  2 

 Resolver mediante ecuacións de primeiro ou segundo grao problemas numéricos, 
xeométricos ou que impliquen o uso da relación de proporcionalidade. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p93 -95:  1  a  12 ,  p97:  11  a  23  3 

8 Representar graficamente un sistema de ecuacións lineais con dúas incógnitas e 
observando a devandita representación indicar o número das súas solucións. 

CMCCT, CCL,  CCEC ▪ LA:   EXERCICIOS p99 :  1 ,  p101:  1  e 2 ,  p108:  1  

a  5   
2 

Resolver un sistema de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas mediante un método 
determinado (substitución, redución ou igualación...), simplificando previamente sé é 
preciso, e clasificalo segundo o tipo de solución. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p102:1 ,  p103:  1 ,  p104:  1 ,  

p105 :  1 ,  p108:  6  a 10  
4 

Resolver problemas numéricos, xeométricos ou que impliquen o uso da relación de 
proporcionalidade utilizando os sistemas de ecuacións. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p100:  1 ,  p106 -107:  1  a  9 ,  
p109 :  11  a 20  

4 

9 Responder a preguntas sobre o comportamento dunha función observando a súa gráfica 
e identificar aspectos relevantes desta (dominio, crecemento, máximos, tendencia, 
periodicidade, continuidade). 

CMCCT, CCL, CSC, 
CCEC, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p113:  1 ,  p115:  1 ,  p116 :  1 ,  
p117 :  1  e  2 ,  p118 :  2 ,  p120 :  1  a 4 ,  p121 .  6  a  11  

2 

Asociar enunciados a gráficas de funcións. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p114:  1 ,  p120:  5  2 

Construir a gráfica dunha función a partir dun enunciado ou táboa de valores. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p113:  2 ,  p118:  1 ,  p121 :  6  a  

11  
2 

Indicar a expresión analítica dunha función moi sinxela a partir dun enunciado. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p119:  1  2 

10 Representar funcións lineais a partir da súa ecuación CMCCT, CSIEE, CD ▪ LA:   EXERCICIOS p123:  1 ,  p124:  1 ,  p125 :  1 ,  

p133 :  1  e  6  
1 

Achar a ecuación dunha recta coñecendo un punto e a súa pendente ou dous puntos 
desta. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p126:  1 ,  p127:  1 ,  p133 :  4  e  5  1 
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Achar a ecuación dunha recta observando a súa gráfica. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p124:  2 ,  p125:  3 ,  p126 :  2 ,  

p127 :  2  e  3 ,  p134 :  18  e 19 ,  p135 :  22  a 25  
1 

Obter a función lineal asociada a un enunciado ou táboa de valores, analizala e 
representala. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p125:  2 ,  p128:  1  a  4 ,  p133:  7  
a  12 ,  p134:  17 ,  20  e  21  

1 

Resolver problemas de enunciado mediante o estudo conxunto de dúas funcións lineais. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p129:  1  2 

Representar funcións cuadráticas facendo un estudo completo delas (vértice, cortes cos 
eixes...). 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p130 -132:  1  a 4 ,  p134 :  13  a 

16,  p135 :  24  
2 

Resolver problemas nos que interveñan funcións lineais e cuadráticas. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p135:  26 e 27  2 

11 Coñecer e aplicar as relacións angulares nos polígonos e na circunferencia CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p139:  1  a 3 ,  p151 :  1  e  2  2 

Recoñecer figuras semellantes e utilizar a razón de semellanza para resolver problemas. CMCCT, CSC, CCEC, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p140:  1  e 2 ,  p141 :  1  e  2 ,  

p151 :  3  e  4  
2 

Coñecer o teorema de Tales e utilizalo para resolver problemas. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p143:  1  a 4  2 

Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p145:  1  a 6 ,  p147 :  1  a  6 ,  

p151-152 :  5  a  14  
3 

Calcular áreas e perímetros de polígonos, figuras curvas ou figuras planas 
descompoñéndoas en poligonos ou curvas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p149:  1  a 6 ,  p150 :  1 ,  p152 -

153 .  15  a 26  
3 

12 Coñecer os poliedros e os corpos de revolución. Asociar un desenvolvemento plano a un 
poliedro ou a un corpo de revolución. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p155:  1  a 3 ,  p166 :  1  e  3  2 

Identificar poliedros duais doutros e coñecer as relacións entre eles. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p160:  1  e 2  2 

Calcular áreas e volumes de poliedros e corpos de revolución. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p157:  1  a 3 ,  p159 :  1  e  2 ,  

p161 :  1  e  2 ,  p162 :  1  e  2 ,  p163 :  1  e  2  p166:  1  a  

13  

3 

Coñecer e identificar as coordenadas xeográficas. Lonxitude e latitude. CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p165:  1  a 5 ,  p168 :  14  a  19  2 

Resolver problemas relacionados cos poliedros e corpos de revolución CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p168 -169:  20  a  35  3 

13 Coñecer os movementos no plano (traslacións, xiros e simetrías). Obter a transformada 
dunha figura mediante un movemento concreto. 

CMCCT, CSIEE, 
CCEC, CAA, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p172 -173:  1  a 4 ,  p175 :  1  a  3 ,  

p176 :  1  e  2 ,  p180 -181 :  1  a  11  
3 

Obter a transformada dunha figura mediante a composición de dous movementos. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p177:  1  e 2  3 

Coñecer os mosaicos, cenefas e rosetóns. CMCCT, CSIEE, CCL, 
CAA, CCEC, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p178 -179:  1  a 3 ,  p180 :  7  2 

14 Coñecer os conceptos de poboación, mostra, variable estatística e os tipos de variables 
estatísticas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CCEC, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p186:  1 ,  P187:  1 ,  p194 :  1  a  
3  

2 
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Elaborar táboas de frecuencias absolutas, relativas, acumuladas e de porcentaxes e 
representalas mediante un diagrama de barras, un polígono de frecuencias, un 
histograma ou un diagrama de sectores. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p188:  1 ,  p190 -191:  1  a  5 ,  

p192-193 :  1  a  3 ,  p195 :  7  a  9  
3 

Resolver problemas estatísticos elaborando e interpretando táboas e gráficos. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD, CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p185:  1 ,  p194:  4  a  6 ,  p195:  

10 e  11  
3 

15 Coñecer e calcular os parámetros de centralización e de dispersion. Obter os seus 
valores a partir dunha táboa de frecuencias e interpretar o seu significado. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CCEC, CSC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p198 -199:  1  a 4 ,  p200 -201 :  

1  a  4 ,  p208:  1  a 4  
2 

Coñecer, calcular e interpretar o coeficiente de variación. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p203 -204:  1  e 2 ,  p208 :  1  a  4  2 

Coñecer, calcular, representar en diagramas de caixas e bigotes e interpretar os 
parámetros estatísticos de posición: mediana e cuartís. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p205 -207:  1  a 6 ,  p208 :  5  a  9  2 

Resolver problemas estatísticos sinxelos utilizando os parámetros estatísticos. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p209:  10 a 14  2 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas en 3º de ESO, 
agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Xeometría 

• Funcións 

• Estatítistica e Probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO AVALIACIÓN 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

, M
É

T
O

D
O

S
 E

 A
C

T
IT

U
D

E
S

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 NÚMEROS NATURAIS, ENTEROS E 
DECIMAIS 

1 

2 
AS FRACCIÓNS 

3 
POTENCIAS E RAÍCES 

4 PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDADE 
E PORCENTAXES 

5 
PROGRESIÓNS 

6 
A LINGUAXE ALXÉBRICA 

2 

7 
ECUACIÓNS 

8 
SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

BLOQUE 4:FUNCIÓNS 

 

9 
FUNCIÓNS E GRÁFICAS 

10 
FUNCIÓNS LINEAIS E CUADRÁTICAS 

BLOQUE 3: 

XEOMETRÍA 

 

11 
ELEMENTOS DE XEOMETRÍA PLANA 

3 

12 
FIGURAS NO ESPACIO 

13 MOVEMENTOS NO PLANO. FRISOS E 
MOSAICOS 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

14 
TÁBOAS E GRÁFICOS ESTATÍSTICOS

 

15 
PARÁMETROS ESTATÍSTICOS  

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA 
 

1  Sumar, restar, multiplicar e dividir números enteiros, decimais e fraccións de maneira correcta. 

Realizar operación combinadas respetando a xerarquía de operación. 

2  Obter a inversa dunha fracción dada. 
3 Aplicar a propiedade distributiva e sacar factor común. 
4 Realizar operacións combinadas con fraccións, respectando a xerarquía das operacións. 
5 Realizar operacións combinadas nas que aparecen expresións con potencias de exponente 

enteiro. 

6 Realizar operación e resolver problemas utilizando a notación científica. 

7 Resolver problemas de proporcionalidade, porcentaxes e aumentos e diminucións porcentuais. 

8 Identificar o grao, o termo independente e os coeficientes dun polinomio. 

9 Efectuar operacións con polinomios: suma, resta, multiplicación e división. 

10 Aplicar correctamente a regra de Ruffini. 

11 Identificar e desenvolver as principais igualdades notables: cadrado dunha suma, cadrado 

dunha diferenza e suma por diferenza. 

12 Resolver ecuacións de primeiro grao e segundo grao (completas e incompletas). 

13 Resolver sistemas de ecuacións lineais polos métodos de igualación, substitución e redución. 

14 Plantexar e resolver problemas e situacións da vida real utilizando a ferramenta apropiada. 

15 Recoñecer e diferenciar as progresións aritméticas e xeométricas. Calcular os termos xerais 

dunha progresión aritmética e dunha progresión xeométrica. 

16 Obter a suma de n termos dunha progresión aritmética. 

17 Utilizar o Teorema de Pitágoras e o Teorema de Tales. Interpretar planos e mapas. Manexar as 

escalas para pasar medidas da realidade ao plano/mapa ou viceversa. 

18 Calcular o perímetro e a área dos polígonos regulares e dos principais cuadriláteros. 

19 Calcular a área do circulo e das figuras circulares. 

20 Manexar con soltura ángulos medidos en graos. 

21 Calcular a área e o volume de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 

22 Estudar continuidade, crecemento, simetrías e periodicidade a partir da gráfica dunha función. 

23 Obter a ecuación da recta que pasa por dous puntos. 

24 Representar funcións lineais e cadráticas. 

25 Utilizar ferramentas tecnolóxicas para facilitar os cálculos e para comprobar os resultados 

obtidos na resolución dos problemas. 

26 Calcular frecuencias absolutas e relativas, frecuencias acumuladas e as principais medidas 

descentralización e dispersión dun conxunto de datos. Interpretar diferentes gráficos 

estatísticos e sacar conclusións dos mesmos. 

27 Ler comprensivamente o enunciado dun problema que pode estar expresado mediante 

gráficas, táboas ou texto identificando os aspectos mais relevantes. Realizar unha táboa,gráfico 

ou esquema cando o problema o requira. Resolver o problema presentando a/as solucións da 

forma máis adecuada, comprobando a súa validez. 
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28 Verbalizar a estratexia de resolución seguida cunha linguaxe adecuada; mostrar actitude 

positiva de respecto cara ás ideas e estratexias de traballo dos compañeiros. 

  

 

H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
        A avaliación inicial concrétase no apartado 4.8. 

 Para a docencia presencial:  

• Interese e traballo do alumnado na materia e na aula, medido a través de elementos tales 

como a participación e as tarefas diarias. 

• Observación do caderno. 

• Presentación dos traballos en tempo e forma. 

• Controis periódicos dos contidos das unidades. 

• Exame de avaliación. 

Para a docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán consistir 

na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 

 

 

4.3  CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

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

como colectiva e que, como un dos seus eixos, favoreza a adquisición das competencias clave, 

especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

Para a docencia presencial, empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

• Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 

débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado para poder 

adaptarse a cada grupo de estudantes e así rendibilizar ao máximo os recursos dispoñibles. 

• A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e 
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o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles 

permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

• Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e 

graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 

• Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual 

integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.  

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos 

para investigar e descubrir. 

• Traballo en grupo no desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

Para a docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 

 
4.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a docencia presencial:  

• Libro do alumno para a área de Matemáticas 3.º ESO Aplicadas (Editorial EDEBÉ no proxecto 

E-DIXGAL da Consellería de Educación e O. U. da Xunta de Galicia) 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual, programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

       

       Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcan, tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 
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• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ ou 

correo electrónico. 

 
 
4.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Ensino presencial durante todo o curso: 

❑ Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do curso. 
 

❑ Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo menos 

un control e o exame de avaliación). 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 

comezo da avaliación ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas 

nesa avaliación, quedando o 40% restante para o/os controis. 

 
❑ A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 
observación do cuaderno, ... 

 
❑ Recuperación durante o curso: 

Faranse recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no 
transcurso da terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai 
tempo para realizala.. 

 
❑ A cualificación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións, sempre que ningunha destas sexa inferior a 4. 
 
❑ No caso de que dita nota media sea inferior a 5 ou no caso de que a nota dalgunha das 

avaliacións sexa inferior a 4, o alumno deberá presentarse a unha proba final antes da 
avaliación ordinaria. O contido desa proba será a seguinte: 

       - Os que suspendan só unha avaliación: o contido correspondente á mesma. 
       - Os que suspendan dúas ou tres avaliacións: o contidos impartidos durante todo o curso. 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final. 
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Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita.  
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con el , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ....., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 

Ensino non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os controis. Os 

controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha videoconferencia a través de 

Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na realización de cuestionarios, test de 

resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, cuestións, preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas nos 

foros  e/ ou nas videoconferencias.  

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba telemática 

final. 

❑ As recuperacións durante o curso e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño realizaranse 

online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 

 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte non presencial e parte presencial: 

 Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 

das cualificacións correspondentes tendo en conta a duración de cada unha. 

 

 
4.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
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✓ os propios recursos empregados 
✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
 
Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
 
Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, a lo menos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 
vindeiros cursos. 

 

 

4.7 ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

 

Procedemento de recuperación da materias pendente de cursos anteriores: 

 

1º Haberá dous exames parciais:  xaneiro e  abril. 

2º Para preparar cada un dos exames parciais, o/a profesor/a de Matemáticas do curso actual 

entregaralle ao alumnado un plan de traballo a mediados de outubro (para o 1º parcial) e a 

mediados de xaneiro (para o 2º parcial).    

3º O alumnado deberá entregar antes da data de cada un dos exames parciais, os exercicios 

correspondentes ao plan de traballo correspondente. 

4º As preguntas de cada un dos exames parciais serán do mesmo tipo que as dos respectivos plans 

de traballo. 

5º A cualificación de cada exame parcial poderase incrementar ata un punto pola entrega dos 

exercicios correspondentes aos respectivos plans de traballo. 

6º A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais sempre que 

estas sexan maiores ou iguais que 4. 

7º Se a cualificación final é inferior a  5,  ou no caso de que algún dos parciais teña unha 

cualificación inferior a 4, o alumnado deberá presentarse a unha proba final na primeira 

semana do mes de maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames parciais, 

poderá optar por facer todo o exame ou repetir só o parcial suspenso. 

8º No caso de non superar a materia nesa proba final, haberá un exame extraordinario no mes de 

xuño da totalidade dos contidos impartidos. 

9º O profesorado do Departamento de Matemáticas estará durante algúns recreos a disposición 

do alumnado para resolver as súas dúbidas.  

 

No caso de ensino non presencial, o profesor de Matemáticas do curso actual realizará o seguimento 

do plan de traballo a través da aula virtual, creará videoconferencias específicas para o alumnado coa 

materia pendente e os exames serán on line mediante Webex con cámara e micrófono. 
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4.8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 

formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

4.9. PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En segundo non se impartiron nin os bloque de Xeometría, 

nin Funcións nin o de Estatística.  

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21, traballaranse os contidos non impartidos no 

curso anterior dos bloques de xeometría, funcións, estatística e probabilidade ao comezar o 

bloque correspondente no presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades 

que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 
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4.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

• Cando haxa alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais efectuarase unha 

adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión dos/as profesores/as de 

Orientación e de Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, á vista 

dos informes dos especialistas, definirá para estes alumnos e alumnas as adaptacións 

curriculares. 

Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

• Propor tarefas diferentes, atractivas e interactivas. 

 

4.11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

186  

 

Potenciaremos 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. 

 

4.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible 

 

4.13 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

 apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

 intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 
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bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 4º DE E.S.O. 
 

 

5.1. OBXECTIVOS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS ACADÉMICAS DE 4º DE E.S.O. 
 

• Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicando o 
proceso seguido en cada caso.  

• Facer predicións utilizando padróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos 
matemáticos. 

• Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de afondar neles. 

• Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións.  

• Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

• Utilizar diferentes estratexias na resolución de problemas da vida cotiá. 

• Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

• Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

• Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao 

futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.  

• Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os 

cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc. 

• Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e 

sentido crítico. 

• Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida 

cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade destas.  

• Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe alxébrica. 

• Dominar o manexo razoado de polinomios e fraccións alxébricas. 

• Utilizar ecuacións, inecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos en contextos 

da vida real. 
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• Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e 

interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas... 

• Coñecer os conceptos básicos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. 

• Resolver problemas trigonométricos utilizando as razóns trigonométricas fundamentais e as 

súas relacións.  

• Afondar no coñecemento de configuracións xeométricas sinxelas a través da xeometría 

analítica plana. 

• Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos a partir dos diferentes medios de 

comunicación. 

• Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais. 

• Coñecer e utilizar algunhas estratexias combinatorias básicas, e utilizalas para resolver 

problemas. 

• Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a lei de 

Laplace, táboas de continxencia, diagramas de árbore... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

190  

 

Aínda que aparecen reflectidos máis polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas Académicas de 4º de E.S.O.: 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
12 semanas 

U.D.1 Números reais 
U.D.2 Polinomios e fraccións alxébricas 

U.D.3 Ecuacións, inecuacións e sistemas 

U.D.4 Funcións. Características 

2ª avaliación:  
12 semanas 
 

U.D.5 Funcións elementais 

U.D.6  Semellanza. Aplicacións 
U.D.7  Trigonometría 
U.D.8  Xeometría analítica 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.9 Estatística 

U.D.10 Distribucións bidimensionais 

U.D.11 Combinatoria 

U.D.12  Cálculo de probabilidades 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

2 sesións Sesións iniciais  Presentación e 
repaso contidos 

1 Setembro  

Avaliación Inicial 1 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Setembro 
Outubro  

U.D.2 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Outubro 
Novembro 

U.D.3 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Novembro 

U.D.4 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Decembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
40 sesións 

U.D.5 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Decembro 
Xaneiro 

Recuperación 1ª Avaliación 1 Xaneiro 

U.D.6 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Xaneiro 
 

U.D.7 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Febreiro 
 

U.D.8 
11 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

11 Febreiro 
Marzo 
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Avaliación mediante controis Mínimo 1 Xaneiro-Febreiro 

Proba de avaliación 1 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.9 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Marzo 
Abril 

Recuperación 2ª Avaliación 1 Abril 

U.D.10 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Abril 
Maio 

U.D.11 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 

U.D.12 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 
Xuño 
 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril-Maio 

Proba de avaliación 1 Xuño 

Recuperacións 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 

No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización. 

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.1 Números reais 12  

Controis: 36% U.D.2 Polinomios e fraccións 

alxébricas 

12 

U.D.3 Ecuacións, inecuacións 

e sistemas 

12  

Proba de avaliación: 54%  

U.D.4 Funcións. 

Características 

8 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

 

 

2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.5 Funcións elementais 9  

Controis: 36% U.D.6  Semellanza. 
Aplicacións 

8 

U.D.7  Trigonometría 12  

Proba de avaliación: 54% U.D.8  Xeometría analítica 11 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 
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3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.9  Estatística 10  

Controis: 36% U.D.10  Distribucións 
bidimensionais 

10 

U.D.11  Combinatoria 10  

Proba de avaliación: 54% U.D.12  Cálculo de 
probabilidades 

10 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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5.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades didácticas 

 
Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 

(sesións) 

1 Números reais 1.1 Números irracionais 
1.2 Números reais: A recta real 
1.3 Tramos na recta real: intervalos e semirrectas 
1.4 Raíces e radicais 
1.5 Números aproximados. Erros 
1.6 Números en notación científica. Control do erro 
1.7 Logaritmos 

15 

2 Polinomios e fraccións alxébricas 2.1  Polinomios. Operacións 
2.2  Regra de Ruffini 
2.3  Raíz dun polinomio. Búsqueda de raíces 
2.4  Factorización de polinomios 
2.5  Divisibilidade de polinomios 
2.6  Fraccións alxébricas 

15 

3 Ecuacións, inecuacións e sistemas 3.1  Ecuacións 
3.2  Sistemas de ecuacións lineais 
3.3  Sistemas de ecuacións non lineais 
3.4  Inecuacións cunha incógnita 

15 

4 Funcións. Características 4.1  Conceptos básicos 
4.2  Como se presentan as funcións 
4.3  Dominio de definición 
4.4  Funcións continuas. Discontinuidades 
4.5  Crecemento, máximos e mínimos 
4.6  Tendencia e periodicidade 

10 
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5 Funcións elementais 5.1  Funcións lineais 
5.2  Funcións cuadráticas. Parábolas 
5.3  Funcións con valor absoluto 
5.4  Funcións de proporcionalidade inversa 
5.5  Funcións radicais 
5.6  Funcións exponenciais 
5.7  Funcións logarítmicas 

10 

6 Semellanza. Aplicacións 6.1  Semellanza 
6.2  Semellanza de triángulos 
6.3  A semellanza nos triángulos rectángulos 
6.4  Aplicacións da semellanza de triángulos 
6.5  Semellanza de rectángulos. Aplicacións 

10 

7 Trigonometría 7.1  Razóns trigonométricas dun ángulo agudo 
7.2  Relacións trigonométricas fundamentais 
7.3  Utilización da calculadora na trigonometría 
7.4  Resolución de triángulos rectángulos 
7.5  Resolución de triángulos oblicuángulos 
7.6  Razóns trigonométricas de 0 a 360 graos 
7.7  Ángulos de medida calesquera. Razóns trigonométricas 
7.8  Funcións trigonométricas.  O radian 

15 

8 Xeometría analítica 8.1  Vectores no plano 
8.2  Operacións con vectores 
8.3  Vectores que representan puntos 
8.4  Punto medio dun segmento 
8.5  Puntos aliñados 
8.6  Ecuacións da recta 
8.7  Recta. Paralelismo e perpendicularidade 
8.8  Rectas paralelas aos eixos coordenados 
8.9  Posicións relativas de dúas rectas 
8.10  Distancia entre dous puntos 
8.11  Ecuación dunha circunferencia 

15 

9 Estatística 9.1  A estatística e os seus métodos 
9.2  Táboas de frecuencias 
9.3  Parámetros estatísticos, media e desviación típica 

10 
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9.4  Parámetros de posición para datos aislados 
9.5  Parámetros de posición para datos agrupados 
9.6  Diagramas de caixa 
9.7  Estatística inferencial 

10 Distribucións bidimensionais 10.1  Distribuciós bidimensionais 
10.2  O valor da correlación 
10.3  A recta de regresión para facer estimacións 

10 

11 Combinatoria 11.1  Estratexias baseadas no producto 
11.2  Variacións e permutacións  (importa a orde) 
11.3  Cando non inflúe a orde. Combinacións 

10 

12 Cálculo de probabilidades 12.1  Sucesos aleatorios 
12.2  Probabilidades de sucesos. Propiedades 
12.3  Probabilidades en experiencias simples 
12.4  Probabilidades en experiencias compostas 
12.5  Composición de experiencias independentes 
12.6  Composición de experiencias dependentes 
12.7  Táboas de continxencia 

10 

 

 

 

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ f 

▪ h 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

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

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc. 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas, reflexionando sobre o proceso de 
resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 
numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 
problema, resolución de subproblemas, reconto 
exhaustivo, comezo por casos particulares 
sinxelos, procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

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

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 
operacións utilizadas, asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e interpretación das 
solucións no contexto da situación, procura doutras 
formas de resolución, etc.  

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 
pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 
outros contextos, etc.  

▪ MACB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 
resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 
pasos e as ideas importantes, analizando a 
coherencia da solución ou procurando outras 
formas de resolución. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir 
de un resolto, variando os datos, propondo novas 
preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 
formulando casos particulares ou máis xerais de 
interese, e establecendo conexións entre o 
problema e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o 
proceso, resultados e conclusións obtidas nos 

▪ MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido 
ademais das conclusións obtidas, utilizando as 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades 

xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

procesos de investigación. linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e 
estatístico-probabilística. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MACB1.6.2. Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un 
recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 
avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 
utilizados ou construídos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MACB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e ▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Competencias clave Unidades 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

Todas 

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

Todas 

 

▪ b 

▪ g 

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

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

▪ MACB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución 
de problemas, de investigación e de matematización ou 
de modelización, e valora as consecuencias destas e a 
súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ g 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

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

 

▪ MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade 
destes impida ou non aconselle facelos manualmente. 

 

▪ CMCCT 

▪ CD 

 

▪ MACB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con expresións 

▪ CMCCT 
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de cálculos de tipo numérico, alxébrico ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

alxébricas complexas e extraer información cualitativa e 
cuantitativa sobre elas. 

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

▪ e 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para:  

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando 
información salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo exposicións e 
argumentacións destes, e compartíndoos en ámbitos 
apropiados para facilitar a interacción. 

▪ MACB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios (de 
texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), como 
resultado do proceso de procura, análise e selección de 
información relevante, coa ferramenta tecnolóxica 
axeitada, e compárteos para a súa discusión ou difusión. 

▪ CCL 

▪ CD 

 

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

▪ CCL 

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

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. Números e álxebra  

▪ f 

▪ l 

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non poden 
expresarse en forma de fracción. Números irracionais. 

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

 

▪ B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar o 
significado dalgunhas das súas propiedades máis 
características (divisibilidade, paridade, infinitude, 
proximidade, etc.). 

▪ MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais 
(naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o 
criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar 
axeitadamente información cuantitativa. 

▪ CMCCT 

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

▪ b 

▪ f 

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

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

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

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

▪ B2.6. Xerarquía de operacións. 

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

▪ B2.8. Logaritmos: definición e propiedades.  

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

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

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

▪ MACB2.2.6. Compara, ordena, clasifica e representa 
distintos tipos de números sobre a recta numérica 
utilizando diversas escalas. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

▪ b 

▪ f 

▪ B2.10. Polinomios. Raíces e factorización. 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ f 

▪ g 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

 

 Bloque 3. Xeometría  

▪ f 

▪ l 

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

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

 

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

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

▪ CMCCT 

 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ e 

▪ f 

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

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

▪ B3.6. Aplicacións informáticas de xeometría dinámica que 
facilite a comprensión de conceptos e propiedades 
xeométricas. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

 Bloque 4. Funcións  

▪ a 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ MACB4.1.3. Identifica, estima ou calcula parámetros 
característicos de funcións elementais. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

 

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

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

▪ CMCCT 

 

▪ MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as 
súas gráficas correspondentes. 

▪ CMCCT 

 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade  

▪ b 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

 

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

▪ CCEC 

 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ B5.5. Probabilidade condicionada. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos 
compostos sinxelos utilizando, especialmente, os 
diagramas de árbore ou as táboas de continxencia. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CCL 
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azar. 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

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

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

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

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

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

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

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

▪ B5.10. Comparación de distribucións mediante o uso 
conxunto de medidas de posición e dispersión. 

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

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

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

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

 

▪ CMCCT 

 

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

▪ CMCCT 

 

▪ MACB5.4.4. Selecciona unha mostra aleatoria e valora a 
representatividade de mostras pequenas. 

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 
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  PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

 Observación: Aínda que se está a empregar Edixgal co alumnado, as actividades a continuación pertencen ao libro de ANAYA, que se emprega a nivel 
de referencia para o profesorado para a elaboración de fichas propias de exercicios. 

Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a 
recta real.Clasificar números de distintos tipos. Representar números racionais 
(mediante o teorema de Tales) e algúns irracionais (mediante o teorema de Pitágoras). 

CMCCT, CCL, 
CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p12 -13:  1  a  4 ,  p15 :  1  e  2 ,  

p28:  1  a  5  
2 

Coñecer e utilizar as distintas notacións para os intervalos e a súa representación gráfica. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p17 :  1  a  3 ,  p28:  6  a 11 ,  p30:  

43 e  44  
2 

Coñecer as potencias de expoñente fraccionario, as súas propiedades e o concepto de 
raíz dun número, así como as propiedades das raíces, e aplicalos na operatoria con 
radicais.Racionalizar denominadores. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p18 :  1  a  3 ,  p20 -21 :  4  a  10,  
p28 -29:  12  a  29 ,  p31:  62 e  63  

3 

Dominar a expresión decimal dun número ou dunha cantidade e calcular ou acoutar os 
erros absoluto e relativo nunha aproximación. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p23 :  1  a  3 ,  p29:  30 a  32  1 

Realizar operacións con cantidades dadas en notación científica e controlar os erros 
cometidos (sen calculadora).Usar a calculadora para anotar e operar con cantidades 
dadas en notación científica, e controlar os erros cometidos. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p24 :  1  a  2 ,  p29 -30 :  33  e 34  1 

Coñecer a definición de logaritmo e relacionala coas potencias e as súas 
propiedades.Calcular logaritmos a partir da definición e das propiedades das potencias. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p26 :  1  a  5 ,  p30:  35 a  39 ,  47 

a  50 ,  p31:  61  
3 

Resolver problemas relacionados cos números reais, intervalos, radicais, notación científica 
e estimación do erro dos resultados. Resolver cuestións teóricas sobre os contidos sinalados. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p30 :  40  e 41,  45 e  46,  p31 :  

51 a  60  
3 

2 Coñecer a terminoloxía dos polinomios. Realizar sumas, restas, multiplicacións  e 
divisions de polinomios. Utilizar a regra de Ruffini se é oportuno. 

CMCCT, CCL, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p38 -39:  1  a  3 ,  p49 :  1  a  14,  

p52:  44 ,  p53 :  62  a 65  
5 

Resolver problemas utilizando o teorema do resto. Calcular as raíces dun polinomio. 

Factorizar un polinomio. Calcular o m.c.m. e o m.c.d de varios polinomios. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p41 :  1  a  9 ,  p43:  1 ,  p45:  1  a 

6 ,  p50:  15 a  24,  p51:  36 ,  p51 -52 :  38  a 43 ,  45  e 

46,  p53 :  66 ,  67 ,  69  e 70   

5 

Dominar o manexo das fraccións alxébricas e as súas operacións. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p49 -47:  1  a  3 ,  p50 -51:  25 a  

35,  37,  p52 :  47  
3 

Traducir enunciados á linguaxe alxébrica. CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p52 -53:  48  a  61 ,  p53:  68 e  

70  
2 

3 Resolver ecuacións de segundo grao e bicadradas.Resolver ecuacións con radicais e 

ecuacións coa incógnita no denominador. Resolver ecuacións exponenciais e 

CMCCT, CSIEE, CAA, 

CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p58 -62:  1  a  16 ,  p71:  1  a 15 ,  

p73:  31  a  35  
4 
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logarítmicas. Recoñecer a factorización como recurso para resolver ecuacións. 

Resolver sistemas de ecuacións lineais e non lineais. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p63 :  1  a  4 ,  p64 -65 :  1  e  2 ,  

p72:  16  a  22  
2 

Formular e resolver problemas mediante ecuacións ou sistemas de ecuacións. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p73 -75:  36  a  38 ,  41  a  56 ,  59  

a  66  
3 

Resolve e interpretar graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións cunha 
incógnita. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p66 :  1  e  2 ,  p67 -69 :  4  a  10,  

p72:  23  a  30  
2 

Formular e resolver problemas mediante inecuacións ou sistemas de inecuacións. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p66 :  3 ,  p74 :  57  e 58  2 

Respostar cuestións teóricas sobre ecuacións e inecuacións CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p75 :  67  a 72  2 

4 Dominar o concepto de función, coñecer as características máis relevantes e as distintas 
formas de expresar as funcións. 

CMCCT, CCL, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p82 :  1  a  3 ,  p94:  1  a 6  2 

Dada unha función representada pola súa gráfica ou expresión analítica, estudar as súas 
características máis relevantes (dominio de definición, percorrido, crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos, continuidade...). 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p83 :  1 ,  p87 :  1  e  2 ,  p88:  1 ,  
p95:  7  a  9 ,  p96:  16  e  17  

2 

Representar unha función da que se dan algunhas características especialmente 
relevantes.Asociar un enunciado cunha gráfica. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p83 -84:  2  a  4 ,  p96 :  14 ,  p97:  

20 a  22  
2 

Representar unha función dada pola súa expresión analítica obtendo, previamente, 
unha táboa de valores. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p85 :  5  a  8 ,  p96:  15  1 

Achar a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben dada mediante a 
súa expresión analítica. 

CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p89 :  2  a  4 ,  p95:  10 e  11 ,  

p96:  19 ,  p97 :  23 ,  26  a 28  
1 

Responder preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, 
periodicidade, crecemento... dunha función. Respostar cuestións teóricas sobre as 
funcións 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p91 :  1  e  2 ,  p95:  12 e  13 ,  

p96:  18  e  19,  p97 :  24  a 28  
2 

5 Representar unha función lineal a partir da súa expresión analítica.Obter a expresión 
analítica dunha función lineal coñecendo a súa gráfica ou algunha das súas 
características. 

CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p102 -103:  1  a 5 ,  7 ,  p113 :  1  a  

6  
2 

Representar unha parábola a partir da ecuación cuadrática correspondente.Asociar 
curvas de funcións cuadráticas ás súas expresións analíticas.Escribir a ecuación dunha 
parábola coñecendo a súa representación . 

CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p105:  1  a 3 ,  p113 :  7  a  12,   2 

Representar funcións definidas «a anacos».Obter a expresión analítica dunha función 
definida «a anacos» dada graficamente. 

CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p103:  6 ,  p114:  13  a  16  2 

Estudar conxuntamente as funcións lineais e as cuadráticas (funcións definidas «a CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p106:  4  e 5 ,  p107 :  1  e  2 ,  

p114 :  17  a 20 ,  p116:  31  
1 
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anacos», intersección de rectas e parábolas). Representar e obter a función «a anacos» 
asociada ao valor absoluto dunha función. 

Asociar curvas a expresións analíticas (proporcionalidade inversa, radicais, exponenciais 
e logaritmos).Manexar con soltura as funcións de proporcionalidade inversa, radicais, 
exponencias e logarítmicas. 

CMCCT, CSIEE, CD, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p108:  1  e 2 ,  p109 :  1 ,  p110 :  1  

e  2 ,  p111:  1 ,  p115:  21 a  30  
2 

Resolver problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funcións e 
respostar cuestións teóricas sobre as funcións. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p116:  32 a 53  1 

6 Coñecer os conceptos da semellanza e aplicalos á resolución de problemas. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA  

▪ LA:   EXERCICIOS p133:  1  e 2  2 

Manexar os planos, os mapas e as maquetas (incluída a relación entre áreas e volumes 
de figuras semellantes). 

CMCCT, CCEC, CSC, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p125:  1  e 2 ,  p135 :  1  a  8 ,  

p136 :  19 ,  p137:  29  a  31  
2 

Coñecer o teorema de Tales e os criterios de semellanza de triángulos. Aplicar as 
propiedades da semellanza á resolución de problemas nos que interveñan corpos 
xeométricos. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p127:  1 ,  p131 -132:  1  a  4 ,  

p135-136 :  9  a  14,  20 a  22,  p137:  23  a  26,  p137:  

32 a  35  

2 

Coñecer os teoremas do cateto e da altura e aplicalos á resolución de problemas. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p129:  1  e 2 ,  p136 :  15  a  18 ,  

p137 :  27  e 28  
2 

Resolver problemas e cuestións teóricas sobre a semellanza e as súas aplicacións. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p138 -139:  36  a  54  2 

7 Manexar con soltura as razóns trigonométricas e as relacións entre elas.Obter as razóns 
trigonométricas dun ángulo agudo dun triángulo rectángulo, coñecendo os lados deste. 
Coñecer a utilización da calculadora na trigonometría. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p144 -145:  1  a 4 ,  p148 -149 :  

1  e  2 ,  p158:  1  a 3 ,  9  a  11  
3 

 Coñecer as razóns trigonométricas (seno, coseno e tanxente) dos ángulos máis 

significativos (0°, 30, 45, 60, 90, 180, 270).Obter unha razón trigonométrica dun 
ángulo agudo a partir doutra, aplicando as relacións fundamentais. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p146 -147:  1  a 7 ,  p149 :  3 ,  

p158 :  4  a  8  
2 

 Obter unha razón trigonométrica dun ángulo calquera coñecendo outra e un dato 
adicional.Obter as razóns trigonométricas dun ángulo calquera debuxándoo na 
circunferencia goniométrica e relacionándoo con algún do primeiro cuadrante. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p153:  1  a 6 ,  p154 :  1 ,  p159 :  

20 a  22  
3 

 Resolver triángulos rectángulos. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p150:  1  a 4 ,  p158 -159:  12  a  
19  

1 

 Resolver triángulos oblicuángulos mediante a estratexia da altura. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p151:  1  e 2 ,  p159 :  17  1 

 Coñecer as funcións trigonométricas e o radián. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p155 -156:  1  a 3 ,  p159 -160 :  

30 a  32  
2 

 Resolver problemas diversos empregando os conceptos trigonométricos e respostar 
cuestións teóricas sobre trigonometría 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p155 -156:  1  a 3 ,  p159 :  23  a 

29,  p160 -161 :  33  a 49  
3 
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8 Coñecer os vectores e as súas operacións e aplicalos para resolver problemas de 
xeometría analítica. 

CMCCT, CCL, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p166:  1  e 2 ,  p167 -168:  1  a  3 ,  

p169 :  1  e  2 ,  p181 :  1  a  9 ,  p183 :  33 a  38  
3 

Achar o punto medio dun segmento.Achar o simétrico dun punto respecto doutro.Achar 
a distancia entre dous puntos. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p170 -171:  1  a 4 ,  p178 :  1  a  4 ,  

p171 :  10  a 14 ,  p182:  27 a  30,  p183:  46  e  47,  
p184 :  52 ,  53  e  55  

2 

Manexar con soltura as distintas formas da ecuación dunha recta e resolver con elas 
problemas de intersección, paralelismo e perpendicularidade. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p173:  1 ,  p174 -175:  1  a  7 ,  

p176 :  1  a  4 ,  p177 :  1 ,  9182 :  15  a 26 ,  p183 :  38  a 
45,  48 e  49,  p184 :  50  ,  51  e 56  

4 

Relacionar unha circunferencia (centro e raio) coa súa ecuación. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p179:  1  a 4 ,  p182 :  31  a  32 ,  
p184 :  54  

2 

Resolver problemas diversos e respostar cuestións teóricas relacionadas con vectores, 
rectas e circunferencias . 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p184 -185:  57  a  84  4 

9 Construír unha táboa de frecuencias de datos illados e representalos mediante un 
diagrama de barras.Dado un conxunto de datos, recoñecer a necesidade de agrupalos 
en intervalos e, en consecuencia, determinar unha posible partición do percorrido, 
construír a táboa e representa graficamente a distribución. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p195:  1  e 2 ,  p209 :  1  e  2 ,  

p211 :  21  
2 

Coñecer os parámetros estatísticos x  e , calculalos a partir dunha táboa de frecuencias 
e interpretar o seu significado.Coñecer o coeficiente de variación e valerse del para 
comparar as dispersións de dúas distribucións. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p197:  1  e 2 ,  p209 :  3  e  4 ,  

p211 :  19  e 20  
2 

Coñecer as medidas de posición (moda, mediana, cuartís, centís). A partir dunha táboa 
de frecuencias de datos illados ou agrupados en intervalos, construír a táboa de 
frecuencias acumuladas e, con ela, obter medidas de posición. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p198 -199:  1  e 2 ,  p200 -201 :  

1  e  2 ,  p209 -210:  5  a 10 ,  p211:  19 e  20  
2 

Construír o diagrama de caixa e bigotes correspondente a unha distribución 
estatística.Interpretar un diagrama de caixa e bigotes dentro dun contexto. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p203:  1  e 2 ,  p210 :  11  a  15 ,  
p211 :  20  

1 

Recoñecer procesos de mostraxe correctos e identificar erros noutros onde os haxa. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA,  

▪ LA:   EXERCICIOS p204 -206:  10  a  4 ,  p211:  16 a  

18  
1 

Resolver problemas diversos utilizando táboas de datos, representacións gráficas, 
medidas de posición, centralización e dispersión, … e respostar cuestións teóricas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p212 -213:  22  a  35  2 

10 Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e 
valorar a correlación de forma aproximada. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p218 -221:1  a  3 ,  p227:  2 ,  

p229 :  14  
3 

Identificar unha distribución bidimensional nunha situación dada mediante enunciado, 
sinalar as variables e estimar o signo e, a grandes trazos, o valor da correlación. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p227:  1  e 3  3 

Dada unha táboa de valores, representar a nube de puntos correspondente, trazar de 
forma aproximada a recta de regresión e estimar o valor da correlación. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p224 -225:  1  a 4 ,  p227 -228 :  

4  a  12 ,  p229:  13 ,  15  a 17  
4 

11 Resolver problemas nos que convén utilizar un diagrama en árbore ou a estratexia do 
produto. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p234 -238:  1  a 10 ,  p245:  1  a 

8  
2 
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Coñeceros agrupamentos combinatorios clásicos (variacións, permutacións, 
combinacións) e as fórmulas para calcular o seu número. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p239 -240:  1  a 5 ,  p241 -242 :  

1  a  4 ,  p245:  9  a 12 ,  p246:  13 a  19  
4 

Coñecer os números combinatorios e o triángulo de Tartaglia. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p243:  5  e 6 ,  p247 :  40  1 

Resolver problemas de variacións (con ou sen repetición), permutacións e 
combinacións. Resolver problemas de combinatoria nos que, ademais de aplicar unha 
fórmula, debe realizar algún razoamento adicional. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p246 -247:  20  a  39  3 

12 Coñecer as características básicas e as propiedades dos sucesos e aplicalas. CMCCT, CCL, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p253:  1  e 2 ,  p266 :  1  a  3  1 

Coñecer e aplicar as regras para asignar probabilidades e as súas propiedades. Coñecer a 
Ley de Laplace 

CMCCT, CCL, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p255:  1 ,  p257:  1  e  2 ,  p266:  4  

a  7  
1 

Resolver problemas de probabilidade composta, utilizando o diagrama en árbore cando 
conveña. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p258:  1  e 2 ,  p266 :  8  a  14  2 

Calcular probabilidades en experiencias independentes e dependentes. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p259:  1  a 4 ,  p261 :  1  a  5 ,   2 

Interpretar táboas de continxencia e utilizalas para calcular probabilidades. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p263:  1  a 4 ,  p267 :  15  a  17  1 

Resolver problemas diversos de probabilidade, empregando técnicas variadas e 
combinatoria. Respostar cuestións teóricas sobre probabilidade. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p267 -269:  18  a  46  3 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas orientadas as ensinanzas académicas en 4º de ESO, 
agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Xeometría 

• Funcións 

• Estatítistica e Probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO AVALIACIÓN 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

, M
É

T
O

D
O

S
 E

 A
C

T
IT

U
D

E
S

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
NUMEROS REAIS 

1 

 

2 POLINOMIOS E FRACCIÓNS 
ALXÉBRICAS 

3 ECUACIÓNS, INECUACIÓNS E 
SISTEMAS 

BLOQUE 4:FUNCIÓNS 

 

4 
FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 

5 
FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

2 
BLOQUE 3: 

XEOMETRÍA 

6 
SEMELLANZA. APLICACIÓNS 

7 
TRIGONOMETRÍA 

8 
XEOMETRÍA ANALÍTICA 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

 

9 
ESTATÍSTICA 

3 

10 
DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS

 

11 
COMBINATORIA 

12 
CÁLCULO DE PROBABILIDADES

 

 

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 

• Recoñecemento de números racionais e irracionais. 

• Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real. 

• Manexo destro de intervalos e semirrectas. 

• Interpretación de radicais. Cálculo mental. 

• Utilización da forma exponencial dos radicais. 

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

• Coñecemento das propiedades dos radicais. 

• Racionalización de denominadores en casos sinxelos. 

• Utilización razoable dos números aproximados na súa expresión decimal. Truncamentos e 
redondeos. Relación do erro cometido (absoluto ou relativo) coas cifras significativas utilizadas. 

• Escritura e interpretación de números en notación científica. Utilización da calculadora para 
operalos. 

• Noción de logaritmo dun número. Obtención dun logaritmo a partir da definición ou con axuda da 
calculadora. 

• Dominio da nomenclatura básica da álxebra. 

• Manexo destro das igualdades notables. Recoñecemento de expresións que dean lugar a estas. 

• Operacións con polinomios. Cociente de polinomios. 

• Regra de Ruffini. Utilización para efectuar unha división, obtendo cociente e resto, e para achar o 
valor dun polinomio cando x vale a. 

• Expresión formal dun cociente das formas seguintes: 

• 
y

D r
D d c r c

d d
=  + = +

 
• Factorización de polinomios utilizando a regra de Ruffini, a identificación de igualdades notables e 

a resolución de ecuacións para obter algunhas raíces ou a constatación de que non as hai. 

• Recoñecemento de polinomios irreducibles, así como da relación de divisibilidade entre dous 
polinomios. 

• Operacións con fraccións alxébricas sinxelas. 

• Tradución dun enunciado a linguaxe alxébrica. 

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

• Ecuacións bicadradas, coa incógnita no denominador, con radicais... 

• Sistemas de ecuacións lineais. Resolución. 

• Resolución de sistemas de ecuacións de distintos tipos. 

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

• Sistemas de inecuacións cunha incógnita. 

• Aplicación a problemas con enunciados. 

• Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

• Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 

• Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 

• Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

• Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha 
expresión analítica sinxela. 

• Recoñecemento da continuidade dunha función. 

• Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 

• Estudo da tendencia e periodicidade dunha función. 
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• Cálculo da taxa de variación media dunha función nun intervalo. 

• Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente. 

• Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta. 

• Representación dunha función dada mediante tramos de rectas. 

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

• A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación do vértice. 

• Representación dunha función cuadrática calquera. 

• Intersección de rectas e parábolas. 

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

• Representación de funcións da familia y= 1/x. 

• Representación de funcións da familia y= x  

• Representación de funcións exponenciais e logarítmicas. 

• Asociación de funcións elementais e as súas correspondentes gráficas. 

• Recoñecemento de figuras semellantes e extracción de consecuencias da devandita semellanza. 

• Obtención da razón de semellanza entre dúas figuras. 

• Obtención de medidas reais a partir dun plano, un mapa ou unha maqueta, coa súa escala. 

• Xustificación da semellanza de dous triángulos aplicando un criterio. 

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

• Aplicación dos teoremas do cateto e da altura. 

• Definición das razóns trigonométricas dun ángulo. Obtención gráfica (medindo os segmentos 
sobre un triángulo rectángulo) e sobre o cuadrante goniométrico. 

• Aplicación das relacións fundamentais para obter unha razón trigonométrica coñecida outra 
delas. 

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

• Dominio no manexo da calculadora para a obtención de razóns trigonométricas dun ángulo, e 
viceversa. 

• Resolución de triángulos rectángulos. 

• Vectores. Operacións. 

• Punto medio dun segmento. 

• Simétrico dun punto respecto doutro. 

• Comprobación de que tres puntos están aliñados. 

• Condicións de paralelismo e perpendicularidade de rectas. Aplicacións. 

• Obtención do punto de intersección de dúas rectas. 

• Rectas paralelas aos eixos coordenados. 

• Distancia entre dous puntos. 

• Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística 
inferencial). 

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

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

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

• Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 

• Distinción entre relación estatística e relación funcional. 

• Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.  

• Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha 
nube de puntos.  
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• Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos que 
se liguen dúas variables. 

• Estratexia do produto. 

• Diagrama en árbore. 

• Variacións con repetición. 

• Variacións ordinarias. 

• Permutacións. 

• Combinacións. 

• Resolución de problemas combinatorios que non se axustan a modelos clásicos mediante 
diagrama en árbore ou outro método. 

• Resolución de problemas combinatorios que se axustan aos modelos clásicos. 

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

• Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e irregulares. 

• Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números. 

• Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos 
equiprobables e outros que non o son. 

• Aplicación eficaz da lei de Laplace. 

• Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria. 

• Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 

• Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 

• Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama en árbore. 

 

 

H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
       A avaliación inicial concrétase no apartado 6.8. da presente programación. 

Para a docencia presencial: 

• Interese e traballo do alumno na materia e na aula, medido a través de elementos tales como 

a participación e as tarefas diarias. 

• Observación do cuaderno 

• Presentación dos traballos en tempo e forma 

• Controles periódicos dos contidos das unidades 

• Exame de avaliación. 

Para a docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán consistir 

na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas, etc. 
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• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 

 

5.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

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

como colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias clave, 

especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

Para a docencia presencial, empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

• Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 

débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado para poder 

adaptarse a cada grupo de estudantes e así rendibilizar ao máximo os recursos dispoñibles. 

• A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e 

o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles 

permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

• Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e 

graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 

• Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual 

integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.  

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos 

para investigar e descubrir. 

• Traballo en grupo no desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

Para a docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 
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5.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a docencia presencial:  

• Libros do alumno para a área de Matemáticas 4.º ESO Académicas (Editoriais  NETEX e EDEBÉ 

incluidos no proxecto E-DIXGAL da Consellería de Educación e O. U. da Xunta de Galicia) 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual,programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcan, tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ ou 

correo electrónico. 

 
 
5.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Ensino presencial durante todo o curso: 

❑ Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do curso. 
 

❑ Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo menos 

un control e o exame de avaliación). 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 

comezo da avaliación ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas 

nesa avaliación, quedando o 40% restante para o/os controis. 

❑ A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas 
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• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 
observación do cuaderno, ... 

 
❑ Recuperación durante o curso: 

Faranse recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no 
transcurso da terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai 
tempo para realizala.. 

 
❑ A cualificación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións, sempre que ningunha destas sexa inferior a 4. 
 
❑ No caso de que dita nota media sea inferior a 5 ou no caso de que a nota dalgunha das 

avaliacións sexa inferior a 4, o alumno deberá presentarse a unha proba final antes da 
avaliación ordinaria. O contido desa proba será a seguinte: 

       - Os que suspendan só unha avaliación: o contido correspondente á mesma. 
       - Os que suspendan dúas ou tres avaliacións: o contidos impartidos durante todo o curso. 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final. 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita.  
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con el , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ....., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 
Ensino non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os controis. 

Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha videoconferencia a través de 

Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na realización de cuestionarios, test 

de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, cuestións, preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas 

nos foros  e/ ou nas videoconferencias.  

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño realizaranse 

online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 
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 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte non presencial e parte presencial: 

 Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 

das cualificacións conrrespondentes tendo en conta a duración de cada unha. 

 

 

5.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 
 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
✓ os propios recursos empregados 
✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
 
Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
 
Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, alomenos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 
vindeiros cursos. 
 
 

5.7 ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

 

Procedemento de recuperación da materias pendente de cursos anteriores: 

 

1º Haberá dous exames parciais:  xaneiro e  abril. 

2º Para preparar cada un dos exames parciais, o/a profesor/a de Matemáticas do curso actual 

entregaralle ao alumnado un plan de traballo a mediados de outubro (para o 1º parcial) e a 

mediados de xaneiro (para o 2º parcial).    

3º O alumnado deberá entregar antes da data de cada un dos exames parciais, os exercicios 

correspondentes ao plan de traballo correspondente. 

4º As preguntas de cada un dos exames parciais serán do mesmo tipo que as dos respectivos plans 

de traballo. 
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5º A cualificación de cada exame parcial poderase incrementar ata un punto pola entrega dos 

exercicios correspondentes aos respectivos plans de traballo. 

6º A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais sempre que 

estas sexan maiores ou iguais que 4. 

7º Se a cualificación final é inferior a  5,  ou no caso de que algún dos parciais teña unha 

cualificación inferior a 4, o alumnado deberá presentarse a unha proba final na primeira 

semana do mes de maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames parciais, 

poderá optar por facer todo o exame ou repetir só o parcial suspenso. 

8º No caso de non superar a materia nesa proba final, haberá un exame extraordinario no mes de 

xuño da totalidade dos contidos impartidos. 

9º O profesorado do Departamento de Matemáticas estará durante algúns recreos a disposición 

do alumnado para resolver as súas dúbidas. 

 

 

5.8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 

formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 
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5.9. PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se impartiron 

no curso 2020/2021: En terceiro non se impartiron o bloque de Xeometría nin o de Estatística e 

probabilidade.  

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21 e tras a avaliación inicial, reforzaranse os contidos do 

bloque de Xeometría ao inicio dese bloque e traballaranse os contidos non impartidos no curso 

anterior nos  bloques de Análise e Estatística e probabilidade ao comezar o bloque correspondente no 

presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias do 

alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan 

a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante proxectos de traballo, 

entre outras. 

 

5.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

• Cando haxa alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais efectuarase unha 

adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión dos/as profesores/as de 

Orientación e de Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, á vista 

dos informes dos especialistas, definirá para estes alumnos e alumnas as adaptacións 

curriculares. 

Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

• Propor tarefas diferentes, atractivas e interactivas. 

 

5.11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 
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con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

Potenciaremos 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. 

  

5.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible. 

O departamento, a través do seu profesor Eduardo Dorrego, involúcrase este curso no clube de 

ciencias. Para iso levará a cabo un proxecto orientado ao alumnado de 4º de ESO de Matemáticas 

Académicas, así como para alumnado de BAC sobre “Os elementos de Euclides”. O proxecto 

consiste na lectura do libro, análise do contexto histórico e social no que se escribiu e estudo do 

impacto e a influencia do libro para lograr entender a importancia do mesmo. 

O número de sesións e a presencialidade das mesmas están aínda por definir. 

 

5.13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 
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1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

Apoio ao alumno no traballo diario fora de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

Intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 

bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados. 
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MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS DE 4º DE E.S.O. 
 

 

6.1. OBXECTIVOS DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS APLICADAS DE 4º DE E.S.O. 
 

• Resolver problemas utilizando os recursos e as estratexias necesarios para iso, e indicar o 

proceso seguido en cada caso.  

• Facer predicións utilizando padróns, regularidades e leis matemáticas en distintos contextos 

matemáticos. 

• Xerar variacións nos problemas xa resoltos co fin de afondar neles. 

• Realizar procesos de investigación achegando informes de resultados e conclusións.  

• Aplicar as matemáticas á vida cotiá. 

• Descubrir as fortalezas e as debilidades matemáticas persoais. 

• Desenvolver a resiliencia na resolución de situacións novas. 

• Afrontar a toma de decisións como un proceso de crecemento persoal e de orientación cara ao 

futuro, e valorar a súa aplicación en contextos matemáticos.  

• Utilizar con destreza a calculadora, programas informáticos, etc., como medio para facilitar os 

cálculos, comprobar operacións, descubrir padróns, etc. 

• Seleccionar a información necesaria para resolver problemas da vida cotiá con autonomía e 

sentido crítico. 

• Utilizar de forma adecuada os diferentes tipos de números para resolver problemas da vida 

cotiá, aplicando correctamente as súas operacións e a prioridade destas.  

• Utilizar as magnitudes e as unidades de medida adecuadas en cada situación ao enfrontarse a 

un problema matemático. 

• Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións problemáticas e aplicar 

procedementos específicos para resolvelas.  

• Traducir eficazmente enunciados de problemas relacionados coa vida cotiá á linguaxe alxébrica. 

• Manexar razoadamente polinomios e fraccións alxébricas. 
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• Utilizar ecuacións e sistemas para resolver problemas en contextos da vida real. 

• Representar relacións cuantitativas e cualitativas a través de diferentes tipos de funcións e 

interpretar os resultados obtidos a partir de táboas, gráficas... 

• Coñecer os conceptos básicos sobre semellanza, teorema de Pitágoras, áreas de figuras planas 

e áreas e volumes de corpos xeométricos, e aplicalos á resolución de problemas. 

• Describir, utilizando un vocabulario adecuado, situacións extraídas de contextos comunicativos 

da realidade sobre o manexo do azar e a estatística. 

• Analizar e interpretar datos estatísticos extraídos de diferentes medios de comunicación. 

• Utilizar diferentes medios de representación estatística en distribucións unidimensionais.  

• Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e valorar a correlación. 

• Resolver problemas de probabilidade simple e composta utilizando adecuadamente a Lei de 

Laplace, táboas de dobre entrada, diagramas de árbore... 
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Aínda que aparecen reflectidos máis polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas Aplicadas de 4º de E.S.O.: 

Temporalización 

1ª avaliación:  
12 semanas 

U.D.1 Números enteiros e racionais 
U.D.2 Números decimais 

U.D.3 Números reais 

U.D.4 Problemas aritméticos 

U.D.5 Expresións alxébricas 

2ª avaliación:  
12 semanas 
 

U.D.6 Ecuacións 

U.D.7 Sistemas de ecuacións  
U.D.8 Funcións. Características 
U.D.9 Funcións elementais 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.10 Xeometría 

U.D.11 Estatística 

U.D.12 Distribucións bidimensionais 

U.D.13 Probabilidade 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

2 sesións Sesións iniciais  Presentación e 
repaso contidos 

1 Setembro  

Avaliación Inicial 1 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Setembro 
Outubro  

U.D.2 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Outubro 
 

U.D.3 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Outubro 
Novembro 

U.D.4 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Novembro 

U.D.5 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Novembro 
Decembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
40 sesións 

U.D.6 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Decembro 
Xaneiro 

Recuperación 1ª Avaliación 1 Xaneiro 

U.D.7 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Febreiro 

U.D.8 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Febreiro 
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U.D.9 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Febreiro 
Marzo 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Xaneiro-Febreiro 

Proba de avaliación 1 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.10 
12 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Marzo 
Abril 

Recuperación 2ª Avaliación 1 Abril 

U.D.11 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Abril 
Maio 

U.D.12 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

8 Maio 

U.D.13 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 
Xuño 
 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril-Maio 

Proba de avaliación 1 Xuño 

Recuperacións 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 

No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización. 

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.1 Números enteiros e 

racionais 

10  

Controis: 36% 

U.D.2 Números decimais 9 

U.D.3 Números reais 9  

Proba de avaliación: 54%  U.D.4 Problemas aritméticos 8 

U.D.5 Expresións alxébricas 8 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

 

 

2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.6 Ecuacións 10  

Controis: 36% U.D.7 Sistemas de ecuacións 10 

U.D.8  Funcións. 
Características 

10  

Proba de avaliación: 54% U.D.9  Funcións elementais 10 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 
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3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN 

U.D.10  Xeometría 12  

Controis: 36% U.D.11  Estatística 10 

U.D.12  Distribucións 
bidimensionais 

8  

Proba de avaliación: 54% U.D.13  Probabilidade 10 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e á 

melloría mostrada, medido a través da participación, tarefas 

diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 

observación do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

 

 

 

 

 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

229  

 

6.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 
a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades didácticas 

 

Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 
(sesións) 

1 Números enteiros e racionais 1.1 Números naturais 
1.2 Números enteiros 
1.3 Números racionais. Fraccións 
1.4 Potencias de expoñente enteiro 

10 

2 Números decimais 2.1 Importancia do sistema de numeración decimal 
2.2 Tipos de números decimais 
2.3 De decimal a fracción 
2.4 Utilización de cantidades aproximadas 
2.5 A notación científica 

10 

3 Números reais 3.1  Números racionais 
3.2  Números reais. A recta real 
3.3  Tramos na recta real. Intervalos e semirrectas 
3.4  Raíces e radicais 
3.5  Operacións con radicais 

12 

4 Problemas aritméticos 4.1  Proporcionalidade simple 
4.2  Proporcionalidade composta 
4.3  Repartos proporcionais 
4.4  Cálculos con porcentaxes 
4.5  Depósitos e préstamos 
4.6  Outros problemas aritméticos 

12 

5 Expresións alxébricas 5.1  Monomios, polinomios e outras expresións alxébricas 
5.2  Operacións con monomios 
5.3  Operacións con polinomios 

12 
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5.4  División dun polinomio por  ( x – a ) 
5.5  Raíces dun polinomio 
5.6  Factorización dun polinomio 
5.7  Preparación para ecuacións 

6 Ecuacións 6.1  Identidades e ecuacións 
6.2  Resolución de ecuacións de primeiro grao 
6.3  Ecuacións de segundo grao 
6.4  Outros tipos de ecuacións 

12 

7 Sistemas de ecuacións 7.1  Ecuacións lineais con dúas incógnitas 
7.2  Sistemas de ecuacións lineais 
7.3  Resolución de sistemas de ecuacións 
7.4  Sistemas de ecuacións lineais mais complexos 
7.5  Sistemas non lineais 
7.6  Resolución de problemas mediante sistemas 

12 

8 Funcións. Características 8.1  Conceptos básicos 
8.2  Como se presentan as funcións 
8.3  Funcións continuas. Discontinuidades 
8.4  Crecemento, máximos e mínimos 
8.5  Tasa de variación media  (T. V. M.) 
8.6  Tendencia 
8.7  Periodicidade 

12 

9 Funcións elementais 9.1  Funcións lineais 
9.2  Funcións cuadráticas. Parábolas 
9.3  Funcións de proporcionalidade inversa 
9.4  Funcións radicais 
9.5  Funcións exponenciais 

12 

10 Xeometría 10.1  O Teorema de Pitágoras 
10.2  Semellanza 
10.3  Semellanza de triángulos 
10.4  Unha proporción interesante.  A proporción cordobesa 
10.5  Áreas e volumes de funcións semellantes 

12 

11 Estatística 11.1  Conceptos básicos 
11.2  Táboas de frecuencias 
11.3  Parámetros estatísticos,  media e desviación típica 

10 
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11.4  Parámetros de posición  
11.5  Diagramas de caixa 
11.6  Estatística inferencial 

12 Distribucións bidimensionais 12.1  Dúas variables relacionadas. Correlación 
12.2  O valor da correlación 
12.3  A recta de regresión para facer estimacións 

8 

13 Probabilidade 13.1  Obtención de probabilidades: ¿Experimentación ou cálculo matemático? 
13.2  Sucesos aleatorios 
13.3  Probabilidade dun suceso 
13.4  Lei de Laplace para experiencias regulares 
13.5  Experiencias compostas. Diagramas en árbore 
13.6  Táboas de continxencia 

10 

 

 

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ f 

▪ h 

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

▪ B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado o 

proceso seguido na resolución dun problema. 

▪ MAPB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, 

o proceso seguido na resolución dun problema, coa 

precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 

operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura doutras 

▪ B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias 

de resolución de problemas, realizando os cálculos 

necesarios e comprobando as solucións obtidas. 

▪ MAPB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos 

problemas (datos, relacións entre os datos, e 

contexto do problema). 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ MAPB1.2.2. Valora a información dun enunciado e 

relaciónaa co número de solucións do problema. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.2.3. Realiza estimacións e elabora 

conxecturas sobre os resultados dos problemas que 

cumpra resolver, valorando a súa utilidade e a súa 

eficacia. 

▪ CMCCT Todas 
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formas de resolución, etc. ▪ MAPB1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 

procesos de razoamento na resolución de 

problemas, reflexionando sobre o proceso de 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 

práctica: uso da linguaxe apropiada (gráfica, 

numérica, alxébrica, etc.), reformulación do 

problema, resolución de subproblemas, reconto 

exhaustivo, comezo por casos particulares sinxelos, 

procura de regularidades e leis, etc. 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 
Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

▪ B1.3. Describir e analizar situacións de cambio, para 

atopar patróns, regularidades e leis matemáticas, en 

contextos numéricos, xeométricos, funcionais, 

estatísticos e probabilísticos, valorando a súa 

utilidade para facer predicións. 

▪ MAPB1.3.1. Identifica patróns, regularidades e leis 

matemáticas en situacións de cambio, en contextos 

numéricos, xeométricos, funcionais, estatísticos e 

probabilísticos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas atopadas 

para realizar simulacións e predicións sobre os 

resultados esperables, e valora a súa eficacia e a 

súa idoneidade. 

▪ CMCCT Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.3. Reflexión sobre os resultados: revisión das 

operacións utilizadas, asignación de unidades aos 

resultados, comprobación e interpretación das 

solucións no contexto da situación, procura doutras 

formas de resolución, etc. 

▪ B1.4. Afondar en problemas resoltos formulando 

pequenas variacións nos datos, outras preguntas, 

outros contextos, etc. 

▪ MAPB1.4.1. Afonda nos problemas logo de 

resolvelos, revisando o proceso de resolución e os 

pasos e as ideas importantes, analizando a 

coherencia da solución ou procurando outras formas 

de resolución. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.4.2. Formúlanse novos problemas, a partir 

dun resolto, variando os datos, propondo novas 

preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, 

formulando casos particulares ou máis xerais de 

interese, e establecendo conexións entre o problema 

e a realidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ f 

▪ h 

▪ B1.4. Formulación de proxectos e investigacións 
matemáticas escolares, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, de xeito individual e en equipo. 

▪ B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, 

resultados e conclusións obtidas nos procesos de 

investigación. 

▪ MAPB1.5.1. Expón e argumenta o proceso seguido, 

ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas 

linguaxes: alxébrica, gráfica, xeométrica e 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 
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Elaboración e presentación dos informes 
correspondentes. 

estatístico-probabilística. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.6. Desenvolver procesos de matematización en 

contextos da realidade cotiá (numéricos, 

xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

probabilísticos) a partir da identificación de 

situacións problemáticas da realidade. 

▪ MAPB1.6.1. Identifica situacións problemáticas da 

realidade susceptibles de conter problemas de 

interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MAPB1.6.2. Establece conexións entre un problema 

do mundo real e o mundo matemático, identificando 

o problema ou os problemas matemáticos que 

subxacen nel e os coñecementos matemáticos 

necesarios. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MAPB1.6.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 

matemáticos sinxelos que permitan a resolución dun 

problema ou duns problemas dentro do campo das 

matemáticas. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.6.4. Interpreta a solución matemática do 

problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.6.5. Realiza simulacións e predicións, en 

contexto real, para valorar a adecuación e as 

limitacións dos modelos, e propón melloras que 

aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B1.7. Valorar a modelización matemática como un 

recurso para resolver problemas da realidade cotiá, 

avaliando a eficacia e as limitacións dos modelos 

utilizados ou construídos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSC 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

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

▪ B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais 

inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MAPB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 

traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 

flexibilidade e aceptación da crítica razoada). 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

Todas 
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▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ MAPB1.8.2. Formúlase a resolución de retos e 

problemas coa precisión, esmero e interese 

adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 

situación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.8.3. Distingue entre problemas e exercicios, 

e adopta a actitude axeitada para cada caso. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.8.4. Desenvolve actitudes de curiosidade e 

indagación, xunto con hábitos de formular e 

formularse preguntas, e procurar respostas 

axeitadas, tanto no estudo dos conceptos como na 

resolución de problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 

Todas 

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

▪ CSIEE 

▪ CSC 

Todas 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante a 

resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MAPB1.9.1. Toma decisións nos procesos de 

resolución de problemas, de investigación e de 

matematización ou de modelización, e valora as 

consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa 

sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ g 

▪ B1.6. Confianza nas propias capacidades para 

desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 

dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.10. Reflexionar sobre as decisións tomadas e 

aprender diso para situacións similares futuras. 

▪ MAPB1.10.1. Reflexiona sobre os problemas 

resoltos e os procesos desenvolvidos, valorando a 

potencia e a sinxeleza das ideas clave, e aprende 

para situacións futuras similares. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 

▪ B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 

adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 

representacións gráficas, recreando situacións 

matemáticas mediante simulacións ou analizando 

▪ MAPB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 

axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 

numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 

dificultade destes impida ou non aconselle facelos 

manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

235  

 

 Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas. 4º de ESO   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

con sentido crítico situacións diversas que axuden á 

comprensión de conceptos matemáticos ou á 

resolución de problemas. 

▪ MAPB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 

representacións gráficas de funcións con expresións 

alxébricas complexas e extraer información 

cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 8, 9 

▪ MAPB1.11.3. Deseña representacións gráficas para 

explicar o proceso seguido na solución de 

problemas, mediante a utilización de medios 

tecnolóxicos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MAPB1.11.4. Recrea ámbitos e obxectos 

xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 

interactivas para amosar, analizar e comprender 

propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 10 

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

▪ CMCCT 11, 12 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.7. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

▪ B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da 

comunicación de maneira habitual no proceso de 

aprendizaxe, procurando, analizando e 

seleccionando información salientable en internet ou 

noutras fontes, elaborando documentos propios, 

facendo exposicións e argumentacións destes e 

compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a 

interacción. 

▪ MAPB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios 

(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 

como resultado do proceso de procura, análise e 

selección de información salientable, coa ferramenta 

tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 

discusión ou difusión. 

▪ CCL 

▪ CD 

Todas 

▪ MAPB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar 

a exposición oral dos contidos traballados na aula. 

▪ CCL Todas 

▪ MAPB1.12.3. Usa axeitadamente os medios 

tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 

de aprendizaxe, recollendo a información das 

actividades, analizando puntos fortes e débiles do 

seu proceso educativoe establecendo pautas de 

▪ CD 

▪ CAA 

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

mellora. 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ b 

▪ f 

▪ e 

▪ g 

▪ B2.1. Recoñecemento de números que non poden 

expresarse en forma de fracción. Números 

irracionais. 

▪ B2.2. Diferenciación de números racionais e 

irracionais. Expresión decimal e representación na 

recta real. 

▪ B2.3. Xerarquía das operacións. 

▪ B2.4. Interpretación e utilización dos números reais e 

as operacións en diferentes contextos, elixindo a 

notación e precisión máis axeitadas en cada caso. 

▪ B2.5. Utilización da calculadora e ferramentas 

informáticas para realizar operacións con calquera 

tipo de expresión numérica. Cálculos aproximados. 

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

expresión. 

▪ B2.7. Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación 

á resolución de problemas da vida cotiá. 

▪ B2.8. Porcentaxes na economía. Aumentos e 

diminucións porcentuais. Porcentaxes sucesivas. 

Interese simple e composto. 

▪ B2.1. Coñecer e utilizar os tipos de números e 

operacións, xunto coas súas propiedades e 

aproximacións, para resolver problemas 

relacionados coa vida diaria e outras materias do 

ámbito educativo, recollendo, transformando e 

intercambiando información. 

▪ MAPB2.1.1. Recoñece os tipos de números 

(naturais, enteiros, racionais e irracionais), indica o 

criterio seguido para a súa identificación, e utilízaos 

para representar e interpretar axeitadamente a 

información cuantitativa. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

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

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4 

▪ MAPB2.1.3. Realiza estimacións e xulga se os 

resultados obtidos son razoables. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4 

▪ MAPB2.1.4. Utiliza a notación científica para 

representar e operar (produtos e divisións) con 

números moi grandes ou moi pequenos. 

▪ CMCCT 2 

▪ MAPB2.1.5. Compara, ordena, clasifica e representa 

os tipos de números reais, intervalos e semirrectas, 

sobre a recta numérica. 

▪ CMCCT 3 

▪ MAPB2.1.6. Aplica porcentaxes á resolución de 

problemas cotiáns e financieros, e valora o emprego 

de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos 

datos o requira. 

▪ CMCCT 4 
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▪ MAPB2.1.7. Resolve problemas da vida cotiá nos 

que interveñen magnitudes directa e inversamente 

proporcionais. 

▪ CMCCT 4 

▪ f ▪ B2.9. Polinomios: raíces e factorización. Utilización 

de identidades notables. 

▪ B2.2. Utilizar con destreza a linguaxe alxébrica, as 

súas operacións e as súas propiedades. 

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

linguaxe alxébrica. 

▪ CMCCT 5, 6, 7 

▪ MAPB2.2.2. Realiza operacións de suma, resta, 

produto e división de polinomios, e utiliza identidades 

notables. 

▪ CMCCT 5 

▪ MAPB2.2.3. Obtén as raíces dun polinomio e 

factorízao, mediante a aplicación da regra de Ruffini. 

▪ CMCCT 5 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B2.10. Resolución de ecuacións e sistemas de dúas 

ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

▪ B2.11. Resolución de problemas cotiáns mediante 

ecuacións e sistemas. 

 

▪ B2.3. Representar e analizar situacións e estruturas 

matemáticas, utilizando ecuacións de distintos tipos 

para resolver problemas. 

▪ MAPB2.3.1. Formula alxebricamente unha situación 

da vida real mediante ecuacións de primeiro e 

segundo grao e sistemas de dúas ecuacións lineais 

con dúas incógnitas, resólveas e interpreta o 

resultado obtido.  

▪ CMCCT 6, 7 

 Bloque 3. Xeometría   

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B3.1. Figuras semellantes.  

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

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

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

▪ B3.1. Calcular magnitudes efectuando medidas 

directas e indirectas a partir de situacións reais, 

empregando os instrumentos, as técnicas ou as 

fórmulas máis adecuados, e aplicando a unidade de 

medida máis acorde coa situación descrita. 

▪ MAPB3.1.1. Utiliza instrumentos, fórmulas e técnicas 

apropiados para medir ángulos, lonxitudes, áreas e 

volumes de corpos e de figuras xeométricas, 

interpretando as escalas de medidas. 

▪ CMCCT 10 

▪ MAPB3.1.2. Emprega as propiedades das figuras e 

dos corpos (simetrías, descomposición en figuras 

máis coñecidas, etc.) e aplica o teorema de Tales, 

para estimar ou calcular medidas indirectas. 

▪ CMCCT 10 

▪ MAPB3.1.3. Utiliza as fórmulas para calcular 

perímetros, áreas e volumes de triángulos, 

▪ CMCCT 10 
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rectángulos, círculos, prismas, pirámides, cilindros, 

conos e esferas, e aplícaas para resolver problemas 

xeométricos, asignando as unidades correctas. 

▪ MAPB3.1.4. Calcula medidas indirectas de lonxitude, 

área e volume mediante a aplicación do teorema de 

Pitágoras e a semellanza de triángulos. 

▪ CMCCT 10 

▪ e 

▪ f 

▪ B3.4. Resolución de problemas xeométricos no 

mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas 

e volumes de diferentes corpos. 

▪ B3.5. Uso de aplicacións informáticas de xeometría 

dinámica que facilite a comprensión de conceptos e 

propiedades xeométricas. 

▪ B3.2. Utilizar aplicacións informáticas de xeometría 

dinámica, representando corpos xeométricos e 

comprobando, mediante interacción con ela, 

propiedades xeométricas. 

▪ MAPB3.2.1. Representa e estuda os corpos 

xeométricos máis relevantes (triángulos, rectángulos, 

círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos e 

esferas) cunha aplicación informática de xeometría 

dinámica, e comproba as súas propiedades 

xeométricas. 

▪ CMCCT 10 

 Bloque 4. Funcións   

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante 

un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha 

expresión analítica. 

▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, 
cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. 
Descrición das súas características, usando a 
linguaxe matemática apropiada. Aplicación en 
contextos reais. 

▪ B4.3. Taxa de variación media como medida da 

variación dunha función nun intervalo. 

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

▪ B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha 

situación, determinar o tipo de función que pode 

representalas, e aproximar e interpretar a taxa de 

variación media a partir dunha gráfica, de datos 

numéricos ou mediante o estudo dos coeficientes da 

expresión alxébrica. 

▪ MAPB4.1.1. Identifica e explica relacións entre 

magnitudes que se poden describir mediante unha 

relación funcional, asociando as gráficas coas súas 

correspondentes expresións alxébricas. 

▪ CMCCT 8, 9 

▪ MAPB4.1.2. Explica e representa graficamente o 

modelo de relación entre dúas magnitudes para os 

casos de relación lineal, cuadrática, proporcional 

inversa e exponencial. 

▪ CMCCT 9 

▪ MAPB4.1.3. Identifica, estima ou calcula elementos 

característicos destas funcións (cortes cos eixos, 

intervalos de crecemento e decrecemento, máximos 

e mínimos, continuidade, simetrías e periodicidade). 

▪ CMCCT 8, 9 

▪ MAPB4.1.4. Expresa razoadamente conclusións 

sobre un fenómeno, a partir da análise da gráfica 

▪ CMCCT 8, 9 
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que o describe ou dunha táboa de valores. 

▪ MAPB4.1.5. Analiza o crecemento ou o 

decrecemento dunha función mediante a taxa de 

variación media, calculada a partir da expresión 

alxébrica, unha táboa de valores ou da propia 

gráfica. 

▪ CMCCT 8 

▪ MAPB4.1.6. Interpreta situacións reais que 

responden a funcións sinxelas: lineais, cuadráticas, 

de proporcionalidade inversa e exponenciais. 

▪ CMCCT 9 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B4.1. Interpretación dun fenómeno descrito mediante 

un enunciado, unha táboa, unha gráfica ou unha 

expresión analítica. 

▪ B4.2. Estudo de modelos funcionais: lineal, 
cuadrático, proporcionalidade inversa e exponencial. 
Descrición das súas características, usando a 
linguaxe matemática apropiada. Aplicación en 
contextos reais. 

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

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

▪ B4.2. Analizar información proporcionada a partir de 

táboas e gráficas que representen relacións 

funcionais asociadas a situacións reais, obtendo 

información sobre o seu comportamento, a súa 

evolución e os posibles resultados finais. 

▪ MAPB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas 

e gráficos sobre diversas situacións reais. 

▪ CMCCT 8, 9 

▪ MAPB4.2.2. Representa datos mediante táboas e 

gráficos, utilizando eixos e unidades axeitadas. 

▪ CMCCT 8, 9 

▪ MAPB4.2.3. Describe as características máis 

importantes que se extraen dunha gráfica e sinala os 

valores puntuais ou intervalos da variable que as 

determinan, utilizando tanto lapis e papel como 

medios informáticos. 

▪ CMCCT 8, 9 

▪ MAPB4.2.4. Relaciona táboas de valores e as súas 

gráficas correspondentes en casos sinxelos, e 

xustifica a decisión. 

▪ CMCCT 8, 9 

▪ MAPB4.2.5. Utiliza con destreza elementos 

tecnolóxicos específicos para debuxar gráficas. 

▪ CMCCT 8, 9 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

▪ a 

▪ c 

▪ B5.1. Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas 
nos medios de comunicación e fontes públicas 

▪ B5.1. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co azar e a 

▪ MAPB5.1.1. Utiliza un vocabulario adecuado para 

describir situacións relacionadas co azar e a 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

11, 12, 13 
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▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

oficiais (IGE, INE, etc.). 

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas 

de centralización e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de posición e dispersión. 

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

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

aleatorio.  

▪ B5.6. Cálculo de probabilidades mediante a Regra 

de Laplace.  

▪ B5.7. Probabilidade simple e composta. Sucesos 

dependentes e independentes. Diagrama en árbore. 

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

estatística, analizando e interpretando informacións 
que aparecen nos medios de comunicación e fontes 
públicas oficiais (IGE, INE, etc.). 

estatística. 

▪ MAPB5.1.2. Formula e comproba conxecturas sobre 

os resultados de experimentos aleatorios e 

simulacións. 

▪ CMCCT 13 

▪ MAPB5.1.3. Emprega o vocabulario axeitado para 

interpretar e comentar táboas de datos, gráficos 

estatísticos e parámetros estatísticos. 

▪ CMCCT 11, 12 

▪ MAPB5.1.4. Interpreta un estudo estatístico a partir 

de situacións concretas próximas. 

▪ CMCCT 11, 12 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

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

▪ B5.2. Interpretación, análise e utilidade das medidas 

de centralización e dispersión. 

▪ B5.3. Comparación de distribucións mediante o uso 

conxunto de medidas de posición e dispersión. 

▪ B5.4. Construción e interpretación de diagramas de 

dispersión. Introdución á correlación. 

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

▪ B5.2. Elaborar e interpretar táboas e gráficos 

estatísticos, así como os parámetros estatísticos 

máis usuais, en distribucións unidimensionais, 

utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, 

calculadora, folla de cálculo), valorando 

cualitativamente a representatividade das mostras 

utilizadas. 

▪ MAPB5.2.1. Discrimina se os datos recollidos nun 

estudo estatístico corresponden a unha variable 

discreta ou continua. 

▪ CMCCT 11, 12 

▪ MAPB5.2.2. Elabora táboas de frecuencias a partir 

dos datos dun estudo estatístico, con variables 

discretas e continuas. 

▪ CMCCT 11, 12 

▪ MAPB5.2.3. Calcula os parámetros estatísticos 

(media aritmética, percorrido, desviación típica, 

cuartís, etc.), en variables discretas e continuas, coa 

axuda da calculadora ou dunha folla de cálculo. 

▪ CMCCT 11, 12 

▪ MAPB5.2.4. Representa graficamente datos 

estatísticos recollidos en táboas de frecuencias, 

mediante diagramas de barras e histogramas. 

▪ CMCCT 11 

▪ b ▪ B5.5. Azar e probabilidade. Frecuencia dun suceso ▪ B5.3. Calcular probabilidades simples e compostas ▪ MAPB5.3.1. Calcula a probabilidade de sucesos coa ▪ CMCCT 13 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

▪ f aleatorio.  

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

Laplace.  

▪ B5.7.Probabilidade simple e composta. Sucesos 

dependentes e independentes. Diagrama en árbore. 

para resolver problemas da vida cotiá, utilizando a 

regra de Laplace en combinación con técnicas de 

reconto como os diagramas de árbore e as táboas 

de continxencia. 

regra de Laplace e utiliza, especialmente, diagramas 

de árbore ou táboas de continxencia para o reconto 

de casos. 

▪ MAPB5.3.2. Calcula a probabilidade de sucesos 

compostos sinxelos nos que interveñan dúas 

experiencias aleatorias simultáneas ou consecutivas. 

▪ CMCCT 13 

 

 
 
PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

Observación: Aínda que se está a empregar Edixgal co alumnado, as actividades a continuación pertencen ao libro de ANAYA, que se emprega a nivel de 
referencia para o profesorado para a elaboración de fichas propias de exercicios. 
Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Operar con destreza con números positivos e negativos en operacións combinadas. CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p14 :  1  a  3 ,  p21:  1  a 3  3 

Manexar fraccións: uso e operacións. Coñecer e aplicar a xerarquía das operacións e o 
uso das parénteses. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p16 -17:  1  a  6 ,  p21 :  4  a  6  3 

Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro. CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p20 :  1  a  5 ,  p21:  7  a 10  3 

Resolver problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p13 :  1  a  10 ,  p15:  4  a  6 ,  p19 :  

9  a  21 ,  p21 -23 :  11  a 37  
4 

2 Manexar con destreza a expresión dos números decimais e coñecer as súas vantaxes 

respecto a outros sistemas de numeración.Coñecer e diferenciar os distintos tipos de 

números decimais, así como as situacións que os orixinan. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE, CSC, CCEC 
▪ LA:   EXERCICIOS p26 :  1  a  3 ,  2 

Achar un número fraccionario equivalente a un decimal exacto ou periódico e viceversa CMCCT, CCL, CAA, 

CD 
▪ LA:   EXERCICIOS p27 :  1  a  3 ,  p34:  1  a 8 ,  p35 :  

26 a  28  
2 

Aproximar cantidades á orde de unidades adecuada e calcular ou acoutar os erros 

absoluto e relativo en cada caso. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE, CSC 
▪ LA:   EXERCICIOS p28 -30:  1  a  5 ,  p34 :  9  a  13,  

p35 -36:  29  e  30  
2 
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Coñecer a notación científica e efectuar operacións manualmente e con axuda da 

calculadora. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE, CSC 
▪ LA:   EXERCICIOS p31 -33:  1  a  10 ,  p34 -35 :  14  a 

25,  p36 :  31  
2 

Resolver problemas con números decimais e con notación científica. CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p36 -37:  32  a  50  2 

3 Coñecer os números reais, os distintos conxuntos de números e os intervalos sobre a 

recta real. 

CMCCT, CCL, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p47 :  1  a  3 ,  p48:  29  2 

Representar números reais apoiándose no teorema de Tales e no teorema de 
Pitágoras.Representar números reais coa aproximación desexada. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p41 :  1  e  2 ,   2 

Coñecer e manexar a nomenclatura que permite definir intervalos sobre a recta 
numérica. 

CMCCT, CCL, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p43 :  1  a  3 ,  p47:  4  a 9 ,  p48 :  

28  
3 

Coñecer o concepto de raíz dun número. Traducir raíces á forma exponencial e 
viceversa.Coñecer as propiedades das raíces e aplicalas na operatoria con radicais. 
Operar e simplificar radicais. Racionalizar denominadores. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p44 :  1  a  3 ,  p46:  1  a 6 ,  p47 -

48:  10 a  27 ,  p48:  30 a  34  
3 

Resolver problemas relacionados coas raíces. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p49 :  35  a 43  2 

4 Resolver problemas de proporcionalidade simple e composta, directa e inversa, 
mentalmente, por redución á unidade e manualmente, utilizando a regra de tres. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p51 :  1  a  5 ,  p52:  1  a 6 ,  p64 :  

10 a  17  
2 

Coñecer e aplicar procedementos para a resolución de situacións de reparticións 
proporcionais. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p53 :  1  a  5 ,  p65:  37 a  39  2 

Calcular porcentaxes (cálculo da parte dado o total, cálculo do total dada a 
parte).Resolver problemas de porcentaxes: cálculo do total, da parte ou do tanto por 
cento. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p54 -55:  1  a  14 ,  p64:  1  a 9 ,  

p67:  60 ,  64  
2 

Resolver problemas de aumentos e diminucións porcentuais.Resolver problemas con 
porcentaxes encadeadas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p57 :  15  a 23,  p58 :  24  a  28 ,  

p64 -65:  18  a  29 ,  p67:  59  
2 

Comprender e manexar situacións relacionadas co diñeiro (xuro bancario). Resolver 
problemas de xuro simple e composto 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p59 -60:  1  a  8 ,  p65 :  30  a 36 ,  
p67:  61  e  62,  65  e  66  

2 

 Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións de mesturas, reparticións, 
desprazamentos de móbiles, encheduras e baleirado... 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p61 -63:  1  a  17 ,  p65 -67 :  40  a 
57,  63,  67  e  68  

2 

5 Coñecer e manexar os monomios, a súa terminoloxía e as súas operacións. CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p72 :  1 ,  p73 :  1  a  4 ,  p84:  1  a  
3  

1 

Coñecer e manexar os polinomios, a súa terminoloxía e as súas operacións (suma, resta, 
multiplicación e división). 

CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p72 :  2  a  5 ,  p74 -75 :  1  a  8 ,  

p84:  4  a  10 ,  p86:  30  
2 

Coñecer a regra de Ruffini e as súas aplicacións.Utilizar a regra de Ruffini para calcular o CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p76 -77 .  1  a  7 ,  p85 :  21  a 25  2 
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valor numérico dun polinomio para un valor dado da indeterminada. 

Obter as raíces enteiras dun polinomio.Factorizar polinomios. CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p79 :  1  a  6 ,  p81:  1  a 4 ,  p84 -

85:  11 a  14 ,  p86:  26 a  29  
3 

Manexar con destreza as expresións (de primeiro e segundo grao) que se requiren para 
formular e resolver ecuacións ou problemas que dean lugar a elas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p82 -83:  1  a  7 ,  p85 :  15  a 20  2 

Expresar alxebricamente enunciados e resolver problemas CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p86 -87:  31  a  42 2 

6 Diferenciar ecuación e identidade. Recoñecer as solucións dunha ecuación. CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p89 :  1  e  2 ,  p100 :  1  a  3 ,  

p101 :  21  a 23  
1 

Resolver ecuacións de primeiro grao con parénteses e denominadores e aplicalas na 
resolución de problemas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p91 -93:  1  a  18 ,  p100:  4  a  7 ,  
p101-102 :  24  a 39 ,  p103:  44 a  46  

4 

Identificar as ecuacións de segundo grao (completas ou incompletas), resolvelas e 
utilizalas para resolver problemas.Resolver ecuacións de segundo grao máis complexas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p94 -97:  1  a  14 ,  p100 -101:  8  
a  14 ,  p102 -103:  40 a  43,  p103 :  47 a  49  

4 

Resolver ecuacións que se presentan factorizadas, ecuacións con radicais, coa incógnita 
no denominador... e aplicalas na resolución de problemas 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p98 -99:  1  a  5 ,  p101:  15  a  20  3 

7 Recoñecer as ecuacións lineais, expresalas en forma explícita e construir táboas de 
solucións. E representalas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p105:  1  e 2 ,   2 

 Identificar os sistemas de ecuacións lineais, a súa solución e os seus tipos.Resolver 
graficamente sistemas lineais e relacionar o tipo de solución coa posición relativa das 
rectas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p106:  1 ,  p114:  1  a  6  2 

 Coñecer e aplicar os métodos alxébricos de resolución de sistemas. Utilizar en cada caso 
o máis adecuado.Resolver sistemas lineais que requiren transformacións previas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p108:  1  a 4 ,  p109 :  1 ,  p114 :  7  

a  11  
3 

 Resolver sistemas de ecuacións non lineais CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p110:  1 ,  p115:  12  a  15  3 

 Formular e resolver problemas mediante sistemas de ecuacións. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p111 -113:  1  a 16 ,  p115 -117:  

16 a  54  
2 

8 Dominar o concepto de función,coñecer as características máis relevantes e as distintas 
formas de expresar as funcións (fórmulas, táboas, gráficas). Interpretar gráficas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p121:  1  a 3 ,  p122 -123:  1  a  5 ,  

p129 :  1  a  6 ,  p131 :  15  
2 

Dada unha función representada pola súa gráfica ou por un enunciado, estudar as súas 
características máis relevantes (dominio de definición, percorrido, crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos, continuidade...). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p124:  1  e 2 ´p125:  1 ,  p130:  

10  
2 

Representar unha función da que se dan algunhas características especialmente 
relevantes.Asociar un enunciado cunha gráfica.Representar unha función dada pola súa 
expresión analítica obtendo, previamente, unha táboa de valores. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p130:  11 e 12  2 
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Achar a T.V.M. nun intervalo dunha función dada graficamente, ou ben mediante a súa 
expresión analítica. 

CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p126:  1  a 3 ,  p130 :  7  e  8 ,  

p130 :  14  
2 

Responder preguntas concretas relacionadas con continuidade, tendencia, 
periodicidade, crecemento... dunha función. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p127:  1 ,  p128:  1  e  2 ,  p130:  

9 ,  p130 :  13  e  14  
2 

Obter unha función a partires dun enunciado e resolver problemas asociados. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p131:  16 a 18  2 

9 Representar unha función lineal a partir da súa expresión analítica.Obter a expresión 
analítica dunha función lineal coñecendo a súa gráfica ou algunha das súas 
características. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p134 -135:  5  a 10 ,  p141:  1  a 

6  
3 

Representar unha parábola a partir da ecuación cuadrática correspondente.Asociar 
curvas de funcións cuadráticas ás súas expresións analíticas.Escribir a ecuación dunha 
parábola coñecendo a súa representación gráfica 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p137:  1  a 3 ,  p141 :  7  a  12  3 

 Asociar curvas a expresións analíticas (proporcionalidade inversa, radicais e 
exponenciais).Manexar con soltura as funcións de proporcionalidade inversa, as radicais 
e as funcións exponenciais 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p138:  1  e 2 ,  p139 :  1 ,  p140 :  1  
a  3 ,  p142:  13  a  21 

3 

 Resolver problemas de enunciado relacionados con distintos tipos de funcións. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p133:  1  a 4 ,  p143 :  22  a  29 3 

10 Coñecer o teorema de Pitágoras e aplicalo no cálculo indirecto de distancias.Calcular o 
lado dun cadrado coñecendo a diagonal.Calcular a altura dun triángulo equilátero ou a 
apotema dun poligono regular. 

CMCCT, CCL, CAA,  
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p147 -149:  1  a 10 ,  p163:  1  a 

4  
2 

Reducir e ampliar figuras cunha razón de semellanza dada.Identificar a razón de 
semellanza entre dúas figuras que gardan esa relación. 

CMCCT, CCL, CAA,  
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p150:  1  a 3 ,  p163 :  5  a  9 ,  

p164 :  14  
3 

Utilizar os procedementos da proporcionalidade aritmética para o cálculo de distancias, 
en figuras semellantes.Interpretar planos e mapas. Coñecer e aplicar os criterios de 
semellanza de triángulos 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p151:  4  e 5 ,  p152 -154:  1  a  9 ,  

p155-156 :  1  a  5 ,  p163 :  10  a  13 ,  p164 -165:  15  a  

29  

3 

Relacionar as áreas e os volumes de figuras semellantes, coñecendo a relación de 
semellanza.Manexar as fórmulas e os procedementos para medir a área de figuras 
planas, combinándoos coas ferramentas que ofrece a relación de semellanza e o 
teorema de Pitágoras.Calcular a superficie dun terreo, dispoñendo do plano e a escala. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p158 -159:  1  a 6 ,  p165 :  26 ,  

29 e  30,  p166 :  32  
2 

Manexar as fórmulas e os procedementos para medir a superficie e o volume de figuras 
de tres dimensións, combinándoos coas ferramentas que ofrece a relación de 
semellanza e o teorema de Pitágoras. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p160 -162:  7  a 15 ,  p166:  31,  

33 a  43  
2 

11 Construír unha táboa de frecuencias de datos illados e representalos mediante un 
diagrama de barras.Dado un conxunto de datos e a suxestión de que os agrupe en 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p173:  1  e 2 ,  p181 :  1  e  2 ,  

p183 :  18 ,  19  e  21  
2 
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intervalos, determinar unha posible partición do percorrido, construir a táboa e 
representar graficamente a distribución. 

Coñecer os parámetros estatísticos  y ,x  calculalos a partir dunha táboa de frecuencias 

e interpretar o seu significado.Coñecer o coeficiente de variación e valerse del para 
comparar as dispersións de dúas distribucións. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p175:  1  e 2 ,  p181 :  3  e  4 ,  

p183 :  19 ,  20  e  21  
2 

Coñecer e utilizar as medidas de posición.A partir dunha táboa de frecuencias de datos 
illados, construir a táboa de frecuencias acumuladas e, con ela, obter medidas de 
posición (mediana, cuartís, centís). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p176 -177:  1  e 2 ,  p181 :  5  a  8 ,  

p183 :  17 ,  19  e  21  
2 

Construir o diagrama de caixa e bigotes correspondente a unha distribución 
estatística.Interpretar un diagrama de caixa e bigotes dentro dun contexto. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p179:  1  e 2 ,  p182 :  9  a  13,  

p183 :  19  e 21  
2 

Recoñecer procesos de mostraxe correctos e identificar erros noutros onde os haxa. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p180:  1  a 3 ,  p182 :  14  a  16  2 

12 Coñecer as distribucións bidimensionais, identificar as súas variables, representalas e 
valorar a correlación de forma aproximada. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p185 -187:  1  e 2 ,  p192 :  1  a  5  4 

Dada unha táboa de valores, representar a nube de puntos correspondente, trazar de 
forma aproximada a recta de regresión e estimar o valor da correlación. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p188 -189:  1  a 3 ,  p190 -191 :  
1  a  4 ,  p192:  6  a 11  

4 

13 Coñecer as características básicas dos sucesos e das regras para asignar probabilidades. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p197:  1  a 4 ,  p206 :  1  a  5  2 

Aplicar as propiedades dos sucesos e das probabilidades. CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p199:  1  e 2 ,  p200 :  1  a  3 ,  

p206 :  6  a  11  
2 

Resolver problemas de probabilidade composta, utilizando o diagrama en árbore cando 
conveña.Calcular probabilidades en experiencias independentes e dependentes. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p203:  1  a 3 ,  p207 :  12  a  18 ,  

p208 :  22  a 30  
4 

 Resolver outros problemas de probabilidade. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p205:  1  a 4 ,  p208 :  19  a  21 2 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas en 4º de ESO, 
agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Xeometría 

• Funcións 

• Estatítistica e Probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO AVALIACIÓN 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

, M
É

T
O

D
O

S
 E

 A
C

T
IT

U
D

E
S

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
NÚMEROS ENTEIROS E RACIONAIS 

1 

2 
NÚMEROS DECIMAIS 

3 
NÚMEROS REAIS 

4 
PROBLEMAS ARITMÉTICOS 

5 
EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS 

6 
ECUACIÓNS 

2 

7 
SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

BLOQUE 4:FUNCIÓNS 

8 
FUNCIÓNS. CARACTERÍSTICAS 

9 
FUNCIÓNS ELEMENTAIS 

BLOQUE 3:XEOMETRÍA 10 
XEOMETRÍA 

3 BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE  

11 
ESTATÍSTICA

 

12 
DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

13 
PROBABILIDADE 

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 

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

• Manexo das fraccións: uso e operacións.  

• Coñecemento e aplicación da xerarquía das operacións e o uso da parénteses.  

• Operar e simplificar con potencias de expoñente enteiro.  

• Utilización adecuada, oportuna e eficaz da calculadora.  

• Resolución de problemas numéricos con números enteiros e fraccionarios.  

• Manexo destro dos números decimais, cálculo mental e manual, comparación, potencias de 
base 10. Operatoria.  

• Paso de fracción a decimal e de decimal a fracción.  

• Expresión aproximada dun número. Cota de erro.  

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

científica, manualmente e con calculadora (tecla  EXP). 

• Recoñecemento de números racionais e irracionais. Clasificación de números de todo tipo 
escritos en calquera das súas expresións.  

• Representación aproximada dun número calquera sobre a recta real.  

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

• Interpretación de radicais. Cálculo mental. 

• Utilización da forma exponencial dos radicais.  

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

• Aplicar procedementos específicos para a resolución de problemas relacionados coa 
proporcionalidade. 

• Resolver problemas de proporcionalidade simple, directa e inversa, mentalmente, por redución 
á unidade e manualmente, utilizando a regra de tres. 

• Resolver problemas de proporcionalidade composta. 

• Coñecer e aplicar procedementos para a resolución de situacións de reparticións proporcionais. 

• Calcular porcentaxes (cálculo da parte dado o total, cálculo do total dada a parte). 

• Resolver problemas de porcentaxes: cálculo do total, da parte ou do tanto por cento. 

• Resolver problemas de aumentos e diminucións porcentuais. 

• Resolver problemas con porcentaxes encadeadas. 

• Comprender e manexar situacións relacionadas co diñeiro (xuro bancario). 

• Dispoñer de recursos para analizar e manexar situacións de mesturas, reparticións, 
desprazamentos de móbiles, encheduras e baleirado... 

• Monomios: terminoloxía básica. 

• Valor numérico dun monomio. 

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

• Polinomios: terminoloxía básica. 

• Suma e resta de polinomios. 

• Produto dun polinomio por un monomio. 

• Produto de dous polinomios. 

• División de polinomios. 

• Extracción de factor común. 

• Identidades notables. 

• Concepto de ecuación e solución. 
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• Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

• Resolución de ecuacións de segundo grao. 

• Resolución doutros tipos de ecuacións en casos moi sinxelos (factorizadas, con radicais e coa 
incógnita no denominador). 

• Aplicación das ecuacións á resolución de problemas. 

• Ecuacións lineais con dúas incógnitas: solucións e representación gráfica. 

• Concepto de sistema de ecuacións lineais e interpretación gráfica: número de solucións dun 
sistema. 

• Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas por calquera dos métodos 
estudados: substitución, igualación e redución. 

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

• Proposta e resolución de problemas utilizando sistemas de ecuacións lineais. 

• Resolución de sistemas non lineais en casos moi sinxelos. 

• Interpretación de funcións dadas mediante gráficas. 

• Interpretación de funcións dadas mediante táboas de valores. 

• Representación gráfica dunha función dada por un enunciado. 

• Recoñecemento das características máis importantes na descrición dunha gráfica. 

• Obtención do dominio de definición dunha función dada graficamente ou mediante unha 
expresión analítica sinxela. 

• Recoñecemento da continuidade dunha función. 

• Descrición dos intervalos de crecemento dunha función. 

• Estudo da tendencia e da periodicidade dunha función. 

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

• Asociación do crecemento ou decrecemento dunha recta co signo da súa pendente. 

• Representación de calquera función lineal e obtención da expresión analítica de calquera recta. 

• A función cuadrática. Relación entre a forma da curva e o coeficiente de x2. Situación do vértice. 

• Representación dunha función cuadrática calquera. 

• Representación de funcións da familia  
1

.y
x

=  

• Representación de funcións da familia  .y x=  

• Representación de funcións exponenciais. 

• Asociación de funcións elementais ás súas correspondentes gráficas. 

• Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 

• Semellanza e teorema de Tales. Aplicacións. 

• Planos, mapas e escala. 

• Análise e clasificación de formas e figuras. 

• Cálculo indirecto de áreas e volumes. 

• Resolución de problemas xeométricos relacionados coa realidade cotiá. 

• Nocións xerais (poboación e mostra, variables estatísticas, estatística descritiva e estatística 
inferencial). 

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

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

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

• Uso da calculadora para introducir datos e para obter o valor dos parámetros estatísticos. 

• Distinción entre relación estatística e relación funcional. 

• Representación e interpretación de nubes de puntos. Trazado, a ollo, da recta de regresión.  
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• Valoración cualitativa (débil, forte, moi forte..., positiva, negativa) da correlación a partir dunha 
nube de puntos.  

• Interpretación, a partir da correspondente nube de puntos, de problemas con enunciado nos 
que se liguen dúas variables.  

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

• Asignación de probabilidade a sucesos elementais de experiencias regulares e  
irregulares. 

• Coñecemento e interpretación da lei dos grandes números. 

• Distinción entre sucesos seguros, probables e improbables. Distinción entre sucesos 
equiprobables e outros que non o son. 

• Aplicación eficaz da lei de Laplace. 

• Recoñecemento do espazo mostral dunha experiencia aleatoria. 

• Coñecemento da diferenza entre sucesos elementais e outros sucesos. 

• Recoñecemento de experiencias dependentes e independentes. 

• Cálculo de probabilidades en experiencias compostas sinxelas utilizando un diagrama  
en árbore. 

 

 

H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 

       A avaliación inicial concrétase no apartado 6.8. da presente programación. 

Para a docencia presencial: 

• Interese e traballo do alumno na materia e na aula, medido a través de elementos tales como 

a participación e as tarefas diarias. 

• Observación do cuaderno 

• Presentación dos traballos en tempo e forma 

• Controles periódicos dos contidos das unidades 

• Exame de avaliación. 

Para a docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán consistir 

na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 
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6.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

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

como colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias clave, 

especialmente a relacionada coa competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía. 

Para a docencia presencial, empregaranse diversas estratexias metodolóxicas: 

• Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 

débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado para poder 

adaptarse a cada grupo de estudantes e así rendibilizar ao máximo os recursos dispoñibles. 

• A adquisición dos conceptos farase de forma intuitiva, adquirindo rigor matemático a medida 

que o alumnado avanza. Ao mesmo tempo, deberanse traballar destrezas numéricas básicas e 

o desenvolvemento de competencias xeométricas, así como estratexias persoais que lles 

permitan enfrontarse a diversas situacións problemáticas da vida cotiá. 

• Debemos conseguir tamén que os alumnos e as alumnas saiban expresarse oral, escrita e 

graficamente cun vocabulario específico de termos e notacións matemáticas. 

• Por outra parte, a resolución de problemas debe considerarse como unha práctica habitual 

integrada no día a día da aprendizaxe das matemáticas.  

• Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos 

para investigar e descubrir. 

• Traballo en grupo no desenvolvemento das actividades e problemas propostos. 

Para a docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 
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6.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para a docencia presencial:  

• Libro do alumno para a área de Matemáticas 4.º ESO Aplicadas (Editorial  EDEBE incluidos no 

proxecto E-DIXGAL da Consellería de Educación e O. U. da Xunta de Galicia) 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual,programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcan, tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ ou 

correo electrónico. 

 
 
6.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Ensino presencial durante todo o curso: 

❑ Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do curso. 
 

❑ Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo menos 

un control e o exame de avaliación). 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 

comezo da avaliación ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas 

nesa avaliación, quedando o 40% restante para o/os controis. 

 
❑ A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas 
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• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, 
observación do cuaderno, ... 

 
❑ Recuperación durante o curso: 

Faranse recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no 
transcurso da terceira. Na terceira avaliación non hai recuperación da mesma porque no hai 
tempo para realizala.. 

 
❑ A cualificación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións, sempre que ningunha destas sexa inferior a 4. 
 
❑ No caso de que dita nota media sea inferior a 5 ou no caso de que a nota dalgunha das 

avaliacións sexa inferior a 4, o alumno deberá presentarse a unha proba final antes da 
avaliación ordinaria. O contido desa proba será a seguinte: 

       - Os que suspendan só unha avaliación: o contido correspondente á mesma. 
       - Os que suspendan dúas ou tres avaliacións: o contidos impartidos durante todo o curso. 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final. 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita.  
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con el , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ....., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 
Ensino non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os controis. Os 

controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha videoconferencia a través de 

Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na realización de cuestionarios, 

test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, cuestións, preguntas 

teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas nos 

foros  e/ ou nas videoconferencias. 
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❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño realizaranse 

online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 

 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte non presencial e parte presencial: 

 Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 

das cualificacións correspondentes tendo en conta a duración de cada unha. 

 

 

6.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
✓ os propios recursos empregados 
✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
 
Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
 
Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, a lo menos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 
vindeiros cursos. 
 

 

 

 

6.7 ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 
 

Procedemento de recuperación da materias pendente de cursos anteriores: 

 

1º Haberá dous exames parciais:  xaneiro e  abril. 
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2º Para preparar cada un dos exames parciais, o/a profesor/a de Matemáticas do curso actual 

entregaralle ao alumnado un plan de traballo a mediados de outubro (para o 1º parcial) e a 

mediados de xaneiro (para o 2º parcial).    

3º O alumnado deberá entregar antes da data de cada un dos exames parciais, os exercicios 

correspondentes ao plan de traballo correspondente. 

4º As preguntas de cada un dos exames parciais serán do mesmo tipo que as dos respectivos plans 

de traballo. 

5º A cualificación de cada exame parcial poderase incrementar ata un punto pola entrega dos 

exercicios correspondentes aos respectivos plans de traballo. 

6º A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais sempre que 

estas sexan maiores ou iguais que 4. 

7º Se a cualificación final é inferior a  5,  ou no caso de que algún dos parciais teña unha 

cualificación inferior a 4, o alumnado deberá presentarse a unha proba final na primeira 

semana do mes de maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames parciais, 

poderá optar por facer todo o exame ou repetir só o parcial suspenso. 

8º No caso de non superar a materia nesa proba final, haberá un exame extraordinario no mes de 

xuño da totalidade dos contidos impartidos. 

9º O profesorado do Departamento de Matemáticas estará durante algúns recreos a disposición 

do alumnado para resolver as súas dúbidas. 

 

No caso de ensino non presencial, o profesor de Matemáticas do curso actual realizará o seguimento 

do plan de traballo a través da aula virtual, creará videoconferencias específicas para o alumnado coa 

materia pendente e os exames serán on line mediante Webex con cámara e micrófono. 

 

 

6.8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 
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formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

6.9. PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En terceiro non se impartiu o bloque de Xeometría, Funcións 

nin Estatística.  

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21 traballaranse os contidos non impartidos no 

curso anterior dos bloques de funcións, xeometría e estatística ao comezar o bloque 

correspondente no presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades 

que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 

 

 

6.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

• Cando haxa alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais efectuarase unha 

adaptación curricular. Para iso contaremos previamente coa opinión dos/as profesores/as de 

Orientación e de Pedagoxía Terapéutica do centro. O Departamento de Matemáticas, á vista 

dos informes dos especialistas, definirá para estes alumnos e alumnas as adaptacións 

curriculares. 

  

Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

• Propor tarefas diferentes, atractivas e interactivas. 
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6.11.CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

Potenciaremos 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. 

 

6.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible 

 

6.13 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 
RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 
 

 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 
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1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

 apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

 intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 

bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados. 
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BACHARELATO 

 

OBXECTIVOS DO BACHARELATO 
 

O Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado formación, madurez intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que lle permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á 

vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á 

educación superior.   

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 

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

cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e 

autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 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 escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua 

cooficial da súa Comunidade Autónoma. 

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

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

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

antecedentes históricos e os principais factores de súa evolución. Participar de forma solidaria no 

desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

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

básicas propias da modalidade elixida. 

j) Comprender os elementos e procedementos fundamentais da investigación e dos métodos 

científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das 

condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente. 
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k) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 

traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

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

formación e enriquecemento cultural. 

m) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

n) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
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MATEMÁTICAS I DE BACHARELATO 
 

 

7.1 OBXECTIVOS XERAIS DAS MATEMÁTICAS I DE BACHARELATO 
 

As matemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no estudo de patróns e 

relacións inherentes a estruturas abstractas. Aínda que se desenvolvan con independencia da 

realidade física, teñen a súa orixe nela e son de suma utilidade para representala. Nacen da 

necesidade de resolver problemas prácticos e susténtanse pola súa capacidade para tratar, explicar, 

predicir e modelar situacións reais e dar rigor aos coñecementos científicos. A súa estrutura áchase 

en continua evolución, tanto pola incorporación de novos coñecementos como pola súa constante 

interrelación con outras áreas, especialmente no ámbito da ciencia e da técnica. 

Participar na adquisición do coñecemento matemático consiste no dominio da súa  “forma de facer”. 

Este “saber facer matemáticas” é un proceso laborioso que comeza por unha intensa actividade 

sobre elementos concretos, co obxecto de crear intuicións previas necesarias para a formalización. 

Con frecuencia, os aspectos conceptuais non son máis que medios para a práctica de estratexias, 

para incitar á exploración, a formulación de conxecturas, o intercambio de ideas e a renovación dos 

conceptos xa adquiridos. 

Os contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, 

xiran sobre dous eixos fundamentais: a xeometría e a análise. Estes contan co necesario apoio 

instrumental da aritmética, a álxebra e as estratexias propias da resolución de problemas. En 

Matemáticas I, os contidos relacionados coas propiedades xerais dos números e a súa relación coas 

operacións, máis que nun momento predeterminado, deben ser traballados en función das 

necesidades que xurdan en cada momento concreto. Á súa vez, estes contidos compleméntanse con 

novas ferramentas para o estudo da estatística e a probabilidade, culminando así todos os campos 

introducidos na Educación Secundaria Obrigatoria. A introdución de matrices e integrais en 

Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a resolución de problemas xeométricos 

e funcionais. 

Estes contidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudos posteriores como para a actividade 

profesional. Non se trata de que os estudantes posúan moitas ferramentas matemáticas, senón de 

que teñan as estritamente necesarias e que as manexen con destreza e oportunidade, facilitándolles 

as novas fórmulas e identidades para a súa elección e uso. Nada hai máis afastado do “pensar 

matematicamente” que unha memorización de igualdades cuxo significado se descoñece, incluso 

aínda que se apliquen adecuadamente en exercicios de cálculo. 

Nesta etapa aparecen novas funcións dunha variable. Preténdese que os alumnos sexan capaces de 

distinguir as características das familias de funcións a partir da súa  representación gráfica, así como 

as variacións que sofre a gráfica dunha función ao compoñela con outra ou ao modificar de forma 

continua algún coeficiente na súa expresión alxébrica. Coa introdución da noción intuitiva de límite e 

xeométrica de derivada, establécense as bases do cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará 
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de precisión a análise do comportamento da función nas Matemáticas II. Así mesmo, preténdese que 

os estudantes apliquen estes coñecementos á interpretación do fenómeno. 

As matemáticas contribúen á adquisición de aptitudes e conexións mentais cuxo alcance transcende 

o ámbito desta materia; forman na resolución de problemas xenuínos —aqueles onde a dificultade 

está en encadralos e atopar unha estratexia de resolución—, xeran hábitos de investigación e 

proporcionan técnicas útiles para enfrontarse a situacións novas. Estas destrezas, xa iniciadas nos 

niveis previos, deberán ampliarse agora que aparecen novas ferramentas, enriquecendo o abanico de 

problemas abordables e o afondamento nos conceptos implicados. 

As ferramentas tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións informáticas como 

sistemas de álxebra computacional ou de xeometría dinámica, poden servir de axuda tanto para a 

mellor comprensión de conceptos e a resolución de problemas complexos como para o 

procesamento de cálculos pesados, sen deixar de traballar a fluidez e a precisión no cálculo manual 

simple, onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que os poden levar a falsos resultados 

ou inducir a confusión nas súas. 

A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e integrado 

no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial da 

educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e 

habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o 

alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para estimular a creatividade e a 

valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas propias con argumentos adecuados e 

o recoñecemento dos posibles erros cometidos. 

As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os encadeamentos 

lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás intuicións e confiren solidez ás técnicas aplicadas. 

No entanto, este é o primeiro momento en que o alumno se enfronta con certa seriedade á linguaxe 

formal, polo que a aprendizaxe debe ser equilibrada e gradual. O simbolismo non debe desfigurar a 

esencia das ideas fundamentais, o proceso de investigación necesario para alcanzalas, ou o rigor dos 

razoamentos que as sustentan. Deberá valorarse a capacidade para comunicar con eficacia esas ideas 

aínda que sexa de maneira non formal. 

O importante é que o estudante atope nalgúns exemplos a necesidade da existencia desta linguaxe 

para dotar as definicións e demostracións matemáticas de universalidade, independizándoas do 

linguaxe natural. 

Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección 

de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño conceptual, un 

construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da historia ata chegar ás 

formulacións que agora manexamos. 

O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as seguintes 

capacidades: 
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-  Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que 

permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na resolución 

razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber. 

-  Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que se 

basea o avance da ciencia e da tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, aberta e crítica ante 

outros xuízos e razoamentos.  

-  Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das 

matemáticas (formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da 

indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación dos 

resultados obtidos) para realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos novos.  

-  Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con 

abundantes conexións internas e intimamente relacionado co doutras áreas do saber.  

-  Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, 

facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como 

ferramenta na resolución de problemas.  

-  Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar procedementos, 

encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e precisión, detectar 

incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.  

-  Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, tales como a visión 

crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo cooperativo e 

os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a apertura a novas 

ideas.  

-  Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas matematicamente, 

comprendendo e manexando representacións matemáticas. 
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Aínda que aparecen reflectidos máis polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas I de 1º de Bacharelato: 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
12 semanas 

U.D.1 Números reais 
U.D.2 Sucesións 

U.D.4  Resolución de triángulos 
U.D.5  Fórmulas e funcións trigonométicas 

2ª avaliación:  
12 semanas 
 

U.D.6  Números complexos 

U.D.3  Álxebra 
U.D.10 Funcións elementais 
U.D.11 Límites de funcións. Continuidade e ramas infinitas 

U.D.12 Derivadas 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.7  Vectores 

U.D.8  Xeometría analítica 

U.D.9  Lugares xeométricos. Cónicas 

U.D.13 Distribuciones bidimensionais 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Setembro 
Outubro  

U.D.2 
11 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

11 Outubro 
Novembro 

U.D.4 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Novembro 
Decembro 

U.D.5 
11 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

11 Decembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
40 sesións 

U.D.6 
5 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

5 Xaneiro 

U.D.3 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Xaneiro 
Febreiro 

U.D.10 
8 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Febreiro 

U.D.11 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Febreiro 
Marzo 

U.D.12 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Marzo 
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Avaliación mediante controis Mínimo 1 Xaneiro-Febreiro 

Proba de avaliación 1 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.7 
5 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

5 Marzo 
Abril 

U.D.8 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Abril 
 

U.D.9 
12 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

12 Abril 
Maio 

U.D.13 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

8 Maio 
Xuño 
 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril-Maio 

Proba de avaliación 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 

No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización. 

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
 
 

1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

25% 

da 

cualificación 

final 

U.D.1 Números reais 10  

Controis: 36% U.D.2 Sucesións 11 

U.D.4  Resolución de 
triángulos 

12  

Proba de avaliación: 54%  U.D.5  Fórmulas e 
funcións trigonométicas 

11 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 
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2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

35% 

da 

cualificación 

final 

U.D.6  Números 
complexos 

5  

Controis: 36% U.D.3  Álxebra 9 

U.D.10 Funcións 
elementais 

8  

Proba de avaliación: 54% U.D.11 Límites de 
funcións. Continuidade e 
ramas infinitas 

9 

U.D.12 Derivadas 9 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

 

3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

40% 

da 

cualificación 

final 

U.D.7  Vectores 5  

Controis: 36% U.D.8  Xeometría 
analítica 

8 

U.D.9  Lugares 
xeométricos. Cónicas 

12  

Proba de avaliación: 54% U.D.13 Distribuciones 
bidimensionais 

9 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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7.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades didácticas 

 
Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 
(sesións) 

1 Números reais 1.1 Linguaxe matemática. Conxuntos e símbolos 
1.2 Números reais. A recta real 
1.3 Radicais. Propiedades 
1.4 Logaritmos. Propiedades 
1.5 Expresión decimal dos números reais. Números aproximados 
1.6 Factoriais e números combinatorios 
1.7 Fórmula do Binomio de Newton 

12 

2 Sucesións 2.1 Concepto de sucesión 
2.2 Algunhas sucesións especialmente interesantes 
2.3 Límites de sucesións 
2.4 Algúns límites importantes 

8 

3 Álxebra 3.1 Polinomios. Factorización 
3.2 Fraccións alxébricas 
3.3 Resolución de ecuacións 
3.4 Resolución de sistemas de ecuacións 
3.5 Método de Gauss para sistemas lineais 
3.6 Inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita 
3.7 Inecuacións lineais con dúas incógnitas 

13 

4  Resolución de triángulos 4.1 Razóns trigonométricas dun ángulo agudo (0o a 90 o) 
4.2 Razóns trigonométricas de calquera ángulo (0 o a 360 o) 
4.3 Ángulos fóra do intervalo  0o a 360 o 
4.4 Trigonometría coa calculadora 
4.5 Relacións entre as razóns trigonométricas dalgúns ángulos 
4.6 Resolución de triángulos rectángulos 

10 
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4.7 Estratexia da altura para resolver triángulos oblicuángulos 
4.8 Dous importantes teoremas para resolver calquera triángulo 

5 Fórmulas e funcións trigonométicas 5.1 Fórmulas trigonométricas 
5.2 Ecuacións trigonométricas 
5.3 Funcións trigonométricas 

10 

6 Números complexos 6.1 En que consisten os números complexos 
6.2 Operacións con números complexos en forma binómica 
6.3 Números complexos en forma polar 
6.4 Operacións con números complexos en forma polar 
6.5 Radicación de números complexos 
6.6 Descripcións gráficas con números complexos 

10 

7 Vectores 7.1 Os vectores a as súas operacións 
7.2 Coordenadas dun vector 
7.3 Producto escalar de vectores 

8 

8 Xeometría analítica 8.1 Puntos e vectores no plano 
8.2 Ecuacións dunha recta 
8.3 Haz de rectas 
8.4 Reflexións sobre ecuacións “con” e “sen” parámetros 
8.5 Paralelismo e perpendicularidade 
8.6 Posicións relativas de dúas rectas 
8.7 Ángulo de dúas rectas 
8.8 Cálculo de distancias 

12 

9 Lugares xeométricos. Cónicas 9.1 Lugares xeométricos 
9.2 Estudo da circunferencia 
9.3 As cónicas como lugares xeométricos 
9.4 Estudo da elipse 
9.5 Estudo da hipérbola 
9.6 Estudo da parábola 
9.7 Tanxentes as cónicas mediante papiroflexia 

12 

10 Funcións elementais 10.1 As funcións e o seu estudo 
10.2 Familias de funcións elementais 
10.3 Funcións definidas a “trozos” 
10.4 Transformacións elementais das funcións 
10.5 Composición de funcións 

12 
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10.6 Función inversa ou recíproca doutra 
10.7 Función arco 

11 Límites de funcións. Continuidade e 

ramas infinitas 

11.1 Visión intuitiva da continuidade. Tipos de discontinuidades 
11.2 Límite dunha función nun punto. Continuidade 
11.3 Cálculo de límites nun punto 
11.4 Límite dunha función cando  x →∞ 
11.5 Cálculo de límites cando  x →∞ 

11.6 Límite dunha función cando  x → - ∞ 

11.7 Ramas infinitas. Asíntotas 
11.8 Ramas infinitas nas funcións racionais 
11.9 Ramas infinitas nas funcións trigonométricas, exponenciais e logarítmicas 

12 

12 Derivadas 12.1 Medida do crecemento dunha función 
12.2 Obtención da derivada a partires da expresión analítica 
12.3 Función derivada doutra 
12.4 Regras para obter as derivadas dalgunhas funcións 
12.5 Utilidade da función derivada 
12.6 Representación de funcións 

18 

13 Distribucións bidimensionais 13.1 Distribucións bidimensionais. Nubes de puntos 
13.2 Correlación lineal 
13.3 Parámetros asociados a unha distribución bidimensional 
13.4 Recta de regresión 
13.5 Hai dúas rectas de regresión 
13.6 Táboas de continxencia 

8 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

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

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

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

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

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

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

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

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

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

▪ CMCCT  

▪ CAA 

Todas 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

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

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

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

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

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

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

▪ CMCCT Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

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

▪ B1.8. Elaboración e presentación oral e/ou escrita, 
utilizando as ferramentas tecnolóxicas axeitadas, de 

▪ 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. 

▪ MA1B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

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

informes científicos sobre o proceso seguido na 
resolución dun problema ou na demostración dun 
resultado matemático. 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e as 
conclusións obtidos. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

▪ b 

▪ d 

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

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

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

▪ CMCCT Todas 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades didácticas 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

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

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

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

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

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. 

probabilísticos. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

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

▪ CCL Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

▪ i 

▪ l 

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

▪ B1.8. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións da realidade. 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

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

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

▪ CMCCT Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 
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▪ ñ 

▪ o 
▪ MA1B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 

cooperación e traballo en equipo. 
▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

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

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

▪ MA1B1.12.1. 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 

Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos. 

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

▪ B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

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

▪ CMCCT 10, 11, 12, 13 

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

▪ CMCCT Todas 

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

▪ CMCCT 4, 5, 6, 7, 8, 9 

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

▪ CMCCT 13 
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▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e os resultados e 
conclusións obtidos. 

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

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de maneira habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar a 
interacción. 

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

▪ CD Todas 

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

▪ CCL Todas 

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

▪ CD 

▪ CAA 

Todas 

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

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ g 

▪ i 

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

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

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

 

▪ CMCCT 1, 6 

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

▪ CMCCT 1, 2, 3 

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

▪ CMCCT 1, 2, 3 

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

▪ CMCCT 1 
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para minimizalas. 

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

▪ CMCCT 1, 3, 6 

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

▪ CMCCT 1 

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

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

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

▪ CMCCT 6 

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

▪ CMCCT 6 

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

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

▪ B2.5. Resolución de ecuacións non alxébricas 
sinxelas 

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

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

▪ CMCCT 1 

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

▪ CMCCT 1 

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

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

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

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

▪ CMCCT 3 

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

▪ CMCCT 3 
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problema. 

 Bloque 3. Análise   

▪ g 

▪ i 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 10 

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

▪ CMCCT 10, 12 

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

▪ CMCCT 10, 12 

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

▪ CMCCT 10, 12 

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

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

▪ B3.2. Utilizar os conceptos de límite e continuidade 
dunha función aplicándoos no cálculo de límites e o 
estudo da continuidade dunha función nun punto ou 
un intervalo. 

▪ MA1B3.2.1. Comprende o concepto de límite, realiza 
as operacións elementais do seu cálculo, aplica os 
procesos para resolver indeterminacións e determina 
a tendencia dunha función a partir do cálculo de 
límites. 

▪ CMCCT 11 

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

▪ CMCCT 11 

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

▪ CMCCT 11 

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

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

▪ MA1B3.3.1. Calcula a derivada dunha función 
usando os métodos axeitados e emprégaa para 

▪ CMCCT 12 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

277  

 

 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

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

 Indeterminacións. 

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

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

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

cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos 
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos. 

estudar situacións reais e resolver problemas. 

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

▪ CMCCT 12 

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

▪ CMCCT 12 

▪ g 

▪ i 

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

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 10, 12 

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

▪ CMCCT 10, 11, 12 

 Bloque 4. Xeometría   

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

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

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

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

▪ CMCCT 4, 5 

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

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

▪ B4.4. Resolución de triángulos. Resolución de 

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

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

▪ CMCCT 4, 5 
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problemas xeométricos diversos. 

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

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

▪ B4.7. Bases ortogonais e ortonormal. 

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

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

▪ CMCCT 7 

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

▪ CMCCT 7 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 8 

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

▪ CMCCT 8 

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

▪ CMCCT 8 

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

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

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

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

▪ CMCCT 9 

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

▪ CMCCT 9 

 Bloque 5. Estatística e Probabilidade   

▪ d 

▪ g 

▪ B5.1. Estatística descritiva bidimensional. 

▪ B5.2. Táboas de continxencia. 

▪ B5.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas 
ou continuas, procedentes de contextos relacionados 

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

▪ CMCCT 13 
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▪ i 

▪ l 

▪ B5.3. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 

▪ B5.4. Medias e desviacións típicas marxinais. 

▪ B5.5. Distribucións condicionadas. 

▪ B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

co mundo científico, e obter os parámetros 
estatísticos máis usuais, mediante os medios máis 
adecuados (lapis e papel, calculadora ou  folla de 
cálculo), valorando a dependencia entre as 
variables. 

categóricas. 

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

13 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.6. Independencia de variables estatísticas. 

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

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

▪ CMCCT 13 

▪ b ▪ B5.10. Identificación das fases e das tarefas dun 
estudo estatístico. Análise e descrición de traballos 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas coa estatística, 

▪ MA1B5.3.1. Describe situacións relacionadas coa 
estatística utilizando un vocabulario adecuado e 

▪ CCL 13 
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 Matemáticas I. 1º de bacharelato   

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

▪ d 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

relacionados coa estatística, interpretando a 
información e detectando erros e manipulacións. 

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

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

▪ CMCCT 

 

 
PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

   LA:  LIBRO DO ALUMNO  (EDITORIAL ANAYA) 
 

Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Coñecer a terminoloxía da linguaxe matemática relativa aos conxuntos e símbolos 
utilizados. Coñecer os conceptos básicos do campo numérico (recta real, potencias, 
raíces, logaritmos, factoriais e números combinatorios). 

CMCCT, CCL, 
CSIEE, CCEC,  

▪ LA:   EXERCICIOS p31 :  1 ,  1 

Efectúar representacións de intervalos e contornos de números reais. Expresar cun 
intervalo un conxunto numérico no que intervén unha desigualdade con valor absoluto. 

CMCCT, CAA, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p33 :   1  e  2 ,  p50 :  4  a  11  1 

Operar con radicais, coñecer as súas propiedades,  transformalos en potencias,  efectuar 
operacións con eles,  simplificalos e racionalizar 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD, 

▪ LA:   EXERCICIOS p34 -36:  1  a  10 ,  p50:  12  a  24  2 

Expresar números racionais en forma decimal. Achar a fracción xeratriz dun número 
decimal periódico. Dados varios números, clasifícalos nos distintos campos numéricos. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 

CD, 

▪ LA:   EXERCICIOS p50 :  1  e  2  1 

Representar números reaias na recta real mediante os Teoremas de Tales e Pitágoras CMCCT, CAA, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p50 :  3  1 

Coñecer a definición de logaritmo e as súas propiedades e interpretalas en casos 
concretos. Aplicar as propiedades dos logaritmos en contextos variados. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 

CD, 

▪ LA:   EXERCICIOS p39 :  1  a  3 ,  p51:  25 a  28  1 

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

CMCCT, CAA, CSIEE, 

CD, 

▪ LA:   EXERCICIOS p39 :  4  e  5 ,  p51:  29 a  32  1 

Efectuar aproximacións de números reais e calcular ou acoutar o erro. Opera con 
números “moi grandes” ou “moi pequenos” valéndose da notación científica e 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD, 

▪ LA:   EXERCICIOS p41 -42_  1  a  4 ,  p51 -52:  33 a  

36  
1 
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acoutando o erro cometido. 

Operar con expresións que inclúen factoriais e números combinatorios e utilizar as súas 
propiedades.Resolver exercicios nos que aparece o binomio de Newton. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 

CD, 

▪ LA:   EXERCICIOS p45 :  1  e  2 ,  p52:  37 a  45  1 

Resolver problemas e respostar cuestións teóricas relacionadas coas sucesións, 
progresións, e cálculo de límites. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 

CD, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p52 -53:  46  a  64  2 

2 Coñecer o concepto de sucesión. Obter termos xerais de progresións e doutros tipos de 

sucesións. Dar o criterio de formación dunha sucesión recorrente. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 

CCL, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p57 :  1  e  2 ,  p59:  1 ,  p60:  9  a 

11,  p69 :  1  a  6 ,  9 ,   
1 

Calcular o valor da suma de termos de progresións. CMCCT, CAA, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p59 :  2  a  8 ,  p69:  7  e 8 ,  10  e  

13  
1 

Descobrir o límite dunha sucesión ou xustificar que carece del. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p61 -63:  1  a  5 ,  p69 :  14  2 

Calcular limites de sucesións, incluíndo a indeterminación  1∞. CMCCT, CAA, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p65 :  1  a  3 ,  p69:  15  2 

Resolver problemas e respostar cuestións teóricas relacionadas coas sucesións, 
progresións, e cálculo de límites. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 

CD, CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p70 -71:  16  a  44  2 

3 Efectúar sumas e productos de polinomios. Determinar o cociente e o resto na división 

enteira de polinomios. 

CMCCT, CSIEE, CAA  1 

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

numéricos de polinomios. 

CMCCT, CSIEE, CAA  

Buscar raíces de polinomios. Efectuar descomposicións factoriais de polinomios e achar 

o seu m.c.d.  e o seu m.c.m. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p75 :  1  a  3 ,  p94:  1  a 3  1 

Simplificar e operar con fraccións alxébricas. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p77 :  1  a  5 ,  p94:  4  a 6  1 

Resolver ecuacións polinómicas de 1º, 2º e grao superior. Tamén bicadradas. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p80 :  2 ,  p94 :  7  a  10,  p98 :  54  

e  56 ,  59  
1 

Resolver ecuacións racionais (coa incógnita no denominador) e radicais. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p80 :  1 ,  3  e  4 ,  p94 -95 :  11  a  

14,  p94 :  54  e  55 ,  60  
1 

Resolver ecuacións exponenciais e logarítmicas. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p80 :  5  e  6 ,  p95:  15 a  19 ,  

p94:  57  e  58,  60  e  63  
1 

Resolver sistemas con ecuacións de primeiro e segundo graos e interpretalos 
graficamente.Resolver sistemas de ecuacións con radicais e fraccións alxébricas. 
Resolver sistemas de ecuacións con expresións exponenciais e logarítmicas. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p82 :  1  a  3 ,  p95 -96 :  20  a 23  1 

Resolver sistemas lineais de tres ecuacións con tres incógnitas mediante o método de 
Gauss. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p83 -85:  1  a  6 ,  p96 :  24  a 26 ,  

p98:  62   
1 
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Formular e resolver problemas mediante ecuacións ou sistemas de ecuacións. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOSp97:  34  a  51  1 

Resolver e interpretar graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións cunha 
incógnita. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p86 -87:  1  a  4 ,  p96 :  27  a 30 ,  

p98:  65  e  66  
1 

Resolver sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p88 -89:  1  a  3 ,  p96 :  31  a 33 ,  

p98:  64  
1 

Formular e resolver problemas con inecuacións CMCCT, CSIEE, CAA, 
CCL 

▪ LA:   EXERCICIOS p97 :  52  e 53  1 

Resolver ecuacions máis complexas e respostar cuestións teóricas sobre os distintos 
tipos de ecuacións. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p99 :  67  a 75  1 

4 Transformar a medida dun ángulo no sistema sexaxesimal a radiáns e viceversa CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

 1 

Coñecer as definicións das razóns trigonométricas dun ángulo nun triángulo rectángulo 
e as relacións entre elas. Deducir as razóns trigonométricas dos ángulos de 30, 45 e 60 
graos. 

CMCCT, CSIEE, CAA  1 

Deducir as razóns trigonométricas dos ángulos de  0, 90, 180, 270 e 360 graos utilizando 
a circunferencia goniométrica. Representar ángulos coñecendo unha razón 
trigonométrica. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p124:8  1 

Calcularunha razón trigonométrica a partir doutra. Obter as razóns trigonométricas dun 
ángulo calquera relacionándoo cun do primeiro cuadrante. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p107:  1  a 4 ,  p108 :  1  a  2 ,  

p109 :  1 ,  p111:  1  a 3 ,  p124 :  1  a 8  
1 

Resolver triángulos rectángulos. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p113:  1  a 3 ,  p124 :  9  a  19  1 

Coñecer os enunciados e as demostracións dos Teoremas dos Senos e do Coseno. 
Aplicar os Teoremas dos Senos e do coseno para resolver calquera tipo de triángulo 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p116 -119:  1  a 9 ,  p125 :  20  a 

24  
1 

Resolver un triángulo oblicuángulo do que se coñecen elementos que o definen (dous 
lados e un ángulo, dous ángulos e un lado, tres lados...). 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p115:  1  a 4  1 

A partir dun enunciado, debuxar o triángulo que describe a situación e resolvelo. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p125 -126:  25  a  48 ,  p127 :  55  

a  63  
1 

Respostar cuestións teóricas sobre trigonometría CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p126:  49 a 54  2 

5 Deducir as fórmulas trigonométricas (suma, resta, ángulo dobre, ángulo mitade, 
transformacións de sumas en productos, …). Utilizar as fórmulas trigonométricas (suma, 
resta, ángulo dobre...) para obter as razóns trigonométricas dalgúns ángulos a partir 
doutros, simplificar expresións e demostrar identidades trigonométricas 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p131 -133:  1  a 18 ,  p142:  1  a 

17,  p144 :  41  a  45 ,  p145:  56  e  59  
2 

Resolver ecuacións trigonométricas. CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p135:  1  a 5 ,  p143 :  18  a  25 ,  

p144 :  46  e 47 ,  p145:  58  
2 
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Transformar en radiáns un ángulo dado en graos, e viceversa. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p137:  1  a 4 ,  p143 :  26  a  31  2 

Recoñecer as funcións trigonométricas dadas mediante as súas gráficas. Representar 
calquera das funcións trigonométricas (seno, coseno ou tanxente) sobre uns eixos 
coordenados, en cuxo eixe de abscisas se sinalaron as medidas, en radiáns, dos ángulos 
máis relevantes. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p138:  5 ,  p144:  32  a  34,  2 

Resolver problemas e respostar cuestións teóricas relacionadas coas fórmulas 
trigonométricas e funcións trigonométricas.  

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p144:  35 a 40 ,  48 ,  p145 :  49  

a  55 ,  57  e  60  
2 

6 Coñecer os conceptos relacionados cos números complexos (parte real e imaxinaria, 
módulo e argumento), as súas representacións gráficas, os seus elementos e as súas 
operacións. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p148 -149:  1  a 6 ,   1 

Realizar operacións combinadas (sumas, restas, produtos e divisións) de números 
complexos postos en forma binómica e representa graficamente a solución. Achar o 
conxugado dun número complexo e facer uso das súas propiedades. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p150 -151:  1  a 5 ,  p162 :  1  a  9  1 

Pasar un número complexo de forma binómica a polar, ou viceversa, representalo e 
obter o seu oposto e o seu conxugado. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p153:  1  a 6  1 

Efectúar operacións (produtos, cocientes e potencias) de números complexos en forma 
polar 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p154 -155:  1  a 5 ,  p162 :  10  a 

19 
1 

Resolver problemas nos que deba realizar operacións aritméticas con complexos e para 
o cal deba dilucidarse se se expresan en forma binómica ou polar. Valerse da 
representación gráfica nalgún dos pasos. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p163 -164:  25  a  52 ,  p165 :  73  

a  79  
1 

Calcular raíces de números complexos e interpretalas graficamente (otención de 
polígonos regulares). 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p159:  1  a 8  1 

Resolver ecuacións no campo dos números complexos. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p163:  20 a 24 ,  p164 :  53  a 57  1 

Calcular expresións do tipo  sen(3a), cos(5a), tg(6a). CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p163:  46  1 

Interpretar e representar graficamente igualdades e desigualdades ente números 
complexos. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p158:  1  e 2 ,  p164 :  58  a  61  1 

Respostar cuestións teóricas sobre números complexos CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p164 -165:  62  a  72  1 

7 Coñecer os conceptos relacionados cos vectores, a súa representación e as súas 
operacións. Determinar os elementos dun vector fixo (orixe, extremo, dirección, sentido 
e módulo). 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p182:  1  a 6  1 
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 Efectúar combinacións lineais de vectores graficamente e mediante as súas 
coordenadas. Operacións con vectores (suma, resta, produto por un escalar). 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p175:  1 ,   1 

 Expresar un vector como combinación lineal doutros dous, graficamente e mediante as 
súas coordenadas. Achar coordenadas de vectores respecto da base canónica e respecto 
doutras bases 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p182 -183:  7  a 15  2 

 Coñecer e aplicar o significado do produto escalar de dous vectores, as súas propiedades 
e a súa expresión analítica nunha base ortonormal. Calcular módulos e ángulos de 
vectores dadas as súas coordenadas nunha base ortonormal e aplícao en situacións 
diversas. Determinar vectores ortogonais e unitarios. Aplicar o produto escalar para 
identificar vectores perpendiculares, dadas as súas coordenadas nunha base 
ortonormal. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p176:  1  a 5 ,  p183 :  16  a  33  2 

 Resolver problemas e respostar cuestións teóricas sobre vectores. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p184 -185:  34  a  68  2 

8 Determinar coordenadas de puntos e vectores en diferentes sistemas de referencia do 
plano afín. Achar o punto medio dun segmento e o simétrico dun punto respecto 
doutro. Utiliza os vectores e as súas relacións para obter un punto a partir doutros 
(baricentro dun triángulo, cuarto vértice dun paralelogramo, punto que divide un 
segmento nunha proporción dada...). 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p189 -190:  1  a 4 ,  p209 :  1  a  8  2 

Obter distintos tipos de ecuacións dunha recta a partir dalgúns dos seus elementos 
(dous puntos, punto e pendente, punto e vector dirección...) ou doutras ecuacións. 
Obter puntos dunha recta, o seu vector director e a súa pendente cando se coñece a súa 
ecuación. Representar rectas no plano. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p195:  1  a 3 ,  p197 :  1 ,  p209 :  9  

a  16  
2 

Estudar a posición relativa de dúas rectas e, de ser o caso, achar o seu punto de corte 
(dadas con diferentes tipos de ecuacións). Dadas dúas rectas (expresadas con diferentes 
tipos de ecuacións) establecer relacións de paralelismo ou perpendicularidade e calcular 
o ángulo que forman. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIO S p198 -199:  1  a 6 ,  p201 :  1 ,  

p202 :  1 ,  p205 -206:  20 -45  
2 

Calcular a distancia entre dous puntos ou dun punto a unha recta. Calcular áreas. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p203:  1  a 2 ,  p211 :  46  a  54  2 

Resolver exercicios relacionados cun feixe de rectas. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p196:  1  a 3 ,  p209 :  17  a  19  2 

Resolver problemas xeométricos utilizando ferramentas analíticas e respostar cuestións 
teóricas 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p211 -213:  55  a  105  2 

9 Obter a expresión analítica dun lugar xeométrico plano definido por algunha 
propiedade, e identifica a figura de que se trata. 

CMCCT, CCL, CSIEE, ▪ LA:   EXERCICIOS p217:  1 ,  p237:  1  a  5  1 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

285  

 

Coñecer as características dunha ecuación cuadrática en x e y para que sexa unha 
circunferencia. Obter a ecuación dunha circunferencia a partir do seu centro e oseu raio. 
Obter o centro e do raio dunha circunferencia a partir da súa ecuación. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p219:  1  e 2 ,  p237 :  6  a  18  1 

Coñecer os conceptos de potencia dun punto a unha circunferencia e de eixo radical. 
Resolver exercicios nos que teña que utilizar o concepto de potencia dun punto respecto 
a unha circunferencia ou de eixo radical. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p221:  6  e 7 ,  p238 :  24  a  26  1 

Estudiar a posición relativa  dun punto respecto dunha circunferencia,  dunha recta e 
unha circunferencia e de dúas circunferencias. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p220:  3  a 5 ,  p237 :  19  a  23  1 

Coñecer os elementos característicos (eixos, focos, excentricidade) das cónicas como 
lugares xeométricos e obter as súas ecuacións reducidas. Seccionar unha superficie 
cónica para obter as curvas cónicas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p223:  1  a 3 ,  p224 :  1 ,  p228 :  1  2 

Representar unha cónica a partir da súa ecuación reducida (eixos paralelos aos eixos 
coordenados) e obter novos elementos dela. Describir unha cónica a partir da súa 
ecuación non reducida e representala. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p226:  3 ,  p229:  3 ,  p238 :  34  e 

35,  43 e  44,  p239 :  49  
2 

Escribir a ecuación dunha cónica dada mediante a súa representación gráfica e obter 
algúns dos seus elementos característicos. Escribir a ecuación dunha cónica dados 
algúns dos seus elementos. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p225:  2 ,  p228:  2 ,  p230 :  1  e  

2 ,  p238 :  27  a  33 ,  36  a 42 ,  p239:  45  a  48  
2 

Resolver problemas de lugares xeométricos, cónicas, tanxencias con cónicas e de 
intersecciónn de rectas e cónicas. Respostar cuestións teóricas sobre lugares 
xeométricos e cónicas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p239 -241:  50  a  88  2 

10 Coñecer os conceptos de dominio de definición e de percorrido dunha función e obtelo 
a partir da súa expresión analítica ou gráfica. Recoñecer e expresar con corrección o 
dominio e o percorrido dunha función dada graficamente. Determinar o dominio dunha 
función tendo en conta o contexto real do enunciado. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p249:  1  e 2 ,  p267 :  1  a  7  2 

Coñecer as familias de funcións elementais (lineais, cuadráticas, proporcionalidade 
inversa, radicais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas), as súas características e 
asociar as súas expresións analíticas coas formas das súas gráficas. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS P253 :  1  A 4 ,  p262 :  1 ,  p267 :  
8  a  10 ,  p269:  37  a  39  

2 

Obter a expresión dunha función lineal a partir da súa gráfica ou dalgúns elementos. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p269.  33  1 

A partir dunha función cuadrática dada, recoñecer a súa forma e a súa posición e 
representala.Obter a expresión analítica dunha función cuadrática a partir da súa gráfica 
ou dalgúns dos seus elementos. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p269:  36  1 

Representar unha función exponencial e unha función logarítmica dadas pola súa CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p269:  35  1 
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expresión analítica.Obter a expresión analítica dunha función exponencial ou 
logarítmica a partir da súa gráfica ou dalgúns dos seus elementos. 

Representar funcións definidas «a anacos» e estudiar as súas características. Obter a 
expresión analítica dunha función «a anacos» a partir da súa gráfica 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p254 -255:  1  e 7 ,  p268 :  11  a 

17,  P269:  33  
1 

Coñecer os conceptos de composición de funcions, inversa ou recíproca dunha función. 
Compoñer dúas ou máis funcións  e recoñecer unha función como composta doutras. 
Obter a expresión analítica da función  y = f – 1 (x),  a partir da función  y = f(x).  Dada a 
gráfica dunha función, representar a da súa inversa e obter valores dunha a partir dos 
da outra. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p258 -260:  1  a 6 ,  p269 :  27  a 

32  
1 

Representar as funcións  y = f(x+k),  y = f(x) + k ,  y = k f(x), y = f(-x),  y = - f(x),  y = |f(x)| a 
partir da gráfica da función  y = f(x),  sendo  k  calquera número real. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p256 -257:  1  a 3 ,  p268 :  18  a 

26,  P269:  34  
1 

Resolver problemas e respostar cuestións teóricas sobre funcións. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p270 -271:  40  a  63  2 

11 Coñecer os conceptos de función continua nun punto e de función continua. Coñecer os 
tipos de discontinuidades e as súas características. Dada a gráfica dunha función 
recoñecer se en certo punto é continua ou descontinua e neste último caso identificar a 
causa da descontinuidade. Estudar a continuidade dunha función dada «a anacos». 
Estudar a continuidade de funcións dadas pola súa expresión analítica. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p275:  1  a 3 ,  p295 -296:  1  a  

10,  p297 :  30  a  33 ,  p298:  42  e  48  
3 

Coñecer o significado analítico e gráfico dos distintos tipos de límites e identificalos 
sobre unha gráfica. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p276:  1 ,  p282:  1 ,  p296 :  17  2 

Calcular o límite nun punto dunha función. Calcular os límites pola esquerda e pola 

dereita. Calcular os límites cando x→+ ou  x→ – de funcións. Calcular o límite de 

funcións definidas «a anacos», nun punto calquera ou cando x→+ ou  x→ –. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p278:  1 ,  p283 -284:  1  a  4 ,  

p285 :  1  e  2 ,  p296 :  11  a 23 ,  p297 :  34 ,  298:  36 ,  46 

e  47 ,  p299:  54 ,  56  a  58  

3 

Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas e ramas que se cinguen 
a asíntotas verticais horizontais e oblicuas). Achar as asíntotas dunha función e 
representar a posición da curva respecto a elas.  

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p287:  1 ,  p289:  1 ,  p290 :  1 ,  

p297 :  24  a 29 ,  p297:  35,  298 :  37  e  38 ,  41 ,  43  e  

45,  p299 :  55  e  59  

2 

Resolver problemas e respostar cuestións teóricas sobre continuidade, límites e ramas 
infinitas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS 298 :  39 ,  40  e  44 ,  p299:  49  a  

53  
2 

12 Coñecer a definición de derivada dunha función nun punto, interpretala graficamente. 
Achar a taxa de variación media dunha función nun intervalo e interpretala.  Obtención 
da variación nun punto mediante o cálculo da TVM da función para un intervalo variable 

h e obtención do límite da expresión correspondente cando h→ 0. Estudiar a 
derivabilidade dunha función.  

CMCCT, CCL, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p302 -303:  1  a 4 ,  p326 :  1  a  4 ,  

p329 :  57  e 58  
2 
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Calcular a derivada dunha función nun punto a partir da definición.Aplicando a 
definición de derivada achar a función derivada doutra. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p305:  1  a 4 ,  p306 -307:  1  a  5 ,  

p326 :  5  a  8  
2 

Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función derivada doutra e 
aplicar a regra da cadea cando sexa necesario. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p308 -311:  1  a 19 ,  p326:  9  a 

12,  p330 :  59   
3 

Achar a ecuación da recta tanxente e normal a unha curva. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p314:  1  e 2 ,  p327 :  13  a  17  1 

Cálculo de límites aplicando a regra de L’Hôpital CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p314:  4 ,  p329:  50  e  51  1 

Localizar os puntos singulares dunha función polinómica ou racional e 
representalos.Determinar os tramos onde unha función crece ou decrece. Estudiar a 
curvatura e buscar os puntos de inflexión dunha función. Representar unha función da 
que se coñecen os datos máis relevantes (ramas infinitas e puntos singulares). 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p314:  3 ,  p316 -318:  1  e  2 ,  

p327-329 :  18  a 31 ,  38  a 42 ,  53  a  55  
3 

Describir con corrección todos os datos relevantes dunha función dada graficamente. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p327:  21,  p328 :  27  2 

Formular e resolver, mediante o estudio da monotonía, problemas de optimización. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p329:  48 e 49 ,  p330 :  60  a 68  2 

Resolver problemas aplicando o cálculo diferencial e respostar cuestións teóricas sobre 
derivadas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p328:  32 a 37 ,  p329 :  43  a 

47,  52 e  56,  p330 -331 :  69  a 87  
2 

13 Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas e analizalas mediante o seu 
coeficiente de correlación. 

CMCCT, CCL, CSIEE, ▪ LA:   EXERCICIOS p339:  1 ,  p354:  1  a  7  1 

Coñecer (con ou sen calculadora), calcular e interpretar a covarianza e o coeficiente de 
correlación dunha distribución bidimensional. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p341:  1  e 2 ,  p343 :  1  e  2 ,  

p355 :  8  a  12  
1 

Coñecer o significado e obter as ecuacións (con e sen calculadora) das dúas rectas de 
regresión dunha distribución bidimensional e utilizalas para realizar estimacións,  tendo 
en conta a fiabilidade dos resultados. Coñecer a relación do ángulo entrambas as dúas 
rectas de regresión co valor da correlación. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p345:  1 ,  p346:  1 ,  p355 -356 :  

13 a  19  
2 

Resolver problemas nos que os datos veñen dados en táboas de dobre entrada. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p347 -350:  1  e 7 ,  p357 :  29  2 

Respostar cuestións teóricas sobre as distribucións bidimensionais CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p356:  20 a 28  2 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
 
Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas I, agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Análise 

• Xeometría 

• Estatítistica e Probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO Avaliación 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

, M
É
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O
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S
 E
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C

T
IT
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D

E
S

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
NÚMEROS REAIS 

1 

2 
SUCESIÓNS 

3 
ÁLXEBRA 2 

4 
RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS 

1 
5 FUNCIÓNS E FÓRMULAS 

TRIGONOMÉTRICAS 

6 
NÚMEROS COMPLEXOS 

2 

7 
VECTORES 

BLOQUE 4: 

XEOMETRÍA 

8 
XEOMETRÍA ANALÍTICA 

3 

9 
LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS 

BLOQUE 3: 

ANALISE 

10 
FUNCIÓNS ELEMENTAIS

 

2 
11 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDADE E 

RAMAS INFINITAS 

12 INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS 
APLICACIÓNS

 

3 BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

13 
DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

 

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  

• Expresar números racionais en forma decimal. 

• Achar a fracción xeratriz dun número decimal periódico. 

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

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

• Efectúar representacións de intervalos e contornos de números reais. 

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

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

• Efectuar cálculos utilizando números combinatorios. 

• Obter desenvolvementos de potencias de binomios 

• Efectúar cálculos con logaritmos, tanto decimais como neperianos. 

• Transformar expresións alxébricas en logarítmicas e viceversa. 

• Resolver ecuacións logarítmicas sinxelas utilizando as propiedades dos logaritmos. 

• Efectuar sumas e produtos de polinomios. 

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

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

• Buscar raíces de polinomios. 

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

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

• Resolver ecuacións racionais e radicais. 

• Resolver ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

• Resolver sistemas e interpretar o significado das súas solucións. 

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

• Resolver inecuacións, tanto polinómicas como racionais. 

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

• Formular e resolver problemas con inecuacións. 

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

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

• Determinar a medida dos lados dun triángulo rectángulo cando se coñece un deles e unha 
razón trigonométrica dun ángulo agudo.  

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

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

• Resolver ecuacións trigonométricas. 

• Resolver triángulos rectángulos.  

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

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

• Representar vectores fixos no plano. 

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

• Resolver problemas de paralelogramos coa equipolencia de vectores. 

• Efectuar operacións con vectores, tanto analítica como graficamente.  

• Expresar un vector como combinación lineal doutros dous. 

• Determinar se dous vectores son linealmente dependentes ou independentes. 

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

• Achar o ángulo que determinan dous vectores. 

• Determinar vectores ortogonais e unitarios. 

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

• Achar as coordenadas do punto medio dun segmento e as coordenadas doutros puntos que 
o dividan en partes iguais. 

• Determinar de distintas formas a ecuación dunha recta cando se coñecen: un punto e o 
vector director, dous puntos, un punto e a pendente. 

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

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

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

• Representar rectas e achar interseccións entre elas. 

• Estudar a posición relativa de dúas rectas e impoñer condicións de paralelismo ou 
perpendicularidade en función dun parámetro. 

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

• Calcular nun triángulo coñecido as súas medianas, alturas, mediatrices dos lados, bisectrices 
interiores, baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro. 

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

• Seccionar unha superficie cónica para obter as curvas cónicas. 

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

• Achar a ecuación dunha circunferencia coñecendo outros elementos desta. 

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

• Calcular a potencia dun punto respecto dunha circunferencia dada e o eixo radical de dúas 
circunferencias. 

• Estudar a posición relativa dun punto e unha circunferencia, unha recta e unha 
circunferencia e de dúas circunferencias. 

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

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

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

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

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

• Efectuar problemas de tanxencias con cónicas. 

• Achar interseccións de rectas e cónicas 

• Indicar a parte real e a imaxinaria dun número complexo e calcular a partir destas o seu 
módulo e o seu argumento. 

• Efectúar sumas, restas e produtos con números complexos en forma binómica. 

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

• Dividir números complexos mediante o inverso e mediante o conxugado. 

• Efectuar potencias de expoñente natural dun número complexo, facendo uso do binomio de 
Newton. 

• Pasar de forma binómica a forma polar e viceversa. 

• Efectuar operacións (produtos, cocientes e potencias) en forma polar. 
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• Achar as raíces enésimas dun complexo utilizando a forma polar. 

• Obter polígonos regulares a partir das raíces enésimas dun complexo. 

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

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

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

• Recoñecer relacións funcionais en situacións propostas de forma verbal ou mediante táboas. 

• Obter valores dunha función e esbozar a súa representación gráfica. 

• Obter o dominio e percorrido dunha función. 

• Operar con funcións e calcular a función inversa (f–1) cando exista e sexa posible. 

• Calcular límites laterais en funcións definidas a anacos. 

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

• Estudar a continuidade dunha función e clasificar as descontinuidades. 

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

• Calcular asíntotas de funcións racionais. 

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

• Calcular o límite dunha sucesión, incluíndo a indeterminación 1. 

• Achar o dominio dunha función. 

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

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

• Representar funcións polinómicas descompostas en factores simples. 

• Determinar as asíntotas e as zonas de existencia de funcións racionais, e a partir de aí 
efectuar a súa representación gráfica. 

• Calcular o dominio de funcións radicais. 

• Buscar asíntotas horizontais e representar funcións exponenciais. 

• Buscar asíntotas verticais e representar funcións logarítmicas. 

• Determinar o período e o percorrido en funcións trigonométricas. 

• Representar funcións trigonométricas elementais ou con lixeiras transformacións. 

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

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

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

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

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

• Obter puntos de tanxencia. 

• Obter a derivada da función suma, resta, produto, cociente e composición doutras funcións 
con derivadas coñecidas. 

• Aplicar a regra da cadea. 

• Estudar o signo da función derivada dunha función. 

• Obter os puntos en que se anula a derivada dunha función, é dicir, os puntos de tanxencia 
horizontal. 

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

• Formular e resolver, mediante o estudo da monotonía, problemas de optimización. 
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• Obter a derivada da función recíproca ben directamente ou ben achando primeiramente a 
función recíproca.  

• Obter a derivada de funcións exponenciais utilizando distintas bases. 

• Obter as derivadas sucesivas de funcións exponenciais fáciles. 

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

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

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

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

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

• Efectuar o estudo completo de diferentes tipos de funcións, en especial polinómicas e 
racionais, e trazar a súa gráfica. 

• Obter distintas variables dunha poboación ou mostra. 

• Achar as diferentes táboas de frecuencias. 

• Efectuar diferentes representacións gráficas dunha distribución de frecuencias. 

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

• Efectuar diagramas de dispersión de variables bidimensionais. 

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

• Calcular o coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

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

• Efectuar estimacións mediante as rectas de regresión. 

• Calcular o coeficiente de determinación para valorar a fiabilidade das rectas de regresión na 
estimación de valores dunha variable. 

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

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

• Efectuar recontos dos elementos dun conxunto. 

• Ordenar e agrupar convenientemente os elementos dun conxunto para poder efectuar o 
reconto dunha forma sinxela. 

 

 
 
H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

             A avaliación inicial concrétase na apartado 7.8. da presente programación. 

  Para a docencia presencial:  

• Interese e traballo do alumno na materia e na aula, medido a través de elementos tales como 

a participación e as tarefas diarias. 

• Presentación dos traballos en tempo e forma. 

• Controles periódicos. 

• Exame de avaliación. 

Para a docencia non presencial: 
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• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán consistir 

na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 

 

7.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

Os criterios metodolóxicos asumen unha concepción constructivista da aprendizaxe. Isto implica ter 

en conta o punto de partida do alumnado e o proceso que este segue para elaborar os conceptos 

matemáticos. 

O nivel anterior de contacto coas matemáticas do alumnado maniféstase nos coñecementos previos. 

A partir destes constrúen os novos conceptos, traballando sobre unha gran variedade de situacións 

concretas.  

Proceden por aproximacións sucesivas, desde a simplemente manipulativa e a comprensión intuitiva, 

pasando por etapas intermedias de representación (mediante debuxos, esquemas, gráficos, etc.), ata 

a comprensión razoada co manexo de notacións, figuras e símbolos abstractos. 

 Os criterios metodolóxicos a tratar son: 

• Conexión dos novos contidos cos que o alumnado xa coñece. 

• Utilización dunha metodoloxía activa onde o alumnado sexa quen de acadar pequenas 

conquistas matemáticas coa axuda do seu profesorado. 

• Inclusión dunha visión histórica das matemáticas. 

• Introdución dun enfoque cultural e multidisciplinar nalgúns temas. 

• Educar matematicamente no entorno para coñecelo e transformalo. 

• Introducir contidos curriculares que permitan afondar na intuición e outras capacidades 

básicas 

• Promoción dun conxunto de valores propios das matemáticas que deberían ser transferidos a 

calquera actividade humana, entre eles, o rigor. 

 O profesor levará á práctica estes criterios metodolóxicos co alumnado a través de 

actividades: 

• Individuais. 

• En pequeno grupo ( 3 ou 4 alumnos ). 

• En gran grupo (coa totalidade dos alumnos da aula ). 
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Liñas metodolóxicas xerais: 

-  Explicacións a cargo do profesor. 

-  Traballo práctico apropiado. 

-  Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 

-  Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 

Considérase imprescindible que o alumno traballe "ao día" e de forma individual as tarefas 

desenvoltas e propostas na clase para que desta forma non se "perda" e adquira o coñecemento e a 

comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de traballo. Desta forma os 

alumnos e as alumnas aprenderán matemáticas en vez dunha serie de conceptos e resultados de 

xeito simplemente mecánico e memorístico. 

Para a docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 

 

 

7.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Para a docencia presencial:  

• Libro do alumno para a área de Matemáticas I de1º BACHILLERATO Ed. ANAYA, caderno do 

alumno, calculadora. 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual,programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 
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Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcam, ou tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ ou 

correo electrónico. 

 

7.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Ensino presencial todo o curso: 

❑ Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo menos 

un control e o exame de avaliación) 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 
comezo do curso ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas nesa 
avaliación, quedando o 40% por cento restante para o/os controis. 

 
❑ A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, ... 

 
❑ Como norma xeral non haberá exames de recuperación das avaliacións anteriores xa que 

cada avaliación comprende a materia estudada desde o comezo do curso. 
 

❑ A cualificación final do alumno de Bacharelato obterase mediante a media ponderada das 
cualificacións das tres avaliacións, cos seguintes “pesos” ( porcentaxes ):   

• 1ª avaliación:  25 % 

• 2ª avaliación:  35 % 

• 3ª avaliación:  40 % 
❑ Se un alumno aprobase a terceira avaliación e obtivese unha cualificación final inferior a 5 ( 

por ter algunha avaliación anterior suspensa ), se lle outorgará a cualificación final de 5. 
❑ Realizarase unha proba final (coa totalidade de contidos impartidos) antes da avaliación 

ordinaria para aqueles alumnos que non teñan aprobado o curso. 
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A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final . 
 

Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita. 
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con él , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ...., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 
 
Ensino non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os 

controis. Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha videoconferencia 

a través de Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na realización de 

cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, cuestións, 

preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas 

nos foros  e/ ou nas videoconferencias.  

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso ou en xuño e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño 

realizaranse online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 

 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte non presencial e parte presencial: 

 Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 

das cualificacións conrrespondentes tendo en conta a duración de cada unha. 
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7.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
✓ os propios recursos empregados 
✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
 
Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
 
Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, alomenos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 
vindeiros cursos. 
 

 

 

 

7.7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 

formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 
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coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

7.8. PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En cuarto non se impartiron os bloques de Xeometría 

Analítica nin o de Probabilidade.  

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21 traballaranse os contidos non impartidos no 

curso anterior no  bloque de Xeometría Analítica e o de probabilidade ao comezar os bloque 

correspondentes no presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades 

que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 

 

 

7.9 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

• Propor tarefas diferentes, atractivas e interactivas. 

 

7.10 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 
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Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención á prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

Potenciaremos 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. 

 

7.11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible. 

O departamento, a través do seu profesor Eduardo Dorrego, involúcrase este curso no clube de 

ciencias. Para iso levará a cabo un proxecto orientado ao alumnado de 4º de ESO de Matemáticas 

Académicas, así como para alumnado de BAC sobre “Os elementos de Euclides”. O proxecto 

consiste na lectura do libro, análise do contexto histórico e social no que se escribiu e estudo do 

impacto e a influencia do libro para lograr entender a importancia do mesmo. 

O número de sesións e a presencialidade das mesmas están aínda por definir. 

 

7.12 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 
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2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

Apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

Intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 

bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados. 

 

  

 

 

 

 

  



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

 

301  

 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS C.C.S.S. I DE BACHARELATO 
 

 

8.1. OBXECTIVOS XERAIS DAS MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS C.C.S.S. I DE BACHARELATO 
 
 

A medida que as matemáticas foron ensanchando e diversificando o seu obxecto e a súa perspectiva, 

creceu a súa valoración como un instrumento indispensable para interpretar a realidade, así como 

unha forma de expresión de distintos fenómenos sociais, científicos e técnicos. Convértense así nun 

imprescindible vehículo de expresión e adquiren un carácter interdisciplinario que debe impregnar o 

seu proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

Mirar a realidade social nas súas diversas manifestacións económicas, artísticas, humanísticas, 

políticas, etc., desde unha perspectiva matemática e acometer desde ela os problemas que 

considera, implica desenvolver a capacidade de simplificar e abstraer para facilitar a comprensión; a 

habilidade para analizar datos, entresacar os elementos fundamentais do discurso e obter 

conclusións razoables; rigor nas argumentacións pero, sobre todo, autonomía para establecer 

hipóteses e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución ou extrapolar os 

resultados obtidos a situacións análogas.  

Para logralo, resulta tan importante a creatividade como manter unha disposición aberta e positiva 

cara ás matemáticas que permita percibilas como unha ferramenta útil á hora de interpretar con 

obxectividade o mundo que nos rodea. Unha perspectiva que adquire o seu verdadeiro significado 

dentro dunha dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar de principio a fin o proceso 

de ensinanza-aprendizaxe desta materia.  

Neste contexto, a forte abstracción simbólica, o rigor sintáctico e a esixencia probatoria que definen 

o saber matemático, deben ter nesta materia unha relativa presenza. Pola súa banda, as ferramentas 

tecnolóxicas ofrecen a posibilidade de evitar tediosos cálculos que pouco ou nada achegan ao 

tratamento da información, permitindo abordar con rapidez e fiabilidade os cambiantes procesos 

sociais mediante a modificación de determinados parámetros e condicións iniciais. Non por iso debe 

deixar de traballarse a fluidez e a precisión no cálculo manual simple, onde os estudantes adoitan 

cometer frecuentes erros que lles poden levar a falsos resultados ou inducilos a confusión nas 

conclusións.  

Tanto desde un punto de vista histórico coma desde a perspectiva do seu papel na sociedade actual, 

poucas materias se prestan coma esta a tomar conciencia de que as matemáticas son parte 

integrante da nosa cultura. Por iso, as actividades que se consideren deben favorecer a posibilidade 

de aplicar as ferramentas matemáticas á análise de fenómenos de especial relevancia social, tales 

como a diversidade cultural, a saúde, o consumo, a coeducación, a convivencia pacífica ou o respecto 

ao ambiente.  

Converter a sociedade da información en sociedade do coñecemento require capacidade de busca 

selectiva e intelixente da información e extraer dela os seus aspectos máis relevantes, pero supón 
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ademais saber dar sentido a esa busca. Por iso, sen menoscabo da súa importancia instrumental, hai 

que resaltar tamén o valor formativo das matemáticas en aspectos tan importantes como a busca da 

beleza e a harmonía, o estímulo da creatividade ou o desenvolvemento daquelas capacidades 

persoais e sociais que contribúan a formar cidadáns autónomos, seguros de si mesmos, decididos, 

curiosos e emprendedores, capaces de afrontar os retos con imaxinación e abordar os problemas con 

garantías de éxito.  

O amplo espectro de estudos aos que dá acceso o bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais 

obriga a formular un currículo da materia que non se circunscriba exclusivamente ao campo da 

economía ou a socioloxía, dando continuidade aos contidos do ensino obrigatorio. Por iso, e cun 

criterio exclusivamente propedéutico, a materia, dividida en dous cursos, estrutúrase en torno a tres 

eixes: Aritmética e Álxebra, Análise, e Probabilidade e Estatística. Os contidos do primeiro curso 

adquiren a dobre función de fundamentar os principais conceptos da análise funcional e ofrecer unha 

base sólida á economía e á interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen dúas variables. 

No segundo curso establécense de forma definitiva as achegas da materia a este bacharelato sobre a 

base do que será o seu posterior desenvolvemento na Universidade ou nos ciclos formativos da 

Formación Profesional. A estatística inferencial ou a culminación no cálculo infinitesimal das achegas 

da análise funcional son un bo exemplo diso.  

A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e integrado 

no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial da 

educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e 

habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o 

alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para estimular a creatividade e a 

valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas propias con argumentos adecuados e 

o recoñecemento dos posibles erros cometidos. 

Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección 

de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño conceptual, un 

construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da historia ata chegar ás 

formulacións que agora manexamos. 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 

desenvolvemento das seguintes capacidades:  

-  Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar 

fenómenos sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  

-  Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de 

verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións intuitivas 

como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  
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-  Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 

tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión e 

rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento.  

-  Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de 

problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si 

mesmo e creatividade.  

-  Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar procedementos, 

encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e detectar inconsistencias 

lóxicas.  

-  Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da 

información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra 

índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.  

-  Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. 

Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas 

matematicamente.  

-  Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo 

relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, 

actual e histórico, como parte da nosa cultura. 
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Aínda que aparecen reflectidos máis polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I de 1º de 

Bacharelato: 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
12 semanas 

U.D.1  Números reais 
U.D.3 Álxebra 

U.D.4 Funcións elementais 

2ª avaliación:  
12 semanas 
 

U.D.5 Funcións  exponenciais, logarítmicas e trigonométricas 

U.D.6 Límites de funciones. Continuidade e ramas infinitas 
U.D.7  Derivadas 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.8  Distribucións bidimensionais 

U.D.9  Distribucións  de probabilidade de variable discreta 

U.D.10  Distribucións de probabilidade de variable continua 

U.D.2  Aritmética mercantil 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 
15 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

15 Setembro 
Outubro  

U.D.3 
18  
sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

18 Outubro 
Novembro 

U.D.4 
11 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

11 Novembro 
Decembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Decembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

10 semanas 
40 sesións 

U.D.5 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Xaneiro 

U.D.6 
14 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Xaneiro 
Febreiro 

U.D.7 
14 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Febreiro 
Marzo 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Xaneiro-Febreiro 

Proba de avaliación 1 Marzo 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.8 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Marzo 
Abril 

U.D.9 
14 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Abril 
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U.D.10 
14 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

14 Abril 
Maio 

U.D.2 
4 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

4 Maio 
 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril-Maio 

Proba de avaliación 1 Xuño 

 

2 semanas 
10 sesións 

Actividades de apoio, reforzo, 
recuperación e ampliación. 
Proba extraordinaria 

10 Xuño 

 

No período comprendido entre o  6 e o 22 de xuño de 2022 se adicará á preparación e realización das 

probas extraordinarias, e a actividades de apoyo, reforzo, recuperación, ampliación e tutorización. 

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
 
 
 
1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

25% 

da 

cualificación 

final 

U.D.1  Números reais 15  

Controis: 36% U.D.3  Álxebra 18 

U.D.4  Funcións 
elementais 

11  

Proba de avaliación: 54%  

 

Interese e traballo do alumno na materia e na 

aula e á melloría mostrada, medido a través 

da participación, tarefas diarias, presentación 

dos traballos en tempo e forma, observación 

do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 
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2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

35% 

da 

cualificación 

final 

U.D.5  Funcións  
exponenciais, 
logarítmicas e 
trigonométricas 

12  

Controis: 36% 

U.D.6  Límites de 
funciones. Continuidade 
e ramas infinitas 

14 

U.D.7  Derivadas 14  

Proba de avaliación: 54% 

 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

 

3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

40% 

da 

cualificación 

final 

U.D.8  Distribucións 
bidimensionais 

10  

Controis: 36% U.D.9  Distribucións  de 
probabilidade de 
variable discreta 

14 

U.D.10  Distribucións de 
probabilidade de 
variable continua 

14  

Proba de avaliación: 54% 
U.D.2  Aritmética 
mercantil 

4 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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8.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades didácticas 

 
 
Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 

(sesións) 

1 Números reais 1.1 Linguaxe matemática. Conxuntos e símbolos 
1.2 Números reais. A recta real 
1.3 Radicais. Propiedades 
1.4 Binomios. Propiedades 
1.5 Expresión decimal dos números reais. Números aproximados 

15 

2 Aritmética mercantil 2.1 Aumentos e disminucións porcentuais 
2.2 Tasas e números índices 
2.3 Intereses bancarios 
2.4 Que é a “tasa anual equivalente” (T. A. E.) 
2.5 Amortización de préstamos 
2.6 Progresións xeométricas 
2.7 Cálculo de anualidades e mensualidades para amortizar deudas 
2.8 Productos  financeiros 

10 

3 Álxebra 3.1 As igualdades na álxebra 
3.2 Factorización de polinomios 
3.3 Fraccións alxébricas 
3.4 Resolución de ecuacións 
3.5 Resolución de sistemas de ecuacións 
3.6 Método de Gauss para sistemas lineais 
3.7 Inecuacións e sistemas de inecuacións cunha incógnita 
3.7 Inecuacións lineais con dúas incógnitas 

20 
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4 Funcións elementais 4.1 As funcións e o seu estudo 
4.2 Funcións lineais. Interpolación 
4.3 Funcións cuadráticas. Interpolación 
4.4 Funciones de proporcionaliade inversa 
4.5 Función raíz 
4.6 Funcións definidas “a trozos” 
4.7 Transformacións elementais de funcións 

12 

5 Funcións  exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas 

5.1 Composición de funcións 
5.2 Función inversa ou recíproca doutra 
5.3 Funcións exponenciais 
5.4 Funcións logarítmicas 
5.5 Funcións trigonométricas 

12 

6 Límites de funciones. Continuidade e 

ramas infinitas 

6.1 Visión intuitiva da continuidade. Tipos de discontinuidades 
6.2 Límite dunha función nun punto. Continuidade 
6.3 Cálculo de límites nun punto 
6.4 Límite dunha función cando  x →∞ 
6.5 Cálculo de límites cando  x →∞ 

6.6 Límite dunha función cando  x → - ∞ 

6.7 Ramas infinitas. Asíntotas 
6.8 Ramas infinitas nas funcións racionais 
6.9 Ramas infinitas nas funcións trigonométricas, exponenciais e logarítmicas 

15 

7 Derivadas 7.1 Medida do crecemento dunha función 
7.2 Obtención da derivada a partires da expresión analítica 
7.3 Función derivada doutra 
7.4 Regras para obter as derivadas dalgunhas funcións 
7.5 Utilidade da función derivada 
7.6 Representación de funcións 

20 

8  Distribucións bidimensionais 8.1 Distribucións bidimensionais. Nubes de puntos 
8.2 Correlación lineal 
8.3 Parámetros asociados a unha distribución bidimensional 
8.4 Recta de regresión 
8.5 Hai dúas rectas de regresión 
8.6 Táboas de continxencia 

10 
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9 Distribucións  de probabilidade de 

variable discreta 

9.1 Calculo de probabilidades 
9.2 Distribución estatística e distribución de probablilidade 
9.3 Distribución de probabilidade de variable discreta 
9.4 Distribución binomial 
9.5 Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial 
9.6 Axuste dun conxunto de datos a unha distribución binomial 

15 

10 Distribucións de probabilidade de 

variable continua 

10.1 Distribucións de probabilidade de variable contínua 
10.2 A distribución normal 
10.3 Calculo de probabilidades en distribucións normais 
10.4 A distribución binomial aproxímase á normal 
10.5 Axuste dun conxunto de datos a unha distribución binomial 

15 

 

 

 

 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato   

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

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

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

 

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ g ▪ B1.4. Elaboración e presentación oral e/ou escrita de 
informes científicos sobre o proceso seguido na resolución 

▪ B1.3. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 

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

▪ CMCCT Todas 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato   

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

▪ i 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. 

resolución dun problema, coa precisión e o rigor 
adecuados. 

situación. 

 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

 

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

 

 

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

 

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

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

▪ CMCCT 

▪  

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato   

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

▪ e 

▪ g 

▪ i 

 

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

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

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

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

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

 

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

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

▪ CCL 

 

Todas 

▪ MACS1B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ i 

▪ l 

 

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

 

▪ B1.7. Desenvolver procesos de matematización en 
contextos da realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos) a partir da identificación de 
problemas en situacións problemáticas da 
realidade. 

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

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato   

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

coñecementos matemáticos necesarios. 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ i 

 

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

 

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

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

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

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

 

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

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

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de ▪ CSC Todas 
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 Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I. 1º de bacharelato   

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

cooperación e traballo en equipo. ▪ CSIEE 

 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

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

 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

▪ B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

▪ MACS1B1.12.1. Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización 
de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
cando a dificultade destes impida ou non aconselle 
facelos manualmente. 

 

▪ CD 

▪ CMCCT 

 

 

Todas 

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

 

▪ CMCCT 

 

4, 5, 6, 7 

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

▪ CMCCT 

 

Todas 

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

▪ CMCCT 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7 

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o ▪ CMCCT 8, 9, 10 
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tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais ou estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de predicións 
sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de xeito habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet ou 
noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados, para facilitar 
a interacción. 

▪ MACS1B1.13.1. Elabora documentos dixitais 
propios (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, 
etc.) como resultado do proceso de procura, análise 
e selección de información salientable, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para 
a súa discusión ou difusión. 

 

▪ CD 

 

Todas 

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

▪ CCL 

 

Todas 

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

▪ CD 

▪ CAA 

 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

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

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

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

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

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

 

▪ CMCCT 1 

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

▪ CMCCT 1 

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

▪ CMCCT 1 

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

▪ CMCCT 

 

1 
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controlando o erro cando aproxima. 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

 

2 

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

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

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

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

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

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

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

 

▪ CMCCT 3 

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

▪ CMCCT 

 

3 

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

▪ CMCCT 3 

 Bloque 3. Análise   

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

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

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

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

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

 

▪ CMCCT 

 

4, 5 

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

▪ CMCCT 

 

4, 5 

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

▪ CMCCT 

 

4, 5, 6, 7 
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actividades abstractas e problemas 
contextualizados. 

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

 

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

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

▪ CMCCT 4 

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

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

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

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

▪ CMCCT 6 

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

▪ CMCCT 6 

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

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

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

▪ CMCCT 6 

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

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

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

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

▪ CMCCT 7 

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

▪ CMCCT 7 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade   

▪ i 

▪ l 

 

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

▪ B4.2. Distribución conxunta e distribucións marxinais. 

▪ B4.1. Describir e comparar conxuntos de datos de 
distribucións bidimensionais, con variables discretas 
ou continuas, procedentes de contextos 
relacionados coa economía e outros fenómenos 

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

▪ CMCCT 8 
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 ▪ B4.3. Distribucións condicionadas. 

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

▪ B4.5. Independencia de variables estatísticas. 

 

sociais, e obter os parámetros estatísticos máis 
usuais mediante os medios máis axeitados (lapis e 
papel, calculadora, folla de cálculo) e valorando a 
dependencia entre as variables. 

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

▪ CMCCT 8 

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

▪ CMCCT 8 

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

 

▪ CMCCT 8 

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

▪ CMCCT 

 

8 

▪ i 

▪ l 

 

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

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

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

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

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

 

▪ CMCCT 8 

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

▪ CMCCT 8 

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

▪ CMCCT 8 
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▪ MACS1B4.2.4. Avalía a fiabilidade das predicións 
obtidas a partir da recta de regresión mediante o 
coeficiente de determinación lineal en contextos 
relacionados con fenómenos económicos e sociais. 

▪ CMCCT 8 

▪ i 

▪ l 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

▪ CMCCT 9, 10 

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

▪ CMCCT 9 

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

▪ CMCCT 10 

▪ i 

▪ l 

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

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

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

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

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

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

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

▪ CMCCT 9 

▪ MACS1B4.4.2. Calcula probabilidades asociadas a 
unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade ou da táboa da distribución, ou 
mediante calculadora, folla de cálculo ou outra 
ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en diversas 
situacións. 

▪ CMCCT 

 

9 

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

▪ CMCCT 

 

10 
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▪ MACS1B4.4.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de cálculo 
ou outra ferramenta tecnolóxica, e aplícaas en 
diversas situacións. 

▪ CMCCT 

 

10 

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

▪ CMCCT 10 

▪ e 

▪ i 

 

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

 

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

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

▪ CCL 9, 10 

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

▪ CMCCT 

 

9, 10 

 

 

PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

   LA:  LIBRO DO ALUMNO  (EDITORIAL ANAYA) 
 

Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Coñecer e utilizar símbolos e operacións básicas de teoría de conxuntos.Expresa e 
interpreta diferentes enunciados empregando a terminoloxía usada nos conxuntos. 

CMCCT, CCL, 
CSIEE, CCEC,  

▪ LA:   EXERCICIOS p31 :  1  1 

Coñecer os números naturais, enteiros, racionais e irracionais.Dados varios números, 
clasifícaos nos distintos campos numéricos.Representar sobre a recta real números 
racionais (empregando o Teorema de Tales), dalgúns radicais (empregando o Teorema 
de Pitágoras) e, aproximadamente, de calquera número dado pola súa expresión 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CCEC, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p48 :  1  a  4  2 
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decimal. Ordenar números. 

Coñecer os conceptos de intervalos e semirrectas e a súa representación.Expresa cun 
intervalo un conxunto numérico no que intervén unha desigualdade con valor absoluto. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p33 :  1  e  2 ,  p48:  5  a 10  2 

Interpreta raíces e relaciónaas coa súa notación exponencial.  Coñecer as propiedades 

das potencias e dos radicais e operar correctamente con eles. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 

CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p34 -36:  1  a  10 ,  p48 -49 :  11  a 

29  
3 

Coñecer a definición e propiedades dos logaritmos.  Utilizar as propiedades dos 

logaritmos para realizar cálculos e para simplificar expresións. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 

CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p39 :  1  a  5 ,  p49 -50 :  30  a 38  2 

Manexar a notación científica. Operar con números “moi grandes” ou “moi pequenos” 

valéndose da notación científica e acoutando o erro cometido. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 

CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p41 -42:  1  a  4 ,  p50 :  39  a 41  2 

Resolve problemas e respostar cuestións teóricas sobre os números reais, potencias, 

radicais, logaritmos, … 

CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p50 -51:  42  a  58  3 

2 Calcular aumentos e diminucións porcentuais, Indice de variación. Resolve problemas 

nos que haxa que encadear variacións porcentuais sucesivas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 

CCEC, CD, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p71 :  1  a  10 ,  p72:  29 a  31  1 

Coñecer e operar con xuros bancarios (períodos de capitalización,  TAE, ...) CMCCT, CSIEE, CAA, 

CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p58 :  1 ,  p59 :  1 ,  p71 -72:  11 a  

20,  p73 :  32  a  34  
1 

Coñecer a definición e características das progresións xeométricas. Coñecer a expresión 

da suma dos n primeiros termos dunha progresión xeométrica. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p62 -63:  1  a  4 ,   2 

Calcular a anualidade (ou mensualidade) correspondente á amortización dun préstamo. CMCCT, CSIEE, CAA, 

CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p61 :  1  e  2 ,  p66:  1  a 6 ,  p72 :  

21 a  28,  p73:  35  a  37 ,  40  e  44  
2 

Descubrir o capital acumulado mediante pagamentos periódicos (iguais ou non) 

sometidos a certo xuro. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 

CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p73 :  38  e 39,  41,  42  e  43  2 

Coñecer os distintos productos financeiros e resolver problemas de aritmética mercantil CMCCT, CCL, CSIEE, 

CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p67 :  7  2 

3 Dominar o manexo de polinomios e as súas operacións. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p99 :  1  a  3  2 

Utilizar a regra de Ruffini para dividir un polinomio entre x – a e para obter o valor 

numérico dun polinomio para x =a. Coñecer o Teorema do resto  e aplicalo na 
resolución de problemas. Descompoñer un polinomio en factores 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p79 :  1  a  3 ,  p99:  4  a 7 ,  p102:  

52  
2 

Simplificar e operar con fraccións alxébricas. CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p81 :  1  a  5 ,  p99:  8  a 11  2 

Resolver ecuacións de primeiro, segundo grao e bicadradas.Resolver ecuacións con CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p82 -86:  1  a  14 ,  p99 -101:  12  

a  35 ,  p102:  53  a  55  
3 
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radicais e coa incógnita no denominador.Resolver ecuacións exponenciais e 
logarítmicas.Valerse da factorización como recurso para resolver ecuacións. 

Resolver sistemas de ecuacións de primeiro e segundo graos e interpretalos 
graficamente.Resolver sistemas de ecuacións con radicais e fraccións alxébricas. 
Resolver sistemas de ecuacións con expresións exponenciais e logarítmicas. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p88 :  1  a  3 ,  p101 :  36  a  42 ,  

p102 :  56  
2 

Resolver sistemas lineais de tres ecuacións con tres incógnitas mediante o método de 
Gauss. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p89 -91:  1  a  6 ,  p101:  43  e  44 ,  

p102 :  57  
3 

Formular e resolver problemas mediante ecuacións ou sistemas de ecuacións. 
Inecuacións ou sistemas de inecuacións 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p102 -103:  60  a  72  2 

Resolver e interpretar graficamente inecuacións e sistemas de inecuacións cunha 
incógnita 

CMCCT, CSIEE, CAA, ▪ LA:   EXERCICIOS p92 -93:  1  a  4 ,  p102:  45  a  48 ,  
p102 :  58  e 59  

2 

Resolver graficamente inecuacións lineais e sistemas de inecuacións lineais con dúas 
incógnitas. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p94 -95:  1  a  3 ,  p102:  49  a  51  2 

4 Coñecer os conceptos de dominio de definición e percorrido dunha función e obtelos a 
partir da súa expresión analítica ou gráfica. Determinar o dominio dunha función tendo 
en conta o contexto real do enunciado. 

CMCCT, CCL, CSIEE ▪ LA:   EXERCICIOS p111:  1  e 2 ,  p129 :  1  a  7 ,  

p133 :  56  
2 

Asociar a gráfica dunha función lineal, cuadrática, radical ou de proporcionalidade 
inversa á súa expresión analítica. Representar funcións a partir da súa expresión 
analítica. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p113:  1 ,  p114:  1  e  2 ,  p119:  3  2 

Obter a expresión dunha función lineal ou cuadrática a partir da súa gráfica ou dalgúns 
elementos.Realizar con soltura interpolacións e extrapolacións lineais e parabólicas e 
aplicalas á resolución de problemas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p113:  2  a 4 ,  p115 -116:  3  e  6 ,  

p129 :  8  a  14,  p131:  33  a  38  
2 

A partir dunha función cuadrática dada, recoñecer a súa forma e posición e 
representala.Representar unha función radical dada pola súa expresión 
analítica.Representar unha función de proporcionalidade inversa dada pola súa 
expresión analítica.Representar funcións definidas «a anacos». Obter a expresión 
analítica dunha función difinida «a anacos». Coñecer e representar as funcións «parte 
enteira» e «parte decimal». 

CMCCT, CSIEE, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p117:  1 ,  p118:  1 ,  p120 -121 :  

1  a  7 ,  p130:  15 a  22 ,  p132 :  48 ,  p133 :  55  
2 

Representar y= ƒ(x) ± k   ouy= ƒ(x ± a)   ouy= – ƒ(x)  ou  y = f (- x) a partir da gráfica dey= 

ƒ(x). Representar  y = |ƒ(x)| a partir da gráfica de y = ƒ(x). 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p122 -123:  1  a 3 ,  p124 :  1 ,  
p131 :  23  a 32 ,  p132  49  e  50  

2 

Resolver problemas obtendo a expresión analítica e representando as funcións. 
Respostar a cuestións teóricas sobre funcións.  

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p131 -133:  39  a  47 ,  51  a  54 ,  

57 e  58  
2 
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5 Dadas as expresións analíticas de dúas funcións, achar a función composta de ambas as 
dúas.Recoñece unha función dada como composición doutras dúas coñecidas. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p136:  1  e 2 ,  p150 :  1  a  8  3 

Obter a expresión analítica de f -1(x), coñecida f(x).Trazar a gráfica dunha función, 
coñecida a da súa inversa. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p137 -138:  1  a 6 ,  p150 :  9  a  

13,  p151 :  23  e  24  
2 

Dada a gráfica dunha función exponencial, logarítmica ou trigonométrica, asígnarlle a 
súa expresión analítica, describir algunhas das súas características e representala 

CNCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p141:  1  e 2 ,  p150 -151:  14  a  

22  
2 

Obter a expresión analítica dunha función exponencial ou logarítmica, dada por un 
enunciado. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p140:  1  e 2 ,  p151 :  25  a  28 ,  

31,  p152 -153 :  32  a 47  
2 

Resolver problemas empregando a composición de funcions, función inversa, funcións 
exponenciais e logarítmicas e respostar cuestións teóricas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p151:  30,  p153 :  48  a 52  3 

6 Coñecer o concepto de función continua e identificar a continuidade ou 

descontinuidade dunha función nun punto e coñecer os tipos de discontinuidades e as 

súas características. Dada a gráfica dunha función recoñecer se en certo punto é 

continua ou discontinua e, neste último caso identificar a causa da 

descontinuidade.Estudar a continuidade dunha función racional ou «a anacos», dada a 

súa expresión analítica. 

CMCCT, CCL, CSIEE,  ▪ LA:   EXERCICIOS p157:  1  a 3 ,  p177 :  1  a  4 ,  9 ,  

p178 :  10 ,  p179:  30  a  33,  p180 :  45 e  47  
3 

Dada a gráfica dunha función, recoñecer o valor dos límites cando x→+,   x→− , 

x→ a − ,x→ a+,  x→ a. Adquirir certo dominio do cálculo de límites sabendo interpretar o 

significado gráfico dos resultados obtidos. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p158:  1 ,  p160:  1 ,  p164 :  1 ,  

p167 :  1  e  2 ,  p177 :  5  e  6 ,   17  
3 

Calcular o límite nun punto dunha función  polinómica, racional, con raícesou «a 
anacos» e distinguir o comportamento pola esquerda e pola dereita.Calcular os límites 

cando x→+oux →−,  de funcións polinómicas, racionais, con raíces e  «a anacos». 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p165 -166:  1  a 5 ,  p177 :  7  a  9 ,  

p178 :  11  a 16 ,  18  a 23 ,  p179:  34 ,  p180 :  46 ,  

p181 :  52  a 55  

3 

Coñecer os distintos tipos de ramas infinitas (ramas parabólicas e ramas que se cinguen 
a asíntotas verticais horizontais e oblicuas).Achar as asíntotas e as ramas infinitas dunha 
función polinómica, racional, con raíces, exponencial ou logarítmica, representalas e 
situar a curva con respecto a elas. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p169:1 ,  p171:  1 ,  p172:  1 ,  

p179 :  24  a 29 ,  p179:  35,  p180 :  42  
3 

Resolver problemas sobre funcións empregando os conceptos de continuidade, límites, 
ramas infinitas e respostar cuestións teóricas sobre os mesmos. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p180:  36 a 41 ,  43  e  44 ,  

p181 :  48  a 51 ,  p181:  56  
3 

7 Coñecer a variación dunha función nun intervalo (TVM) e a variación nun punto 
(derivada) como pendente da recta secante ou tanxente, respectivamente.Achar a taxa 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p184 -185:  1  a 4 ,  p205 :  1  a  4  2 
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de variación media dunha función nun intervalo e interpretala.Obtención da variación 
nun punto mediante o cálculo da TVM da función para un intervalo variable h e 
obtención do límite da expresión correspondente cando h → 0. 

 Calcular a derivada dunha función nun punto achando a pendente da recta tanxente 
trazada nese punto.Calcula a derivada dunha función a partir da definición. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p187:  1  a 4 ,  p188 -189:  1  a  5 ,  

p205 :  5  a  8 ,   
2 

 Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función derivada doutra.Achar a 
derivada dunha función composta. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p190 -193:  1  a 19 ,  p205:  9  a 

12  
4 

 Achar a ecuación das rectas tanxente e normal a unha curva. Resolver problemas de 
rectas tanxentes. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p195:  1 ,  p206:  13  a  17,  
p207 :  32  a 37 ,  p209:  58  

2 

 Localizar os puntos singulares dunha función polinómica ou racional, decidir se son 
máximos ou mínimos e representalos.Determinar os tramos onde unha función crece ou 
decrece. 

CMCCT, CSIEE, CAA ▪ LA:   EXERCICIOS p195:  2 ,  p206:  18  a  21,  
p209 :  59  

3 

 Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, 
derivadas...) na representación de funcións (ramas infinitas, puntos singulares, …) e 
dominar a representación sistemática de funcións polinómicas e racionais. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p197 -199:  1  e 2 ,  p206 -207 :  

22 a  31,  p207 :  38  a 41  
3 

 Describir con corrección todos os datos relevantes dunha función dada graficamente. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p207:  29  1 

 Resolver problemas empregando o concepto de derivada, optimizar funcións, 
representación de funcións e respostar cuestions teóricas sobre os mesmos. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p208:  42 a 57 ,  p209 :  60  a 63  3 

8 Coñecer as distribucións bidimensionais, representalas  mediante unha nube de puntos 
e analizalas mediante o seu coeficiente de correlación. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p217:  1 ,  p219:  1  e  2 ,  p232:  1  

a  7  
2 

Coñecer, calcular (con ou sen calculadora) e interpreta a covarianza e o coeficiente de 
correlación dunha distribución bidimensional. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p221:  1  e 2 ,  p233 -234:  8  a  

19  
2 

Coñecer e obter as ecuacións (con e sen calculadora) das rectas de regresión dunha 
distribución bidimensional e utilizalas para realizar estimacións, tendo en conta a 
fiabilidade dos resultados.Coñecer a existencia de dúas rectas de regresión, obtelas e 
representa e relaciona o ángulo que forman co valor da correlación. 

CMCCT, CAA, CSIEE, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p223:  1 ,  p224:  1 ,  p235 :  29  e 

30  
2 

Resolver problemas nos que os datos veñen dados en táboas de dobre entrada. CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p225 -228:  1  a 7  2 

Respostar cuestions teóricas sobre as distribucións bidimensionais CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p234:  20 a 28  2 

9 Calcular probabilidades en experiencias compostas independentes e dependentes, 
utilizando, nalgúns casos, diagramas de árbore. 

CMCCT, CCL, CSIEE, ▪ LA:   EXERCICIOS p240 -241:  1  a 6 ,  p255 :  1  a  4 ,  

p256 :  15  e 16 ,  25  e 26 ,  p257:  33  a  35  
3 
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Coñecer e manexar as distribucións de probabilidade de variable discreta dada mediante 
unha táboa ou enunciado e calcular os parámetros μe σ. 

CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p244 -245:  1  a 4 ,  p255 :  5  a  8 ,  

p256 :  17  a 19 ,  22 ,  
4 

Coñecer a distribución binomial. Recoñecer se certa experiencia aleatoria pode ser 
descrita, ou non, mediante unha distribución binomial, identificando nela n e p . 
Calcularprobabilidades nunha distribución binomial e achar os seus parámetrosμ e σ. 
Axustar datos a unha distribución binomial. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p247:  1  e 2 ,  p249 :  1  e  2 ,  

p251 :  1 ,  p255:  9  a 14 ,  p256:  20 e  21 ,  23  e 24 ,  27  
4 

Respostar cuestions teóricas sobre calculo de probabilidades, distribucións de 
probabilidade discreta e distribución binomial. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p257:  28 a 32  4 

10 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua.Interpreta a función de 
probabilidade (ou función de densidade) dunha distribución de variable continua e 
calcula ou estima probabilidades a partir dela. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA 

▪ LA:   EXERCICIOS p261:  1  e 2 ,  p275 :  1  a  4  3 

Coñecer a distribución normal, interpretar os seus parámetros e utilizala para calcular 
probabilidades.Coñece a relación que existe entre as distintas curvas normais e utiliza a 
tipificación da variable para calcular probabilidades nunha distribución N(μ, σ).Manexar 
con destreza a táboa da normal N(0, 1) e utilizala para calcular probabilidades. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p263:  1 ,  p264 -267:  1  a  7 ,  

p275 :  5  a  14,  p276-277 :  18  a  31,  36  a 38  
4 

Identificar distribucións binomiais que se poidan considerar razoablemente próximas a 
distribucións normais, obter os seus parámetros e cálcuar as probabilidades nelas por 
paso á normal correspondente. 

CMCCT, CCL, CSIEE, 
CAA, CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p269:  1 ,  p275:  15  a  17,  

p277 :  33  a 35  
4 

Axuste dun conxunto de datos a unha distribución normal. CMCCT, CSIEE, CAA, 
CD 

▪ LA:   EXERCICIOS p271:1 ,  p277:  39  4 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I, agrúpanse en  4  
bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Análise e Estatística 

• Probabilidade 
 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO Avaliación 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

, M
É

T
O

D
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S
 E

 A
C

T
IT

U
D

E
S

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
NÚMEROS REAIS 

1 3 
ÁLXEBRA 

BLOQUE 3: 

ANALISE 

4 
FUNCIÓNS ELEMENTAIS

 

5 FUNCIÓNS EXPONENCIAIS,LOGARÍTMICAS 
E TRIGONOMÉTRICAS 

2 6 LÍMITES DE FUNCIONES. CONTINUIDADE E 

RAMAS INFINITAS
 

7 INICIACIÓN AO CÁLCULO DE DERIVADAS 
APLICACIÓNS 

BLOQUE 4: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

8 
DISTRIBUCIÓNS BIDIMENSIONAIS 

3 

9 DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE 
VARIABLE DISCRETA 

10 DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE DE 
VARIABLE CONTINUA 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

2 
ARITMÉTICA MERCANTIL 

 

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 
 

• Realización de operacións combinadas con números reais utilizando a xerarquía das 
operacións e as súas propiedades. 

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

• Aproximación a un número real acoutando o erro cometido. 

• Ordenación de números reais. Representación na recta real. 

• Realización de operacións con potencias. 

• Realización de operacións con radicais expresándoos previamente como potencias de 
expoñente fraccionario. 

• Utilización da notación científica. 

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

• Aplicación das propiedades dos logaritmos ao cálculo de expresións numéricas. 

• Cálculo do termo xeral, dun termo determinado, da razón e da suma de n termos dunha 
progresión xeométrica da que se coñecen dous datos. 

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

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

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

• Determinación de anualidades de amortización. 

• Determinación de anualidades de capitalización. 

• Resolución de problemas financeiros. 

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

• Realización de operacións con polinomios. 

• Utilización das igualdades notables no cálculo con expresións alxébricas. 

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

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

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

• Descomposición factorial dun polinomio. 

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

• Simplificación de fraccións alxébricas.  

• Realización de operacións con fraccións alxébricas. 

• Resolución de ecuacións lineais cunha incógnita. 

• Determinación da compatibilidade ou incompatibilidade dunha ecuación. 

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

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

• Resolución de ecuacións bicadradas mediante un cambio de variable que as converta en 
cadradas. 

• Resolución de ecuacións polinómicas de grao superior mediante factorización.  

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

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

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

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

• Resolución de inecuacións lineares cunha incógnita dando as solucións tanto en forma de 
conxunto como pola súa representación gráfica. 

• Uso da factorización polinómica e da regra dos signos para resolver inecuacións polinómicas 
e racionais. 

• Determinación de semiplanos mediante inecuacións. 

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

• Resolución de sistemas de dúas ou máis inecuacións cunha incógnita dando as solucións 
como conxunto e graficamente. 

• Resolución gráfica de sistemas de dúas ou máis inecuacións lineares con dúas incógnitas 
sinalando a rexión factible. 

• Formulación e resolución de problemas de contextos diversos que dean lugar a inecuacións 
ou sistemas de inecuacións dos tratados nesta unidade 

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

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

• Cálculo do dominio dunha función. 

• Representación gráfica de funcións elementais, incluídas as definidas a anacos e as que 
están en valor absoluto. 

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

• Análise das propiedades de funcións habituais a partir das súas representacións gráficas. 

• Realización de operacións con funcións expresadas analiticamente. 

• Cálculo da función composta de dúas funcións dadas. 

• Cálculo da función inversa dunha función invertible. 

• Determinación dun valor intermedio entre outros dous, correspondentes a unha táboa, 
mediante a interpolación linear. 

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

• Determinación da función de interpolación cuadrática coñecidos tres puntos que deban 
pertencer á gráfica da función. 

• Determinación das tendencias dunha función a partir da súa gráfica. 

• Cálculo do límite dunha función, nun punto ou no infinito, dada pola súa expresión alxébrica. 

• Determinación das asíntotas verticais e horizontais dunha función a través da súa gráfica ou 
da súa expresión alxébrica. 

• Análise da continuidade dunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica. 

• Determinación dos puntos de descontinuidade dunha función e clasificación dos mesmos. 

• Análise das simetrías e o signo dunha función. 

• Representación gráfica de funcións cuadráticas. 

• Representación gráfica de funcións polinómicas. 
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• Representación gráfica da función de proporcionalidade inversa e as obtidas mediante 
translacións e dilatacións.  

• Representación gráfica de sinxelas funcións racionais. 

• Representación gráfica de funcións exponenciais e logarítmicas.  

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

• Representación gráfica das funcións trigonométricas elementais e as obtidas mediante 
translacións e dilatacións. 

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

• Análise das propiedades das funcións anteriores a partir das súas gráficas. 

• Asociación de funcións elementais a situacións reais e viceversa.  

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

• Cálculo da pendente da recta tanxente a unha función nun punto.  

• Cálculo da derivada dunha función nun punto utilizando a definición. 

• Determinación da función derivada das funcións elementais. 

• Aplicación das regras de derivación na determinación da función derivada dunha función. 

• Aplicación da regra da cadea na determinación da función derivada dunha función 
composta. 

• Determinación dos intervalos de crecemento e decrecemento dunha función e dos seus 
extremos relativos. 

• Determinación dos intervalos de concavidade e convexidade dunha función e dos seus 
puntos de inflexión.. 

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

• Efectuar o estudo completo de diferentes tipos de funcións ( polinómicas e racionais), e 
trazar a súa gráfica 

• Utilización do estudo da función derivada dunha función na súa representación gráfica. 

• Definir distintas variables estatísticas, cualitativas ou cuantitativas, para analizar unha 
poboación ou mostra. 

• Elaborar táboas de frecuencias. 

• Representación gráfica de variables cualitativas mediante diagramas de sectores, 
pictogramas ou cartogramas. 

• Representación gráfica de variables discretas mediante diagramas de barras e polígonos de 
frecuencias. 

• Representación gráfica de variables continuas mediante histogramas, polígonos de 
frecuencias e pirámides de poboación. 

• Cálculo das medidas de centralización dunha variable cuantitativa. 

• Cálculo das medidas de dispersión dunha variable cuantitativa. 

• Cálculo das medidas de posición dunha variable estatística cuantitativa. 

• Efectuar diagramas de dispersión de variables bidimensionais. 

• Obtención, por simple observación, do tipo de correlación que existe entre dúas variables.  

• Cálculo do coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

• Cálculo e representación gráfica das rectas de regresión dunha variable bidimensional. 

• Realización de estimacións mediante as rectas de regresión. 

• Cálculo do coeficiente de determinación para valorar a fiabilidade das rectas de regresión na 
estimación de valores dunha variable 
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• Calcular probabilidades de sucesos en experimentos simples aplicando a regra de Laplace. 

• Identificar v.a. que teñen unha distribución binomial. 

• Asignar probabilidades mediante a función de probabilidade da v.a. B(n, p) ou utilizando 
táboas. 

• Formulación e resolución de situacións e problemas asociados a unha distribución binomial. 

• Asignación de probabilidades mediante o manexo directo de táboas ou facendo uso da 
simetría da curva normal. 

• Tipificar unha v.a. ( )N ,  . 

• Resolver problemas de variables aleatorias ( ),N    

• Verificación das condicións necesarias para aproximar unha binomial mediante unha normal. 

• Resolver problemas por aproximación, mediante unha distribución normal dunha v.a. que 
segue unha distribución binomial. 

 

 

 

H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Para a docencia presencial: 

• Interese e traballo do alumno na materia e na aula, medido a través de elementos tales como 

a participación e as tarefas diarias. 

• Presentación dos traballos en tempo e forma. 

• Controis periódicos. 

Para a docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán consistir 

na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 

• Exame de avaliación. 

 

8.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

Os criterios metodolóxicos asumen unha concepción constructivista da aprendizaxe. Isto implica 

ter en conta o punto de partida do alumno e o proceso que este sigue para elabora-los conceptos 

matemáticos. 
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O nivel anterior de contacto coas matemáticas dos alumnos manifestase nos coñecementos 

previos. A partir destes constrúen os novos conceptos, traballando sobre unha gran variedade de 

situacións concretas.  

Proceden por aproximacións sucesivas, desde a simplemente manipulativa e a comprensión 

intuitiva, pasando por etapas intermedias de representación (mediante debuxos, esquemas, 

gráficos, etc.), ata a comprensión razoada co manexo de notacións, figuras e símbolos abstractos. 

 Os criterios metodolóxicos a tratar son: 

• Conexión dos novos contidos cos que o alumno xa coñece. 

• Utilización dunha metodoloxía activa onde o alumnado sexa quen de acadar pequenas 

conquistas matemáticas coa axuda do seu profesorado. 

• Inclusión dunha visión histórica das matemáticas. 

• Introdución dun enfoque cultural e multidisciplinar nalgúns temas. 

• Educar matematicamente no entorno para coñecelo e transformalo. 

• Introducir contidos curriculares que permitan afondar na intuición e outras capacidades 

básicas 

• Promoción dun conxunto de valores propios das matemáticas que deberían ser 

transferidos a calquera actividade humana, entre eles, o rigor. 

 O profesor levará á práctica estes criterios metodolóxicos cos alumnos a través de actividades: 

• Individuais. 

• En pequeno grupo ( 3 ou 4 alumnos ). 

• En gran grupo (coa totalidade dos alumnos da aula ). 

Liñas metodolóxicas xerais: 

-  Explicacións a cargo do profesor. 

-  Traballo práctico apropiado. 

-  Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 

-  Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 

Considérase imprescindible que o alumno traballe "ao día" e de forma individual as tarefas 

desenvoltas e propostas na clase para que desta forma non se "perda" e adquira o coñecemento e 

a comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de traballo. Desta forma os 
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alumnos e as alumnas aprenderán matemáticas en vez dunha serie de conceptos e resultados de 

xeito simplemente mecánico e memorístico. 

Para a docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos sobre 

os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma Webex 

sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou 

nas conferencias semanais. 

 

 
8.4. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para a docencia presencial: 

• Libro do alumno para a área de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I de 1º 

BACHILLERATO Ed. ANAYA, caderno do alumno, calculadora. 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual,programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcanm, tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ ou 

correo electrónico. 
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8.5. CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 
 

Docencia presencial durante todo o curso: 

❑ Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo menos 

un control e o exame de avaliación) 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 
comezo do curso ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas nesa 
avaliación, quedando o corenta por cento restante para o/os controis. 

 
❑  A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O  90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na materia 
e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como a 
participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, ... 

 
❑ Como norma xeral non haberá exames de recuperación das avaliacións anteriores xa que 

cada avaliación comprende a materia estudada desde o comezo do curso. 
 

❑ A cualificación final do alumno de Bacharelato obterase mediante a media ponderada das 
cualificacións das tres avaliacións, cos seguintes “pesos” ( porcentaxes ):   

• 1ª avaliación:  25 % 

• 2ª avaliación:  35 % 

• 3ª avaliación:  40 % 
❑ Se un alumno aprobase a terceira avaliación e obtivese unha cualificación final inferior a 5 ( 

por ter algunha avaliación anterior suspensa ), se lle outorgará a cualificación final de 5. 
❑ Realizarase unha proba final (coa totalidade de contidos impartidos) antes da avaliación 

ordinaria para aqueles alumnos que non teñan aprobado o curso. 
 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do curso 
e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita. 
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con él , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ...., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
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Docencia non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os 

controis. Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha videoconferencia 

a través de Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na realización de 

cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, cuestións, 

preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas 

nos foros  e/ ou nas videoconferencias. 

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso e, de ser o caso, a proba extraordinaria de xuño realizaranse 

online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 

  

Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte da docencia presencial e parte non presencial: 

Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media ponderada 

das cualificacións correspondentes tendo en conta a duración de cada unha. 

 
 
8.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando 
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
✓ os propios recursos empregados 
✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
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Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
 
Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, alomenos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para os 
vindeiros cursos. 
 

 

8.7. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia no 

curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no curso 

anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na aula, 

preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación individualizados 

do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso alumnado. Ademais para 

un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación emocional realizará entrevistas 

formais ou informais, intercambio de opinións e información entre os membros do equipo 

educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas a 

traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

8.8. PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En cuarto non se impartiron os bloques de Xeometría 

Analítica nin o de Estatística. 

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21 e tras a avaliación inicial, reforzaranse os 

contidos do bloques de Análise e Estatística ao inicio dos bloques correspondentes no 

presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias 

do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades 
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que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a investigación mediante 

proxectos de traballo, entre outras. 

 

8.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

• Propor tarefas diferentes, atractivas e interactivas. 

 

8.10. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra persoas 

con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación 

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas 

con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 
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Potenciaremos 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. 

 

8.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible. 

O departamento, a través do seu profesor Eduardo Dorrego, involúcrase este curso no clube de 

ciencias. Para iso levará a cabo un proxecto orientado ao alumnado de 4º de ESO de Matemáticas 

Académicas, así como para alumnado de BAC sobre “Os elementos de Euclides”. O proxecto 

consiste na lectura do libro, análise do contexto histórico e social no que se escribiu e estudo do 

impacto e a influencia do libro para lograr entender a importancia do mesmo. 

O número de sesións e a presencialidade das mesmas están aínda por definir. 

 

8.12. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 75% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 20% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 75% antedito, 

se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns de diversa 

índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de carácter 

lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos contidos 

previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta de 

implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 
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Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, sen 

embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

 apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

 intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda en 

corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de secundaria e 

bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal comportamento 

xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son factores determinantes na 

obtención de malos resultados. 
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MATEMÁTICAS II DE BACHARELATO 
 

 

9.1 OBXECTIVOS XERAIS DAS MATEMÁTICAS II DE BACHARELATO 
 

As matemáticas constitúen un conxunto amplo de coñecementos baseados no estudo de padróns e 

relacións inherentes a estruturas abstractas. Aínda que se desenvolvan con independencia da 

realidade física, teñen a súa orixe nela e son de suma utilidade para representala. Nacen da 

necesidade de resolver problemas prácticos e susténtanse pola súa capacidade para tratar, explicar, 

predicir e modelar situacións reais e dar rigor aos coñecementos científicos. A súa estrutura áchase 

en continua evolución, tanto pola incorporación de novos coñecementos como pola súa constante 

interrelación con outras áreas, especialmente no ámbito da ciencia e a técnica. 

Participar na adquisición do coñecemento matemático consiste no dominio da súa “forma de facer”. 

Este “saber facer matemáticas” é un proceso laborioso que comeza por unha intensa actividade 

sobre elementos concretos, co obxecto de crear intuicións previas necesarias para a formalización. 

Con frecuencia os aspectos conceptuais non son máis que medios para a práctica de estratexias, para 

incitar á exploración, a formulación de conxecturas, o intercambio de ideas e a renovación dos 

conceptos xa adquiridos. 

Os contidos de Matemáticas, como materia de modalidade no Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, 

xiran sobre dous eixes fundamentais: a xeometría e a análise. Estes contan co necesario apoio 

instrumental da aritmética, a álxebra e as estratexias propias da resolución de problemas. En 

Matemáticas I, os contidos relacionados coas propiedades xerais dos números e a súa relación coas 

operacións, máis que nun momento predeterminado, deben ser traballados en función das 

necesidades que xurdan en cada momento concreto. Á súa vez, estes contidos compleméntanse con 

novas ferramentas para o estudo da estatística e a probabilidade, culminando así todos os campos 

introducidos na Educación Secundaria Obrigatoria. A introdución de matrices e integrais en 

Matemáticas II achegará novas e potentes ferramentas para a resolución de problemas xeométricos 

e funcionais. 

Estes contidos proporcionan técnicas básicas, tanto para estudos posteriores como para a actividade 

profesional. Non se trata de que os estudantes posúan moitas ferramentas matemáticas, senón de 

que teñan as estritamente necesarias e que as manexen con destreza e oportunidade, facilitándolles 

as novas fórmulas e identidades para a súa elección e uso. Nada hai máis afastado de “pensar 

matematicamente” que unha memorización de igualdades cuxo significado se descoñece, mesmo 

aínda que se apliquen adecuadamente en exercicios de cálculo. 

Nesta etapa aparecen novas funcións dunha variable. Preténdese que os alumnos sexan capaces de 

distinguir as características das familias de funcións a partir da súa representación gráfica, así como 

as variacións que sofre a gráfica dunha función ao compoñela con outra ou ao modificar de forma 

continua algún coeficiente na súa expresión alxébrica. Coa introdución da noción intuitiva de límite e 

xeométrica de derivada, establécense as bases do cálculo infinitesimal en Matemáticas I, que dotará 

de precisión a análise do comportamento da función nas Matemáticas II. Así mesmo, preténdese que 
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os estudantes apliquen estes coñecementos á interpretación do fenómeno. 

As matemáticas contribúen á adquisición de aptitudes e conexións mentais cuxo alcance transcende 

o ámbito desta materia; forman na resolución de problemas xenuínos —aqueles onde a dificultade 

está en encadralos e encontrar unha estratexia de resolución—, xeran hábitos de investigación e 

proporcionan técnicas útiles para enfrontarse a situacións novas. Estas destrezas, xa iniciadas nos 

niveis previos, deberán ampliarse agora que aparecen novas ferramentas,enriquecendo o abano de 

problemas abordables e o afondamento nos conceptos implicados. 

As ferramentas tecnolóxicas, en particular o uso de calculadoras e aplicacións informáticas como 

sistemas de álxebra computacional ou de xeometría dinámica, poden servir de axuda tanto para a 

mellor comprensión de conceptos e a resolución de problemas complexos coma para o 

procesamento de cálculos pesados, sen deixar de traballar a fluidez e a precisión no cálculo manual 

simple, onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que lles poden levar a falsos resultados 

ou inducir a confusión nas súas conclusións. 

A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e integrado 

no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial da 

educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e 

habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o 

alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para estimular a creatividade e a 

valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas propias con argumentos adecuados e 

o recoñecemento dos posibles erros cometidos. 

As definicións formais, as demostracións (redución ao absurdo, contraexemplos) e os encadeamentos 

lóxicos (implicación, equivalencia) dan validez ás intuicións e confiren solidez ás técnicas aplicadas. 

Non obstante, este é o primeiro momento en que o alumno se enfronta con certa seriedade á 

linguaxe formal, polo que a aprendizaxe debe ser equilibrada e gradual. O simbolismo non debe 

desfigurar a esencia das ideas fundamentais, o proceso de investigación necesario para alcanzalas, ou 

o rigor dos razoamentos que as sustentan. Deberá valorarse a capacidade para comunicar con 

eficacia esas ideas aínda que sexa de xeito non formal. 

O importante é que o estudante encontre nalgúns exemplos a necesidade da existencia desta 

linguaxe para dotar as definicións e demostracións matemáticas de universalidade, 

independendizándoas da linguaxe natural. 

Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha colección 

de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño conceptual, un 

construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da historia ata chegar ás 

formulacións que agora manexamos. 

O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as seguintes 

capacidades: 

• Comprender e aplicar os conceptos e procedementos matemáticos a situacións diversas que 

permitan avanzar no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias, así como na resolución 
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razoada de problemas procedentes de actividades cotiás e diferentes ámbitos do saber. 

• Considerar as argumentacións razoadas e a existencia de demostracións rigorosas sobre as que 

se basea o avance da ciencia e a tecnoloxía, mostrando unha actitude flexible, aberta e crítica 

ante outros xuízos e razoamentos.  

• Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das 

matemáticas (proposta de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da 

indución e dedución, formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación 

dos resultados obtidos) para realizar investigacións e en xeral explorar situacións e fenómenos 

novos.  

• Apreciar o desenvolvemento das matemáticas como un proceso cambiante e dinámico, con 

abundantes conexións internas e intimamente relacionado co doutras áreas do saber.  

• Empregar os recursos achegados polas tecnoloxías actuais para obter e procesar información, 

facilitar a comprensión de fenómenos dinámicos, aforrar tempo nos cálculos e servir como 

ferramenta na resolución de problemas.  

• Utilizar o discurso racional para formular acertadamente os problemas, xustificar 

procedementos, encadear coherentemente os argumentos, comunicarse con eficacia e precisión, 

detectar incorreccións lóxicas e cuestionar aseveracións carentes de rigor científico.  

• Mostrar actitudes asociadas ao traballo científico e á investigación matemática, como a visión 

crítica, a necesidade de verificación, a valoración da precisión, o interese polo traballo 

cooperativo e os distintos tipos de razoamento, o cuestionamento das apreciacións intuitivas e a 

apertura a novas ideas.  

• Expresarse verbalmente e por escrito en situacións susceptibles de ser tratadas 

matematicamente, comprendendo e manexando representacións matemáticas. 
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Aínda que aparecen reflectidos máis polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares de 

aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas nos 

criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas II de 2º de Bacharelato: 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.7  Límites de funcións. Continuidade 

U.D.8  Derivadas 

U.D.9  Aplicacións das derivadas 

U.D.10  Representación de funcións 

U.D.11  Cálculo de primitivas 

2ª avaliación:  
11 semanas 
 

U.D.12  A integral definida 

U.D.1 Álxebra de Matrices 

U.D.2  Determinantes 

U.D.3  Sistemas de ecuacións 
U.D.4  Vectores no espazo 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.5  Puntos, rectas e planos no espazo 

U.D.6  Problemas métricos 

U.D.13  Azar e probabilidade 

U.D.14  Distribucións de probabilidade 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.7 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Setembro 
Outubro  

U.D.8 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Outubro 
 

U.D.9 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Outubro 
Novembro 

U.D.10 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Novembro 

U.D.11 
4 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

4 Novembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Novembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 

U.D.12 
4 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

4 Decembro 

U.D.1 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Decembro 
Xaneiro 

U.D.2 
10 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

10 Xaneiro 
 

U.D.3 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Febreiro 
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U.D.4 
9 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

9 Febreiro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Decembro-Xaneiro 

Proba de avaliación 1 Febreiro 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.5 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

8 Marzo 
Abril 

U.D.6 
12 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Abril 
 

U.D.13 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

10 Maio 
 

U.D.14 
10 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

2 Maio 
 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril 

Proba de avaliación 1 Maio 

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
 
 
 
 
1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

25% 

da 

cualificación 

final 

U.D.7  Límites de 
funcións. 
Continuidade 

10  

Controis: 36% 
U.D.8  Derivadas 10 

U.D.9  Aplicacións 
das derivadas 

9  

Proba de avaliación: 54%  U.D.10  
Representación de 
funcións 

9 

U.D.11  Cálculo de 
primitivas 

4 

Interese e traballo do alumno na materia e na 

aula e á melloría mostrada, medido a través 

da participación, tarefas diarias, presentación 

dos traballos en tempo e forma, observación 

do cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 
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2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

35% 

da 

cualificación 

final 

U.D.12  A integral 
definida 

4  

Controis: 36% U.D.1 Álxebra de 
Matrices 

10 

U.D.2  Determinantes 10  

Proba de avaliación: 54% U.D.3  Sistemas de 
ecuacións 

9 

U.D.4  Vectores no 
espazo 

9 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 

 

3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

40% 

da 

cualificación 

final 

U.D.5  Puntos, rectas e 
planos no espazo 

12 Controis: 36% 

 U.D.6  Problemas 
métricos 

10 

U.D.13  Azar e 
probabilidade 

10 Proba de avaliación: 54% 

U.D.14  Distribucións de 
probabilidade 

2 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 
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9.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades didácticas 

 

Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 
(sesións) 

1 Álxebra de Matrices 1.1 Nomenclatura. Definicións 
1.2 Operacións con matrices 
1.3 Propiedades das operacións con matrices 
1.4 Matrices cadradas 
1.5 Complementos teóricos para o estudo de matrices 
1.6 Rango dunha matriz 

10 

2 Determinantes 2.1  Determinantes de orde dous 
2.2  Determinantes de orde tres 
2.3  Determinantes de orde calquera 
2.4  Menor complementario e adxunto 
2.5  Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña 
2.6  Método para calcular determinantes de calquera orde 
2.7  Rango dunha matriz a partir dos seus menores 
2.8  Outro método para obter a inversa dunha matriz 

10 

3 Sistemas de ecuacións 3.1 Sistemas de ecuacións lineais 
3.2 Posibles solucións dun sistema de ecuacións lineais 
3.3 Sistemas escalonados 
3.4 Método de Gauss 
3.5  Discusión de sistemas de ecuacións 
3.6 Un novo criterio para saber se un sistema é compatible 
3.7 Regra de Cramer 
3.8  Aplicación da regra de Cramer a calquera sistema 
3.9 Sistemas homoxéneos 

10 
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3.10 Discusión de sistemas mediante determinantes 
3.11 Forma matricial dun sistema de ecuacións 

4 Vectores no espazo 4.1  Operacións con vectores 
4.2  Expresión analítica dun vector 
4.3  Producto escalar de vectores 
4.4  Producto vectorial 
4.5  Producto mixto de tres vectores 

10 

5 Puntos, rectas e planos no espazo 5.1  Sistema de referencia no espazo 
5.2  Aplicacións dos vectores a problemas xeométricos 
5.3  Ecuacións da recta 
5.4  Posicións relativas de dúas rectas 
5.5  Ecuacións do plano 
5.6  Posicións relativs de rectas e planos 
5.7  A linguaxe das ecuacións:  variables, parámetros, … 

10 

6 Problemas métricos 6.1  Direccións de rectas e planos 
6.2  Medidas de ángulos entre rectas e planos 
6.3  Distancias entre puntos, rectas e planos 
6.4  Medidas de áreas e volúmes 
6.5  Lugares xeométricos no espazo 

10 

7 Límites de funcións. Continuidade 7.1  Idea gráfica dos límites de funcións 
7.2  Un pouco de teoría. Aprendamos a definir os límites 
7.3  Sinxelas operacións con límites 
7.4  indeterminacións 
7.5  Comparación de infinitos. Aplicación aos límites cando  x →±∞ 
7.6  Cálculo de límites cando  x → ∞ 

7.7  Cálculo de límites cando  x → -∞ 

7.8  Límite dunha función nun punto. Continuidade 
7.9  Cálculo de límites cando  x → c 
7.10  Unha potente ferramenta para o cálculo de límites 
7.11  Continuidade nun intervalo 

10 

8 Derivadas 8.1  Derivada dunha función nun punto 
8.2  Función derivada 
8.3  Regras de derivación 
8.4  Derivada dunha función coñecendo a da súa inversa 

10 
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8.5  Derivada dunha función implícita 
8.6  Derivación logarítmica 
8.7  Obtención fundamentada das fórmulas de derivación 
8.8  Diferencial dunha función 

9 Aplicacións das derivadas 9.1  Recta tanxente a unha curva 
9.2  Crecemento e decrecemento dunha función nun punto 
9.3  Máximos e mínimos relativos dunha función 
9.4  Información extraída da segunda derivada 
9.5  Optimización de funcións 
9.6  Dous importantes teoremas 
9.7  Aplicacións teóricas do teorema do valor medio 
9.8  Teorema de Cauchy e Regla de L’Hôpital 

10 

10 Representación de funcións 10.1  Elementos fundamentais para a construcción de curvas 
10.2  O valor absoluto na representación de funcións 
10.3  Representación de funcións polinómicas 
10.4  Representación de funcións racionais 
10.5  Representación doutros tipos de funcións 

8 

11 Cálculo de primitivas 11.1  Primitivas. Regras básicas para o seu cálculo 
11.2  Expresión composta de integrais inmediatas 
11.3  Integración “por partes” 
11.4  Integración de funcións racionais 

12 

12 A integral definida 12.1  Área baixo unha curva 
12.2  A condición para que unha función sexa integrable en  [a , b] 
12.3  Propiedades da Integral 
12.4  A integral e a súa relación coa derivada 
12.5  Regra de Barrow 
12.6  Cálculo de áreas mediante integrais 

10 

13 Azar e probabilidade 13.1  Experiencias aleatorias. Sucesos 
13.2  Frecuencia e probabilidade 
13.3  Lei de Laplace 
13.4  Probabilidade condicionada. Sucesos independentes 
13.5  Probas compostas 
13.6  Probabilidade total 
13.7  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes 

10 
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14 Distribucións de probabilidade 14.1  Distribucións estatísticas 
14.2  Distribucións de probabilidade de variable discreta 
14.3  Distribución binomial 
14.4  Distribucións de probabilidade de variable contínua 
14.5  Distribución normal 
14.6  A distribución binomial aproxímase a normal 

10 

 

 

 

 

 

 

 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

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

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

▪ MA2B1.1.1. Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

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

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

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

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

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

▪ MA2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado que 
cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións 
entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos 
matemáticos necesarios, etc.). 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.2.2. Valora a información dun enunciado e 
relaciónaa co número de solucións do problema. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.2.3. Realiza estimacións e elabora 
conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cómpre a resolver, e valora a súa utilidade e a súa 
eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.2.4. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de 
problemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ MA2B1.2.5. Reflexiona sobre o proceso de ▪ CMCCT Todas 
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resolución de problemas. ▪ CAA 

▪ d 

▪ i 

▪ l 

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

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

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

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

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

▪ MA2B1.3.1. Utiliza diferentes métodos de 
demostración en función do contexto matemático. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.3.2. Reflexiona sobre o proceso de 
demostración (estrutura, método, linguaxe e 
símbolos, pasos clave, etc.). 

▪ CMCCT Todas 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

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

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

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 

▪ B1.4. Elaborar un informe científico escrito que sirva 
para comunicar as ideas matemáticas xurdidas na 
resolución dun problema ou nunha demostración, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ MA2B1.4.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.4.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, á situación que 
cumpra resolver ou á propiedade ou o teorema que 
haxa que demostrar, tanto na procura de resultados 
como para a mellora da eficacia na comunicación 
das ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 
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ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

▪ MA2B1.5.1. Coñece a estrutura do proceso de 
elaboración dunha investigación matemática: 
problema de investigación, estado da cuestión, 
obxectivos, hipótese, metodoloxía, resultados, 
conclusións, etc. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.5.2. Planifica adecuadamente o proceso de 
investigación, tendo en conta o contexto en que se 
desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MA2B1.5.3. Afonda na resolución dalgúns 
problemas, formulando novas preguntas, 
xeralizando a situación ou os resultados, etc. 

▪ CMCCT Todas 

▪ b 

▪ d 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

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

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

▪ B1.6. Razoamento dedutivo e indutivo. 

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

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

▪ B1.6. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir da resolución 
dun problema e o afondamento posterior, da 
xeralización de propiedades e leis matemáticas, e 
do afondamento nalgún momento da historia das 
matemáticas, concretando todo iso en contextos 
numéricos, alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MA2B1.6.1. Xeneraliza e demostra propiedades de 
contextos matemáticos numéricos, alxébricos, 
xeométricos, funcionais, estatísticos ou 
probabilísticos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.6.2. Busca conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (a historia 
da humanidade e a historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; tecnoloxías e matemáticas, ciencias 
experimentais e matemáticas, economía e 
matemáticas, etc.) e entre contextos matemáticos 
(numéricos e xeométricos, xeométricos e funcionais, 
xeométricos e probabilísticos, discretos e continuos, 
finitos e infinitos, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

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

▪ B1.10. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 

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

▪ MA2B1.7.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.7.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto do 

▪ CMCCT Todas 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

 

350  

 

 Matemáticas II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

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. 

problema de investigación. 

▪ MA2B1.7.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ MA2B1.7.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MA2B1.7.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema 
de investigación. 

▪ CCL Todas 

▪ MA2B1.7.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos e, sí mesmo, formula 
posibles continuacións da investigación; analiza os 
puntos fortes e débiles do proceso e fai explícitas as 
súas impresións persoais sobre a experiencia 

▪ CMCCT Todas 

▪ i 

▪ l 

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

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

▪ MA2B1.8.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

Todas 

▪ MA2B1.8.2. Establece conexións entre o problema 
do mundo real e o mundo matemático, identificando 
o problema ou os problemas matemáticos que 
subxacen nel, así como os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.8.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución 
do problema ou dos problemas dentro do campo 
das matemáticas. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.8.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT Todas 
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▪ MA2B1.8.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT Todas 

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

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

▪ MA2B1.9.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre logros conseguidos, resultados 
mellorables, impresións persoais do proceso, etc., 
valorando outras opinións 

▪ CMCCT Todas 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

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

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

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

▪ MA2B1.10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o 
traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MA2B1.10.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, o esmero e o interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.10.3. Desenvolve actitudes de curiosidade e 
indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e procurar respostas 
axeitadas, revisar de forma crítica os resultados 
achados; etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ MA2B1.10.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

▪ MA2B1.11.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación e de 
matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

Todas 

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

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

▪ MA2B1.12.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 

▪ CMCCT Todas 
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▪ i 

▪ l 

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

▪ CAA 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

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

▪ B1.13. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
asecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo 
representacións gráficas, recreando situacións 
matemáticas mediante simulacións ou analizando 
con sentido crítico situacións diversas que axuden á 
comprensión de conceptos matemáticos ou á 
resolución de problemas. 

▪ MA2B1.13.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MA2B1.13.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer 
representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 7, 8, 9, 10, 11, 12 

▪ MA2B1.13.3. Deseña representacións gráficas para 
explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MA2B1.13.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 4, 5, 6 

▪ MA2B1.13.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 13, 14 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.9. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos. 

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais e a 

▪ B1.14. Utilizar as tecnoloxías da información e da 
comunicación de xeito habitual no proceso de 
aprendizaxe, procurando, analizando e 
seleccionando información salientable en internet 
ou noutras fontes, elaborando documentos propios, 
facendo exposicións e argumentacións destes, e 
compartíndoos en ámbitos apropiados para facilitar 
a interacción. 

▪ MA2B1.14.1. Elabora documentos dixitais propios 
(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable, coa 
ferramenta tecnolóxica axeitada, e compárteos para 
a súa discusión ou difusión. 

▪ CD Todas 

▪ MA2B1.14.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 

▪ CCL Todas 
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realización de cálculos de tipo numérico, 
alxébrico ou estatístico. 

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas 
diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo, e os resultados e as 
conclusións que se obteñen. 

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

aula. 

▪ MA2B1.14.3. Usa adecuadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu 
proceso de aprendizaxe, recollendo a información 
das actividades, analizando puntos fortes e débiles 
do seu proceso educativo, e establecendo pautas 
de mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

Todas 

▪ MA2B1.14.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas 
para compartir ideas e tarefas. 

▪ CD 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ g 

▪ i 

 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para 
manexar e operar con datos estruturados en táboas 
e grafos. Clasificación de matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais. 

▪ B2.1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións 
con matrices para describir e interpretar datos e 
relacións na resolución de problemas diversos. 

▪ MA2B2.1.1. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante táboas ou 
grafos e para representar sistemas de ecuacións 
lineais, tanto de xeito manual como co apoio de 
medios tecnolóxicos axeitados. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ MA2B2.1.2. Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual ou co apoio de 
medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 1, 2, 3 

▪ e 

▪ i 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para 
manexar e operar con datos estruturados en táboas 
e grafos. Clasificación de matrices. Operacións. 

▪ B2.2. Aplicación das operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución de problemas 
extraídos de contextos reais. 

▪ B2.3. Determinantes. Propiedades elementais. 

▪ B2.4. Rango dunha matriz. 

▪ B2.5. Matriz inversa. 

▪ B2.6. Representación matricial dun sistema: 

▪ B2.2. Transcribir problemas expresados en linguaxe 
usual á linguaxe alxébrica e resolvelos utilizando 
técnicas alxébricas determinadas (matrices, 
determinantes e sistemas de ecuacións), e 
interpretar criticamente o significado das solucións. 

▪ MA2B2.2.1. Determina o rango dunha matriz, ata 
orde 4, aplicando o método de Gauss ou 
determinantes. 

▪ CMCCT 1, 2 

▪ MA2B2.2.2. Determina as condicións para que unha 
matriz teña inversa e calcúlaa empregando o 
método máis axeitado. 

▪ CMCCT 1, 2 

▪ MA2B2.2.3. Resolve problemas susceptibles de 
seren representados matricialmente e interpreta os 
resultados obtidos 

▪ CMCCT 1, 2, 3 
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discusión e resolución de sistemas de ecuacións 
lineais. Método de Gauss. Regra de Cramer. 
Aplicación á resolución de problemas. 

▪ MA2B2.2.4. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real, estuda e 
clasifica o sistema de ecuacións lineais formulado, 
resólveo nos casos en que sexa posible 
(empregando o método máis axeitado), e aplícao 
para resolver problemas. 

▪ CMCCT 3 

 Bloque 3. Análise   

▪ i ▪ B3.1. Límite dunha función nun punto e no infinito. 
Continuidade dunha función. Tipos de 
descontinuidade. Teorema de Bolzano. 

▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do 
valor medio. A regra de L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de 
optimización. 

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

▪ MA2B3.1.1. Coñece as propiedades das funcións 
continuas e representa a función nun ámbito dos 
puntos de descontinuidade. 

▪ CMCCT 7 

▪ MA2B3.1.2. Aplica os conceptos de límite e de 
derivada á resolución de problemas, así como os 
teoremas relacionados. 

▪ CMCCT 7, 8, 9 

▪ i ▪ B3.2. Función derivada. Teoremas de Rolle e do 
valor medio. Regra de L'Hôpital. Aplicación ao 
cálculo de límites. 

▪ B3.3. Aplicacións da derivada: problemas de 
optimización. 

▪ B3.2. Aplicar o concepto de derivada dunha función 
nun punto, a súa interpretación xeométrica e o 
cálculo de derivadas ao estudo de fenómenos 
naturais, sociais ou tecnolóxicos, e á resolución de 
problemas xeométricos, de cálculo de límites e de 
optimización. 

▪ MA2B3.2.1. Aplica a regra de L'Hôpital para 
resolver indeterminacións no cálculo de límites. 

▪ CMCCT 9 

▪ MA2B3.2.2. Formula problemas de optimización 
relacionados coa xeometría ou coas ciencias 
experimentais e sociais, resólveos e interpreta o 
resultado obtido dentro do contexto. 

▪ CMCCT 9 

▪ i ▪ B3.4. Primitiva dunha función. Integral indefinida. 
Propiedades. Técnicas elementais para o cálculo de 
primitivas (integrais inmediatas e case inmediatas, 
racionais, por partes e por cambios de variable 
sinxelos). 

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

▪ MA2B3.3.1. Aplica os métodos básicos para o 
cálculo de primitivas de funcións. 

▪ CMCCT 11 

▪ g 

▪ i 

▪ B3.5. Integral definida. Teoremas do valor medio e 
fundamental do cálculo integral. Regra de Barrow. 
Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 

▪ B3.4. Aplicar o cálculo de integrais definidas na 
medida de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan doadamente 
representables e, en xeral, á resolución de 
problemas. 

▪ MA2B3.4.1. Calcula a área de recintos limitados por 
rectas e curvas sinxelas ou por dúas curvas. 

▪ CMCCT 12 

▪ MA2B3.4.2. Utiliza os medios tecnolóxicos 
axeitados para representar e resolver problemas de 

▪ CMCCT 12 
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áreas de recintos limitados por funcións coñecidas. 

 Bloque 4. Xeometría   

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. 
Operacións. Base, dependencia e independencia 
lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado 
xeométrico. 

▪ B4.1. Resolver problemas xeométricos espaciais, 
utilizando vectores. 

▪ MA2B4.1.1. Realiza operacións elementais con 
vectores, manexando correctamente os conceptos 
de base e de dependencia e independencia lineal, e 
define e manexa as operacións básicas con 
vectores no espazo, utilizando a interpretación 
xeométrica das operacións con vectores para 
resolver problemas xeométricos. 

▪ CMCCT 4 

▪ i ▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. 
Identificación dos elementos característicos. 

▪ B4.3. Posicións relativas (incidencia, paralelismo e 
perpendicularidade entre rectas e planos). 

▪ B4.2. Resolver problemas de incidencia, 
paralelismo e perpendicularidade entre rectas e 
planos utilizando as ecuacións da recta e do plano 
no espazo. 

▪ MA2B4.2.1. Expresa a ecuación da recta das súas 
distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos, e resolvendo os 
problemas afíns entre rectas. 

▪ CMCCT 5 

▪ MA2B4.2.2. Obtén a ecuación do plano nas súas 
distintas formas, pasando dunha a outra 
correctamente, identificando en cada caso os seus 
elementos característicos. 

▪ CMCCT 5 

▪ MA2B4.2.3. Analiza a posición relativa de planos e 
rectas no espazo, aplicando métodos matriciais e 
alxébricos. 

▪ CMCCT 5 

▪ MA2B4.2.4. Obtén as ecuacións de rectas e planos 
en diferentes situacións. 

▪ CMCCT 5 

▪ i ▪ B4.1. Vectores no espazo tridimensional. 
Operacións. Base, dependencia e independencia 
lineal. Produto escalar, vectorial e mixto. Significado 
xeométrico. 

▪ B4.2. Ecuacións da recta e o plano no espazo. 
Identificación dos elementos característicos. 

▪ B4.3. Utilizar os produtos entre vectores para 
calcular ángulos, distancias, áreas e volumes, 
calculando o seu valor e tendo en conta o seu 
significado xeométrico. 

▪ MA2B4.3.1. Manexa o produto escalar e vectorial 
de dous vectores, o significado xeométrico, a 
expresión analítica e as propiedades. 

▪ CMCCT 4, 6 

▪ MA2B4.3.2. Coñece o produto mixto de tres 
vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as propiedades. 

▪ CMCCT 4, 6 
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▪ B4.4. Propiedades métricas (cálculo de ángulos, 
distancias, áreas e volumes). 

▪ MA2B4.3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e 
volumes utilizando os produtos escalar, vectorial e 
mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de 
problemas xeométricos. 

▪ CMCCT 4, 6 

▪ MA2B4.3.4. Realiza investigacións utilizando 
programas informáticos específicos para 
seleccionar e estudar situacións novas da 
xeometría relativas a obxectos como a esfera. 

▪ CMCCT 4, 5, 6 

 Bloque 5. Estatística e probabilidade   

▪ i ▪ B5.1. Sucesos. Operacións con sucesos. 
Asignación de probabilidades a sucesos mediante a 
regra de Laplace e a partir da súa frecuencia 
relativa. Axiomática de Kolmogorov. 

▪ B5.2. Aplicación da combinatoria ao cálculo de 
probabilidades. 

▪ B5.3. Experimentos simples e compostos. 
Probabilidade condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

▪ B5.4. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. 
Probabilidades iniciais e finais e verosimilitude dun 
suceso. 

▪ B5.1. Asignar probabilidades a sucesos aleatorios 
en experimentos simples e compostos (utilizando a 
regra de Laplace en combinación con diferentes 
técnicas de reconto e a axiomática da 
probabilidade), así como a sucesos aleatorios 
condicionados (teorema de Bayes), en contextos 
relacionados co mundo real.  

▪ MA2B5.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos en 
experimentos simples e compostos, condicionada 
ou non, mediante a regra de Laplace, as fórmulas 
derivadas da axiomática de Kolmogorov e 
diferentes técnicas de reconto. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA2B5.1.2. Calcula probabilidades a partir dos 
sucesos que constitúen unha partición do espazo 
mostral. 

▪ CMCCT 13 

▪ MA2B5.1.3. Calcula a probabilidade final dun 
suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

▪ CMCCT 13 

▪ g 

▪ i 

▪ B5.5. Variables aleatorias discretas (distribución de 
probabilidade, media, varianza e desviación típica) 
e continuas (función de densidade e función de 
distribución). 

▪ B5.6. Distribución binomial. Caracterización e 
identificación do modelo. Cálculo de probabilidades. 

▪ B5.7. Distribución normal. Tipificación da 
distribución normal. Asignación de probabilidades 
nunha distribución normal. 

▪ B5.8. Cálculo de probabilidades mediante a 
aproximación da distribución binomial pola normal. 

▪ B5.2. Identificar os fenómenos que poden 
modelizarse mediante as distribucións de 
probabilidade binomial e normal, calculando os seus 
parámetros e determinando a probabilidade de 
diferentes sucesos asociados. 

▪ MA2B5.2.1. Identifica fenómenos que poden 
modelizarse mediante a distribución binomial, obtén 
os seus parámetros e calcula a súa media e 
desviación típica. 

▪ CMCCT 14 

▪ MA2B5.2.2. Calcula probabilidades asociadas a 
unha distribución binomial a partir da súa función de 
probabilidade, da táboa da distribución ou mediante 
calculadora, folla de cálculo ou outra ferramenta 
tecnolóxica. 

▪ CMCCT 14 

▪ MA2B5.2.3. Coñece as características e os ▪ CMCCT 14 
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parámetros da distribución normal e valora a súa 
importancia no mundo científico. 

▪ MA2B5.2.4. Calcula probabilidades de sucesos 
asociados a fenómenos que poden modelizarse 
mediante a distribución normal a partir da táboa da 
distribución ou mediante calculadora, folla de 
cálculo ou outra ferramenta tecnolóxica. 

▪ CMCCT 14 

▪ MA2B5.2.5. Calcula probabilidades de sucesos 
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 14 

▪ b 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ B5.9. Identificación das fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Análise e descrición de traballos 
relacionados coa estatística e o azar, interpretando 
a información e detectando erros e manipulacións. 

▪ B5.3. Utilizar o vocabulario axeitado para a 
descrición de situacións relacionadas co azar e a 
estatística, analizando un conxunto de datos ou 
interpretando de forma crítica informacións 
estatísticas presentes nos medios de comunicación, 
en especial os relacionados coas ciencias e outros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións 
tanto na presentación dos datos como na das 
conclusións. 

▪ MA2B5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para 
describir situacións relacionadas co azar e elabora 
análises críticas sobre traballos relacionados coa 
probabilidade e/ou a estatística aparecidos en 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

13, 14 
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PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
 

   LA:  LIBRO DO ALUMNO  (EDITORIAL ANAYA) 
 

Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, os seus tipos (vector fila, vector columna, 
matriz cadrada, trasposta, simétrica, triangular, …), as súas operacións e as súas 
propiedades. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p35 :  1  a  3 ,  p46 -48 :  1  a  5 ,   2 

Realizar operacións combinadas con matrices. CMCCT, CAA, CD,  ▪ LA:   EXERCICIOS p36 :  1 ,  p36 -39:  1  a  2 ,  p40 -

41:  1  a 2 ,  p45 :  3 ,  p57 :  1 ,  2 ,  7  e  8  
1 

Calcular a inversa dunha matriz cadrada polo método de Gauss CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p43 :  1 ,  p57 :  3  a  6 ,   1 

Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o método de 
Gauss.Discutir o rango dunha matriz en función dun parámetro. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p50 :  1 ,  p57 :  9  a  11,  p59 :  29  1 

Relacionar o rango dunha matriz coa dependencia lineal das súas filas ou as súas 
columnas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p48 :  2  a  5 ,  1 

Resolver ecuacións matriciais CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p45 :  4  a  11 ,  p58:  12 a  22,   1 

Resolver problemas e cuestións teóricas mediante matrices e as súas operacións. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p58 -61:  23  a  28 ,  30  a  61  3 

2 Coñecer o concepto de determinante dunha matriz cadrada e dominar o automatismo 

para o seu cálculo 

CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p64 :  1  a  3 ,  p65:  1  a 2  1 

Coñecer as propiedades dos determinantes e aplicalas para o cálculo destes. Calcular 

determinantes “facendo ceros” nunha das súas liñas 

CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p67 :  1  a  5 ,  p69:  1  a 4 ,  p83 :  

1  a  8 ,  p85 :  33 ,  36  e  37 ,  p86 -87 :  50  a  53 ,  55  a  58  
1 

Coñecer os conceptos de menor dunha matriz, menor complementario e adxunto dun 

elemento dunha matriz cadrada 

CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p70 :  1  e  2 ,  p72:  1  a 3 ,  p73 :  

1 ,  p87:  54  
1 

Coñecer a caracterización do rango dunha matriz pola orde dos seus menores, e aplicala 

a casos concretos. Discutir o rango dunha matriz en función dun parámetro. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p75 :  1 ,  p83 -84:  9  a  14 ,  p85:  

29,  30 e  32,  p86 :  38  a 40  
1 

Calcular a inversa dunha matriz mediante determinantes.Recoñecer a existencia ou non 

da inversa dunha matriz e calculala no seu caso. 

CMCCT, CAA, CD, 

CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p78 :  1  e  2 ,  p84:  15 a  20 ,  

p85:  34  e  35  
1 

Resolver ecuacións matriciais e con determinantes. Resolver cuestións teóricas CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p84 -85:  21  a  28 ,  p85:  31 e  

32,  p86 :  41  a  49 ,   
5 
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empregando os determinantes. 

3 Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas 

solucións (compatible, incompatible, determinado, indeterminado), e interpretalos 

xeometricamente para 2 e 3 incógnitas. 

CMCCT, CCL, CAA,  ▪ LA:   EXERCICIOS p91 :  1 ,  p93 :  1  e  2 ,  2 

Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudar e resolver sistemas de ecuacións 

lineais. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p94 -95:  1  a  3 ,  p96 -98:  1  a  3 ,  

p99:  1  e  2 ,  p114:  1  a  3  
1 

Coñecer o teorema de Rouché e a regra de Cramer e utilizalos para a discusión e a 

resolución de sistemas de ecuacións. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p101:  1  e 2 ,  p102 -103:  1  a  3 ,  

p105 :  1 ,  p114:  6  a 8 ,   
1 

Discutir e resolver un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p108:  1  e 2 ,  p114 -115:  4  e  5 ,  

10 a  13,  p116 -117 :  24  a 28 ,  34  a  36  
2 

Resolver e discutir sistemas homoxéneos CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p106:  1  e 2 ,  p114 :  9  1 

Expresar matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resolvelo achando a 

inversa da matriz dos coeficientes. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p109:  1  e 2 ,  p114 :  14  a  17  1 

Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións e interpretar a solución 

dentro do contexto do enunciado. Resolver cuestións teóricas relacionadas cos sistemas 

de ecuacións. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p115 -117:   18  a 23 ,  29  a 33  2 

4 Coñecer os vectores do espazo tridimensional e as súas operacións e propiedades, e 
utilizalos para a resolución de problemas xeométricos. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p126:  1  e 2  2 

Realizar operacións elementais (suma e produto por un número) con vectores, dados 
mediante as súas coordenadas, comprendendo e manexando correctamente os 
conceptos de dependencia e independencia lineal, así como o de base. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p128:  1  e 2 ,  p141 :  1  a  6  1 

Dominar o produto escalar de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas propiedades, e aplicalo á resolución de problemas 
xeométricos (módulo dun vector, ángulo de dous vectores, vector proxección dun vector 
sobre outro e perpendicularidade de vectores). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p131 -133:  1  a 4 ,  p141 :  7  a  

12  
1 

Dominar o produto vectorial de dous vectores, o seu significado xeométrico, a súa 
expresión analítica e as súas propiedades, e aplicalo á resolución de problemas 
xeométricos (vector perpendicular a outros dous, área do paralelogramo determinado 
por dous vectores). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p136:  1  a 3 ,  p141 :  13  a  16  1 
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Dominar o produto mixto de tres vectores, o seu significado xeométrico, a súa expresión 
analítica e as súas propiedades, e aplicalo á resolución de problemas xeométricos 
(volume do paralelepípedo determinado por tres vectores, decisión de se tres vectores 
son linealmente independentes). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p137:  1  e 2 ,  p141 :  17  a  20  1 

 Resolver problemas e cuestións teóricas relacionadas con vectores. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p142 -143:  21  a  47  4 

5 Utilizar un sistema de referencia ortonormal no espazo e, nel, resolver problemas 
xeométricos facendo uso dos vectores cando conveña. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p146:  1  e 2  2 

Utilizar os vectores para resolver algúns problemas xeométricos: puntos de división dun 
segmento en partes iguais, comprobación de puntos aliñados, simétrico dun punto 
respecto a outro... 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p148:  1  a 3 ,  p166 :  1  a  6  2 

Dominar as distintas formas de ecuacións de rectas (vectorial, paramétricas, continua e 
implícita) e de planos (vectorial, paramétricas e implícita), e utilizalas para resolver 
problemas afíns: pertenza de puntos a rectas ou a planos, posicións relativas de dúas 
rectas, de recta e plano, de dous planos... 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p151:  1  a 3 ,  p155 :  1  e  2 ,  

p157 :  1  e  2 ,  p159 :  1  e  2 ,  p166 -167:  7  a  39  
2 

 Resolver problemas e cuestións teóricas relacionadas con rectas e planos CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p168 -171:  40  a  85  4 

6 Obter o ángulo que forman dúas rectas, unha recta e un plano ou dous planos. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p177:  1  e 2 ,  p194 :  1  a  7  1 

Achar a distancia entre dous puntos, dun punto a unha recta, dun punto a un plano ou 
entre dúas rectas que se cruzan. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p179 -183:  1  a 6 ,  p194 -195 :  

8  a  18  
2 

Achar áreas (paralelogramo, triángulo, …)  e volumes  (tetraedro, paralelepípedo) 
utilizando o produto vectorial ou o produto mixto de vectores. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p184:  1  e 2 ,  p195 :  19  a  23  1 

Resolver problemas xeométricos nos que interveñan perpendicularidades, distancias, 
ángulos, incidencia, paralelismo...Achar o simétrico dun punto respecto dunha recta ou 
dun plano. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p174 -175:  1  a 6  2 

Obter a expresión analítica dun lugar xeométrico espacial definido por algunha 
propiedade, e identificar a figura de que se trata.Escribir a ecuación dunha esfera a 
partir do seu centro e o seu raio, e recoñecer o centro e o raio dunha esfera dada pola 
súa ecuación. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p185 -187:  1  a 7 ,  p195 :  24  a 

28  
1 

 Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados con ángulos, distancias, áreas, 
volúmenes, incidencia, paralelismo, lugares xeométricos, … 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p196 -199:  29  a  84  3 

7 Dominar o concepto de límite nas súas distintas versións, coñecendo a súa 
interpretación gráfica e o seu enunciado preciso.A partir dunha expresión do tipo

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p206 -207:  1  a 5 ,  p208 -209 :  

1  e  2  
2 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

 

361  

 

( )
x
límf x

→
=  [ pode ser  +,  –,  a–,  a+  ou  a; e   pode ser  +,  –  o  l] 

represéntaa graficamente e describe correctamente a propiedade que o caracteriza 

(dado un> 0  existe un  ..., ou ben, dado  k  existe  h...). 
 Coñecer as expresións infinitas (infinitos da mesma orde, infinito de orde superior a 

outro) e as súas operacións. Coñecer as indeterminacións. Calcular límites de todo tipo  

(x→+  ou  x→ –,  x→c,  x→c+ ,   x→c–) 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p210 -211:  1  e 2 ,  p212 :1 ,  

p213 :  1  e  2 ,  p215 -217 :  1  a  5 ,  p219:  1  e  2 ,  p221 -
223:  1  a  6 ,  p233 -234:  1  a  15 ,  p234 -235:  22,  23 ,  

27,  34 e  38  

1 

 Coñecer o concepto de continuidade nun punto e nun intervalo e os distintos tipos de 
descontinuidades.Recoñecer se unha función é continua nun punto ou o tipo de 
descontinuidade que presenta nel.Determinar o valor dun parámetro (ou dous 
parámetros) para que unha función definida “a anacos” sexa continua no “punto (ou 
puntos) de empalme”. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p234:  16 a 21 ,  p235 -236 :  24  

a  33 ,  35  a  37 ,  39  e  40  
1 

 Coñecer a regra de L'Hôpital e aplicala ao cálculo de límites. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p225:  1 ,  p236:  41  1 

 Coñecer o teorema de Bolzano e as súas consecuencias e aplicalo para probar a 
existencia de raíces dunha función. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p227:  1  a 3  2 

 Resolver problemas e cuestions teóricas relacionados cos límites e continuidade. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p236:  42 a 57  3 

8 Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: TVM, derivada nun punto, 
derivadas laterais, función derivada, diferencial dunha función, ...Asociar a gráfica dunha 
función á da súa función derivada. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p241:  1  a 3 ,  p257 :  1  a  4 ,  

p263 :  1  a  3 ,  p264 :  33  a 36  
1 

Achar a derivada dunha función nun punto a partir da definición. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p263:  4  a 7  1 

Estudar a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas 
laterais no “punto de empalme”. Relación entre continuidade e derivabiliade.  

CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p243:  4  a 7 ,  p264 -265:  37  a  
45  

1 

Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función derivada doutra. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p247:  1  a 5 ,  p263 :  8  a  27  2 

Utilizar a derivación logarítmica para achar a derivada dunha función que o requira. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p251:  1 ,  p264:  25 ,  30  a  32  1 

Achar a derivada dunha función coñecendo a da súa inversa. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p249:  1  e 2  1 

Achar a derivada dunha función implícita. CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p250:  1 ,  p264:  29  e  31  1 

Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados coas derivadas. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p265 -267:  46  a  82  2 

9 Achar a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p271:  1 ,  p293:  1  a  9 ,  p294:  
30 a  33,  37 a  39,  

1 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio      Curso 2021/22 
 

 

 

362  

 

Coñecer as propiedades que permiten estudar crecementos, decrecementos, máximos e 
mínimos relativos, tipo de curvatura, puntos de inflexión,  etc., e sabelas aplicar en casos 
concretos. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p272:  1  e 2 ,  p273 :  1  e  2 ,  

p275 :  1  e  2 ,  p293 :  10  a 16 ,  p294 :  17  a 29 ,  34  a 

36,  40,  p295:  42  e  43 ,  48  e  49  

2 

Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p277:  1  a 4 ,  p295 -296:  44  a  

47,  50 a  65  
2 

Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio, e aplicalos a casos concretos. Coñecer o 
teorema de Cauchy como xeralización do teorema do valor medio. Coñecer o enfoque 
teórico da regra de L'Hôpital e a súa xustificación a partir do teorema de Cauchy. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p279 -281:  1  a 8 ,  p283 :  1  e  2 ,  

p284 :  1  
2 

Resolver problemas e cuestións teóricas relacionados cos conceptos estudiados neste 
tema. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p295 -297:  41 ,  p296 -297 :  66  

a  80  
3 

10 Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas, 
dominio de definición, simetrías, periodicidade, puntos de corte cos eixoes, asíntotas e 
ramas parabólicas, máximos e mínimos, puntos de inflexión,...) na representación de 
funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, 
trigonométricas, con radicais, exponenciais, logarítmicas, con valor absoluto, ... 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p301 -306:  1  a 8 ,  p307 :  1 ,  

p309 :  1 ,  p311:  1 ,  p314:  1 ,  p321 -323:  1  a  29  
5 

Resolver problemas e cuestions teóricas relacionados cos conceptos estudiados neste 
tema. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p323 -325:  30  a  55 3 

11 Coñecer o concepto de primitiva dunha función e obter primitivas das funcións 
elementais. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p329 -331:  1  a 4 ,  p350 :  1  a  

11  
4 

Dominar os métodos básicos para a obtención de primitivas de funcións: substitución, 
“por partes”, integración de funcións racionais. Simplificar expresións fara facilitar a súa 
integración (Expresión dun radical como produto dun número por unha potencia de x, 
simplificacións trigonométricas, simplificacións racionais, …) 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p333 -335:  1  a 5 ,  p336 -337 :  

1  a  4 ,  p338 -344:  1  a 8 ,  p350 -352 :  12  a 29  
4 

Resolver problemas e cuestións teóricas empregando integrais. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p352 -355:  30  a  86  4 

12 Coñecer o concepto, a terminoloxía, as propiedades e a interpretación xeométrica da 
integral definida. Coñecer e interpretar xeométricamente o teorema do valor medio do 
cálculo integral. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p363:  1  e 2 ,  p365 :  1  a  4 ,  

p379 :  1  a  13,  p380:  28  
2 

Comprender o teorema fundamental do cálculo e a súa importancia para relacionar a 
área baixo unha curva cunha primitiva da función correspondente.Responder a 
problemas teóricos relacionados co teorema fundamental do cálculo. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p367:  1  e 2 ,  p380 :  25 ,  p381:  

51 e  53  
2 

Coñecer e aplicar a regra de Barrow para o cálculo de áreas (Calcula a área baixo unha 
curva entre dúas abscisas e cálculo da área entre dúas curvas) 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p368:  1  e 2 ,  p370 -371:  1  a  3 ,  

p379-380 :  14  a 22 ,  27 ,  29  a 31 ,  33  e  34  
2 
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Resolver problemas e cuestións teóricas empregando os conceptos e teoremas 
estudiados neste tema. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p380 -383:  26 ,  36  a  46 ,  52,  

54 a  75  
4 

13 Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade asociada a eles, así como as 
súas operacións e propiedades. Coñecer as leis de Morgan. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CSC, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p390 -391:  1  e 2 ,  p408 :  1  a  

10  
2 

 Coñecer os conceptos de frecuencia absoluta e relativa dun suceso e a relación entre 
frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE, CSC, 
CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p392 -393:  1  a 3  1 

 Coñecer a Lei de Laplace. Expresar mediante operacións con sucesos un 
enunciado.Aplicar as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a 
partir das probabilidades doutros. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p395:  1  a 3  2 

 Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de 
sucesos e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades. Coñecer 
o Teorema da Probabilidade Total e a Fórmula ou Teorema de Bayes e aplicalalos no 
cálculo de probabilidades. Utilizar o diagrama en árbore para describir o proceso de 
resolución de problemas con experiencias compostas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p397:  1 ,  p398 -399:  1  a  7 ,  
p401 :  1  e  2 ,  p403 :  1  e  2 ,  p408 -411:  11  a  20,  25  a  

31,  38 a  42  

3 

 Manexar e interpretar as táboas de continxencia para formular e resolver algúns tipos 
de problemas de probabilidade. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p409:  21 a 24  1 

 Resolver cuestións teóricas relacionadas coa probabilidade. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p410:  32 a 37  1 

14 Coñecer as distribucións de probabilidade de variable discreta e obter os seus 

parámetros e . 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p416 -417:  1  a 4 ,  p434 :  1  a  3 ,  

p435 :  18  a 21  
1 

Coñecer a distribución binomial, utilizala para calcular probabilidades e obter os seus 
parámetros. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p419:  1  a 3 ,  p434 :  4  e  5 ,  

p435 :  22  a 26  
2 

Coñecer as distribucións de probabilidade de variable continua.Interpretar a función de 
probabilidade (ou función de densidade) dunha distribución de variable continua e 
calcular ou estimar probabilidades a partir dela. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p415:  1 ,  p421:  1  e  2 ,  p434:  6  
e  7 ,  p435:  27  a  29  

1 

Coñecer a distribución normal, interpretar os seus parámetros e utilizala para calcular 
probabilidades.Manexar con destreza a táboa da N(0, 1) e utilizala para calcular 
probabilidades.Coñecer a relación que existe entre as distintas curvas normais e utilizar 

a tipificación da variable para calcular probabilidades nunha distribución N ( , ). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p424 -426:  1  a 6 ,  p434 :  8  a  

15,  p436 :  30  a  39 ,   
3 

Dada unha distribución binomial recoñecer a posibilidade de aproximala por unha 
normal, obter os seus parámetros e calcular probabilidades a partir dela. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p428:  1 ,  p434:  16  e  17,  

p436 :  40  a 43   
1 

Resolver cuestions teóricas e problemas de distribucións discretas e continuas. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p437:  44 a 49  2 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas II, agrúpanse en  5  bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Análise 

• Xeometría 

• Estatítistica e Probabilidade 

•  
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO Avaliación 

B
L

O
Q

U
E

 1
: 

P
R

O
C

E
S

O
S

, M
É

T
O

D
O

S
 E

 A
C

T
IT

U
D

E
S

 M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
S

 

BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
ÁLXEBRA DE MATRICES 

2 

2 
DETERMINANTES 

3 
SISTEMAS DE ECUACIÓNS 

BLOQUE 4: 

XEOMETRÍA 

4 
VECTORES NO ESPAZO 

5 
PUNTOS, RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

3 

6 
PROBLEMAS MÉTRICOS 

BLOQUE 3: 

ANALISE 

7 
LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

1 

8 
DERIVADAS 

9 
APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

10 
REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS

 

11 
CÁLCULO DE PRIMITIVAS 

12 
A INTEGRAL DEFINIDA

 
2 

BLOQUE 5: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

13 
AZAR E PROBABILIDADE 

3 
14 

DISTRIBUCIÓNS DE PROBABILIDADE 
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Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
 

 

G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 

Considéranse contidos mínimos todos os da materia xa que este é un curso terminal que rematará 
coa obtención do título de Bacharelato e que, ademais, previa realización da proba pertinente, 
permitirá o acceso a Universidade. 

 
 

H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Docencia presencial:  

• Interese e traballo do alumnado na materia e na aula, medido a través de elementos tales 

como a participación e as tarefas diarias. 

• Presentación dos traballos en tempo e forma. 

• Controis periódicos. 

• Exame de avaliación. 

Docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán 

consistir na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, 

problemas, cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas 

videoconferencias. 

 

 

9.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 
 

Os criterios metodolóxicos asumen unha concepción constructivista da aprendizaxe. Isto 

implica ter en conta o punto de partida do alumno e o proceso que este sigue para elabora-los 

conceptos matemáticos. 
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O nivel anterior de contacto coas matemáticas dos alumnos manifestase nos coñecementos 

previos. A partir destes constrúen os novos conceptos, traballando sobre unha gran variedade 

de situacións concretas.  

Proceden por aproximacións sucesivas, desde a simplemente manipulativa e a comprensión 

intuitiva, pasando por etapas intermedias de representación (mediante debuxos, esquemas, 

gráficos, etc.), ata a comprensión razoada co manexo de notacións, figuras e símbolos 

abstractos. 

 Os criterios metodolóxicos a tratar son: 

• Conexión dos novos contidos cos que o alumno xa coñece. 

• Utilización dunha metodoloxía activa onde o alumnado sexa quen de acadar pequenas 

conquistas matemáticas coa axuda do seu profesorado. 

• Inclusión dunha visión histórica das matemáticas. 

• Introdución dun enfoque cultural e multidisciplinar nalgúns temas. 

• Educar matematicamente no entorno para coñecelo e transformalo. 

• Introducir contidos curriculares que permitan afondar na intuición e outras 

capacidades básicas 

• Promoción dun conxunto de valores propios das matemáticas que deberían ser 

transferidos a calquera actividade humana, entre eles, o rigor. 

 O profesor levará á práctica estes criterios metodolóxicos cos alumnos a través de 

actividades: 

• Individuais. 

• En pequeno grupo ( 3 ou 4 alumnos ). 

• En gran grupo (coa totalidade dos alumnos da aula ). 

Liñas metodolóxicas xerais: 

-  Explicacións a cargo do profesor. 

-  Traballo práctico apropiado. 

-  Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 

-  Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 
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Considérase imprescindible que o alumno traballe "ó día" e de forma individual as tarefas 

desenvoltas e propostas na clase para que desta forma non se "perda" e adquira o 

coñecemento e a comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de 

traballo. Desta forma os alumnos e as alumnas aprenderán matemáticas en vez dunha serie de 

conceptos e resultados de xeito simplemente mecánico e memorístico. 

Docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos 

sobre os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma 

Webex sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico ou nas 

conferencias semanais. 

 

9.4 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Docencia presencial:  

• Libro do alumno para a área de Matemáticas II de 2º BACHILLERATO Ed. ANAYA, caderno 

do alumno, calculadora. 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual,programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcam, tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 
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• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ 

ou correo electrónico. 

 
 
9.5 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Docencia presencial durante todo o curso: 

❑ Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo 

menos un control e o exame de avaliación). 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 
comezo do curso ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas 
nesa avaliación, quedando o corenta por cento restante para o/os controis. 

 
❑  A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas. 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na 
materia e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como 
a participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, ... 

 
❑ Como norma xeral non haberá exames de recuperación das avaliacións anteriores xa que 

cada avaliación comprende a materia estudada desde o comezo do curso. 
 

❑ A cualificación final do alumno de Bacharelato obterase mediante a media ponderada das 
cualificacións das tres avaliacións, cos seguintes “pesos” ( porcentaxes ):   

• 1ª avaliación:  25 % 

• 2ª avaliación:  35 % 

• 3ª avaliación:  40 % 
❑ Se un alumno aprobase a terceira avaliación e obtivese unha cualificación final inferior a 5 

( por ter algunha avaliación anterior suspensa ), se lle outorgará a cualificación final de 5. 
❑ Realizarase unha proba final (coa totalidade de contidos impartidos) antes da avaliación 

ordinaria para aqueles alumnos que non teñan aprobado o curso. 
 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do 
curso e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita. 
 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

369  

 

Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con él , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ...., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
 

 

Docencia non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou 

probas telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os 

controis. Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha 

videoconferencia a través de Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na 

realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, 

problemas, cuestións, preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de 

dúbidas nos foros  e/ ou nas videoconferencias.  

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso ou en xuño e, de ser o caso, a proba extraordinaria de 

setembro realizaranse online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 

 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte da docencia presencial e parte non presencial: 

 Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media 

ponderada das cualificacións correspondentes tendo en conta a duración de cada unha. 

 

 

 

9.6 INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
✓ os propios recursos empregados 
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✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
 
Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
 
Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, alomenos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para 
os vindeiros cursos. 
 

 

 

9.7 ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

 
Procedemento de recuperación da materia pendente de cursos anteriores: 

 

1º Haberá dous exames parciais: xaneiro e  abril. 

2º Para preparar cada un dos exames parciais, o alumnado poderá utilizar os materiais da 

materia correspondentes ao curso anterior. 

3º A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais sempre 

que estas sexan maiores o iguais que 4. 

4º Se a cualificación final é inferior a  5,  o alumnado deberá presentarse a unha proba final na 

primeira semana do mes de maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames 

parciais, poderá optar por facer todo o exame ou repetir só o parcial suspenso. 

5º No caso de non superar a materia ao remate do curso, haberá un exame extraordinario coa 

totalidade dos contidos. 

6º O profesorado do Departamento de Matemáticas estará durante algúns recreos a 

disposición do alumnado para resolver as súas dúbidas.  

 
No caso de ensino non presencial, o profesor de Matemáticas do curso actual realizará o 

seguimento do plan de traballo a través da aula virtual, creará videoconferencias específicas para 

o alumnado coa materia pendente e os exames serán on line mediante Webex con cámara e 

micrófono. 
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9.8 DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia 

no curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 

clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 

curso anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na 

aula, preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación 

individualizados do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso 

alumnado. Ademais para un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación 

emocional realizará entrevistas formais ou informais, intercambio de opinións e información 

entre os membros do equipo educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas 

a traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

9.9 PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En primeiro non se impartiu o bloque de Xeometría 

Analítica.  

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21 e tras a avaliación inicial, reforzaranse os 

contidos do bloque de Xeometría ao inicio dese bloque e traballaranse os contidos non 

impartidos no curso anterior ao comezar o bloque correspondente no presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as 

competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso 

didáctico, actividades que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a 

investigación mediante proxectos de traballo, entre outras. 
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9.10 MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 

Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias 

individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

 

9.11 CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

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

xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 
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Potenciaremos 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. 

 

9.12 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible. 

O departamento, a través do seu profesor Eduardo Dorrego, involúcrase este curso no clube de 

ciencias. Para iso levará a cabo un proxecto orientado ao alumnado de 4º de ESO de 

Matemáticas Académicas, así como para alumnado de BAC sobre “Os elementos de Euclides”. 

O proxecto consiste na lectura do libro, análise do contexto histórico e social no que se escribiu 

e estudo do impacto e a influencia do libro para lograr entender a importancia do mesmo. 

As número de sesións e a presencialidade das mesmas están aínda por definir. 

 

9.13 MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 90% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 10% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 90% 

antedito, se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns 

de diversa índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de 

carácter lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos 

contidos previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta 

de implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 
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Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, 

sen embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

Apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 

Intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda 

en corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de 

secundaria e bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal 

comportamento xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son 

factores determinantes na obtención de malos resultados. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS C.C.S.S. II DE BACHARELATO 
 

 

10.1 OBXECTIVOS XERAIS DAS MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS C.C.S.S. II DE BACHARELATO 
 
 

A medida que as matemáticas foron ensanchando e diversificando o seu obxecto e a súa 

perspectiva, creceu a súa valoración como un instrumento indispensable para interpretar a 

realidade, así como unha forma de expresión de distintos fenómenos sociais, científicos e técnicos. 

Convértense así nun imprescindible vehículo de expresión e adquiren un carácter interdisciplinario 

que debe impregnar o seu proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

Mirar a realidade social nas súas diversas manifestacións económicas, artísticas, humanísticas, 

políticas, etc., desde unha perspectiva matemática e acometer desde ela os problemas que 

considera, implica desenvolver a capacidade de simplificar e abstraer para facilitar a comprensión; 

a habilidade para analizar datos, entresacar os elementos fundamentais do discurso e obter 

conclusións razoables; rigor nas argumentacións pero, sobre todo, autonomía para establecer 

hipóteses e contrastalas, e para deseñar diferentes estratexias de resolución ou extrapolar os 

resultados obtidos a situacións análogas.  

Para logralo, resulta tan importante a creatividade como manter unha disposición aberta e 

positiva cara ás matemáticas que permita percibilas como unha ferramenta útil á hora de 

interpretar con obxectividade o mundo que nos rodea. Unha perspectiva que adquire o seu 

verdadeiro significado dentro dunha dinámica de resolución de problemas que debe caracterizar 

de principio a fin o proceso de ensinanza-aprendizaxe desta materia.  

Neste contexto, a forte abstracción simbólica, o rigor sintáctico e a esixencia probatoria que 

definen o saber matemático, deben ter nesta materia unha relativa presenza. Pola súa banda, as 

ferramentas tecnolóxicas ofrecen a posibilidade de evitar tediosos cálculos que pouco ou nada 

achegan ao tratamento da información, permitindo abordar con rapidez e fiabilidade os 

cambiantes procesos sociais mediante a modificación de determinados parámetros e condicións 

iniciais. Non por iso debe deixar de traballarse a fluidez e a precisión no cálculo manual simple, 

onde os estudantes adoitan cometer frecuentes erros que lles poden levar a falsos resultados ou 

inducilos a confusión nas conclusións.  

Tanto desde un punto de vista histórico coma desde a perspectiva do seu papel na sociedade 

actual, poucas materias se prestan coma esta a tomar conciencia de que as matemáticas son parte 

integrante da nosa cultura. Por iso, as actividades que se consideren deben favorecer a 

posibilidade de aplicar as ferramentas matemáticas á análise de fenómenos de especial relevancia 

social, tales como a diversidade cultural, a saúde, o consumo, a coeducación, a convivencia 

pacífica ou o respecto ao ambiente.  
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Converter a sociedade da información en sociedade do coñecemento require capacidade de busca 

selectiva e intelixente da información e extraer dela os seus aspectos máis relevantes, pero supón 

ademais saber dar sentido a esa busca. Por iso, sen menoscabo da súa importancia instrumental, 

hai que resaltar tamén o valor formativo das matemáticas en aspectos tan importantes como a 

busca da beleza e a harmonía, o estímulo da creatividade ou o desenvolvemento daquelas 

capacidades persoais e sociais que contribúan a formar cidadáns autónomos, seguros de si 

mesmos, decididos, curiosos e emprendedores, capaces de afrontar os retos con imaxinación e 

abordar os problemas con garantías de éxito.  

O amplo espectro de estudos aos que dá acceso o bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais 

obriga a formular un currículo da materia que non se circunscriba exclusivamente ao campo da 

economía ou a socioloxía, dando continuidade aos contidos do ensino obrigatorio. Por iso, e cun 

criterio exclusivamente propedéutico, a materia, dividida en dous cursos, estrutúrase en torno a 

tres eixes: Aritmética e Álxebra, Análise, e Probabilidade e Estatística. Os contidos do primeiro 

curso adquiren a dobre función de fundamentar os principais conceptos da análise funcional e 

ofrecer unha base sólida á economía e á interpretación de fenómenos sociais nos que interveñen 

dúas variables. No segundo curso establécense de forma definitiva as achegas da materia a este 

bacharelato sobre a base do que será o seu posterior desenvolvemento na Universidade ou nos 

ciclos formativos da Formación Profesional. A estatística inferencial ou a culminación no cálculo 

infinitesimal das achegas da análise funcional son un bo exemplo diso.  

A resolución de problemas ten carácter transversal e será obxecto de estudo relacionado e 

integrado no resto dos contidos. As estratexias que se desenvolven constitúen unha parte esencial 

da educación matemática e activan as competencias necesarias para aplicar os coñecementos e 

habilidades adquiridas en contextos reais. A resolución de problemas debe servir para que o 

alumnado desenvolva unha visión ampla e científica da realidade, para estimular a creatividade e a 

valoración das ideas alleas, a habilidade para expresar as ideas propias con argumentos adecuados 

e o recoñecemento dos posibles erros cometidos. 

Por último, é importante presentar a matemática como unha ciencia viva e non como unha 

colección de regras fixas e inmutables. Detrás dos contidos que se estudan hai un longo camiño 

conceptual, un construto intelectual de enorme magnitude, que foi evolucionando a través da 

historia ata chegar ás formulacións que agora manexamos. 

O ensino das Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais no bacharelato terá como finalidade o 

desenvolvemento das seguintes capacidades:  

-  Aplicar a situacións diversas os contidos matemáticos para analizar, interpretar e valorar 

fenómenos sociais, co obxecto de comprender os retos que formula a sociedade actual.  
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-  Adoptar actitudes propias da actividade matemática como a visión analítica ou a necesidade de 

verificación. Asumir a precisión como un criterio subordinado ao contexto, as apreciacións 

intuitivas como un argumento que contrastar e a apertura a novas ideas como un reto.  

-  Elaborar xuízos e formar criterios propios sobre fenómenos sociais e económicos, utilizando 

tratamentos matemáticos. Expresar e interpretar datos e mensaxes, argumentando con precisión 

e rigor e aceptando discrepancias e puntos de vista diferentes como un factor de enriquecemento.  

-  Formular hipóteses, deseñar, utilizar e contrastar estratexias diversas para a resolución de 

problemas que permitan enfrontarse a situacións novas con autonomía, eficacia, confianza en si 

mesmo e creatividade.  

-  Utilizar un discurso racional como método para abordar os problemas: xustificar 

procedementos, encadear unha correcta liña argumental, achegar rigor aos razoamentos e 

detectar inconsistencias lóxicas.  

-  Facer uso de variados recursos, incluídos os informáticos, na busca selectiva e o tratamento da 

información gráfica, estatística e alxébrica nas súas categorías financeira, humanística ou doutra 

índole, interpretando con corrección e profundidade os resultados obtidos dese tratamento.  

-  Adquirir e manexar con fluidez un vocabulario específico de termos e notacións matemáticos. 

Incorporar con naturalidade a linguaxe técnica e gráfica a situacións susceptibles de ser tratadas 

matematicamente.  

-  Utilizar o coñecemento matemático para interpretar e comprender a realidade, establecendo 

relacións entre as matemáticas e o ámbito social, cultural ou económico e apreciando o seu lugar, 

actual e histórico, como parte da nosa cultura. 
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Aínda que aparecen reflectidos máis polo miúdo nos apartados correspondentes dos estándares 

de aprendizaxe avaliables da materia e a súa concreción, engadiremos previamente un cadro que 

simplifique, na medida do posible, a temporalización e o peso das distintas unidades didácticas 

nos criterios de avaliación que se van seguir en Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º 

de Bacharelato: 

Temporalización 

 
1ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.1  Álxebra de Matrices.  

U.D.2  Determinantes. Sistemas de ecuacións. 

U.D.3 Programación Lineal 

2ª avaliación:  
11 semanas 
 

U.D.4  Límites de funcións. Continuidade 

U.D.5  Derivadas. Técnicas de derivación 

U.D.6  Aplicacións das derivadas 
U.D.7  Representación de funcións 

3ª avaliación:  
11 semanas 

U.D.8 Integrais. Integral indefinida 

U.D.9  Integral definida 

U.D.10  Azar e probabilidade 

U.D.11  As mostras estatísticas 

 U.D.12  Inferencia estatística. Estimación da media 

 U.D.13  Inferencia estatística. Estimación dunha proporción 

  Duración  
 

Unidade didáctica Contido sesión   Nº Sesións Temporalización  
 

1
ª 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.1 
14 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Setembro 
Outubro  

U.D.2 
14 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Outubro 
Novembro 

U.D.3 
14 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

14 Novembro 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Outubro-
Novembro 

Proba de avaliación 1 Novembro 

2
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 

U.D.4 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Decembro 
Xaneiro 

U.D.5 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Xaneiro 

U.D.6 
12 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

12 Xaneiro 
Febreiro 

U.D.7 
6 sesións 

Desenvolvemento 
dos contidos 

6 Febreiro 
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Avaliación mediante controis Mínimo 1 Decembro-Xaneiro 

Proba de avaliación 1 Febreiro 

3
º 

A
V

A
LI

A
C

IÓ
N

 

11 semanas 
44 sesións 
 

U.D.8 
4 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

4 Marzo 
 

U.D.9 
15 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos contidos 

15 Marzo 

U.D.10 
12 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

12 Abril 
 

U.D.11 
8 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

8 Abril 
Maio 
 

U.D.12 
5 sesións 
 

Desenvolvemento 
dos  contidos 

3 Maio 
 

Avaliación mediante controis Mínimo 1 Abril 

Proba de avaliación 1 Maio 

 

U.D.12  Inferencia estatística. Estimación da 
media 

5 Maio 

 

U.D.13  Inferencia estatística. Estimación 
dunha proporción 

  

 
Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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1ªAVALIACIÓN  

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

25% 

da 

cualificación 

final 

U.D.1  Álgebra de 
matrices.  

12  

Controis: 36% U.D.2  Determinantes 
Sistemas de ecuacións. 

12 

U.D.3  Programación 
lineal 

11 Proba de avaliación: 54%  

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 1ªAVALIACIÓN 

 

2ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

35% 

da 

cualificación 

final 

U.D.4  Límites de 
funcións. Continuidade 

12  

Controis: 36% U.D.5  Derivadas. 
Técnicas de derivación 

12 

U.D.6  Aplicacións das 
derivadas 

12  

Proba de avaliación: 54% U.D.7  Representación 
de funcións 

6 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 2ªAVALIACIÓN 
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3ªAVALIACIÓN 

U.DIDÁCTICAS NUMERO 

SESIÓNS 

PESO NA CUALIFICACIÓN  

 

 

 

40% 

da 

cualificación 

final 

U.D.8  Integral definida 3 Controis: 36% 

U.D.8  Integral definida 12 

U.D.10  Azar e 
probabilidade 

12  

Proba de avaliación: 54% U.D.11  As mostras 
estatísticas 

8 

U.D.12  Inferencia 
estatística. Estimación 
da media 

3 

Interese e traballo do alumno na materia e na aula e 

á melloría mostrada, medido a través da 

participación, tarefas diarias, presentación dos 

traballos en tempo e forma, observación do 

cuaderno, ... 

10% DA PORCENTAXE DA 3ªAVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

  



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

382  

 

10.2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE AVALIABLES DA MATERIA E A SÚA CONCRECIÓN con respecto a: 

a) Obxectivos de etapa 
b) Contidos 
c) Criterios de avaliación 
d) Competencias clave 
e) Unidades didácticas 

 
Unidades Didácticas 
 

Número Título     Descrición Duración 
(sesións) 

1 Álxebra de Matrices.  1.1  Nomenclatura. Definicións 
1.2  Operacións con matrices 
1.3  Propiedades das operacións con matrices.  
1.4  Matrices cadradas 
1.5  n-uplas de números reais 
1.6  Rango dunha matriz 
1.7  Forma matricial dun sistema de ecuacións 

12 

2 Determinantes. Sistemas de ecuacións.  2.1  Determinantes de orde dous 
2.2  Determinantes de orde tres 
2.3  Menor complementario e adxunto 
2.4  Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña 
2.5  Rango dunha matriz a partires dos seus menores 
2.6 Cálculo da inversa dunha matriz 

2.7 Sistemas de ecuacións 

2.8  Discusión de sistemas mediante determinantes 
2.9 Regra de Cramer 
2.10  Sistemas homoxéneos 
2.11 Método de Gauss 

12 

3 Programación Lineal 3.1  ¿En que consiste a programación lineal? Algúns exemplos 
3.2  Programación lineal para dúas variables. Enunciado xeral 

8 

4 Límites de funcións. Continuidade 4.1  Idea gráfica dos limites de funcións 
4.2  Sinxelas operacións con límites 

12 
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4.3  Indeterminacións 
4.4  Comparación de infinitos. Aplicación aos límites cando  x →±∞ 
4.5  Cálculo de límites cando  x → ∞ 
4.6  Cálculo de límites cando  x → -∞ 

4.7  Límite dunha función nun punto. Continuidade 
4.8  Cálculo de límites cando  x → c 

5 Derivadas. Técnicas de derivación 5.1  Derivada dunha función nun punto 
5.2  Función derivada 
5.3  Regras de derivación 

12 

6 Aplicacións das derivadas 6.1  Recta tanxente a unha curva 
6.2  Crecemento e decrecemento dunha función nun punto 
6.3  Máximos e mínimos relativos dunha función 
6.4  Información extraída da segunda derivada 
6.5  Optimización de funcións 

12 

7 Representación de funcións 7.1  Elementos fundamentais para a construcción de curvas 
7.2  O valor absoluto na representación de funcións 
7.3  Representación de funcións polinómicas 
7.4  Representación de funcións racionais 
7.5  Representación doutros tipos de funcións 

10 

8 Integral. Integral indefinida 8.1  Primitivas. Regras básicas para o seu cálculo 
 

4 

9 Integral definida 9.2  Área baixo unha curva. Integral definida dunha función 
9.3  Función “área baixo unha curva” 
9.4  Cálculo da área entre unha curva e o eixe  X 
9.5  Cálculo da área comprendida entre dúas curvas 

11 

10 Azar e probabilidade 10.1  Experiencias aleatorias. Sucesos 
10.2  Frecuencia e probabilidade 
10.3  Lei de Laplace 
10.4  Probabilidade condicionada. Sucesos independentes 
10.5  Probas compostas 
10.6  Probabilidade total 
10.7  Probabilidades “a posteriori”. Fórmula de Bayes 

12 
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11 As mostras estatísticas 11.1  O papel das mostras 
11.2  ¿Cómo deben ser as mostras? 
11.3  Tipos de muestreos aleatorios 
11.4  Técnicas para obter unha mostra aleatoria dunha poboación finita 
11.5  Mostras e estimadores 

8 

12 Inferencia estatística. Estimación da 

media 

12.1  Distribución normal. Repaso de técnicas básicas 
12.2  Intervalos característicos 
12.3  Distribución das medias muestrais 
12.4  ¿En que consiste a estatística inferencial? 
12.5  Intervalo de confianza para a media 
12.6  Relación entre nivel de confianza, error admisible e tamaño da mostra 

8 

13 Inferencia estatística. Estimación dunha 

proporción 

13.1  Distribución binomial. Repaso de técnicas básicas para a mostraxe 
13.2  Distribución das proporcións muestrais 
13.3  Intervalo de confianza para unha proporción ou unha probabilidade 
13.4  ¿En que consiste un test de hipótesis estatístico? 

8 

 

 

 

 

  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

 Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas   

▪ e 

▪ i 

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

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

▪ MACS2B1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito 
razoado, o proceso seguido na resolución dun 
problema, coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ i 

▪ l 

 

▪ B1.2. Estratexias e procedementos postos en 
práctica:  

– Relación con otros problemas coñecidos. 

– Modificación de variables. 

– Suposición do problema resolto. 

▪ B1.3. Análise dos resultados obtidos: revisión das 

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

▪ MACS2B1.2.1. Analiza e comprende o enunciado 
que cumpra resolver (datos, relacións entre os datos, 
condicións, coñecementos matemáticos necesarios, 
etc.). 

 

▪ CMCCT 
 

Todas 

▪ MACS2B1.2.2. Realiza estimacións e elabora ▪ CMCCT Todas 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

operacións utilizadas, coherencia das solucións coa 
situación, revisión sistemática do proceso, procura 
doutros xeitos de resolución e identificación de 
problemas parecidos. 

conxecturas sobre os resultados dos problemas que 
cumpra resolver, contrastando a súa validez e 
valorando a súa utilidade e a súa eficacia. 

 

▪ MACS2B1.2.3. Utiliza estratexias heurísticas e 
procesos de razoamento na resolución de problemas, 
reflexionando sobre o proceso seguido. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

Todas 

▪ g 

▪ i 

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

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

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

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

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

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

▪ MACS2B1.3.1. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 

 

▪ CMCCT Todas 

▪ MACS2B1.3.2. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.3.3. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema, situación para 
resolver ou propiedade ou teorema que cumpra 
demostrar. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

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

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

▪ MACS2B1.4.1. Coñece e describe a estrutura do 
proceso de elaboración dunha investigación 
matemática (problema de investigación, estado da 
cuestión, obxectivos, hipótese, metodoloxía, 

▪ CMCCT 

 

Todas 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

individual e en equipo. 

 

investigación formulado. resultados, conclusións, etc.). 

▪ MACS2B1.4.2. Planifica adecuadamente o proceso 
de investigación, tendo en conta o contexto en que 
se desenvolve e o problema de investigación 
formulado. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ n 

 

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

 

▪ B1.5. Practicar estratexias para a xeración de 
investigacións matemáticas, a partir dea 
resolución dun problema e o afondamento 
posterior, da xeralización de propiedades e leis 
matemáticas, e do afondamento nalgún 
momento da historia das matemáticas, 
concretando todo iso en contextos numéricos, 
alxébricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos. 

▪ MACS2B1.5.1. Afonda na resolución dalgúns 
problemas formulando novas preguntas, 
xeneralizando a situación ou os resultados, etc. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.5.2. Procura conexións entre contextos da 
realidade e do mundo das matemáticas (historia da 
humanidade e historia das matemáticas; arte e 
matemáticas; ciencias sociais e matemáticas, etc.) 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

Todas 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.8. Elaboración e presentación dun informe 
científico sobre o procedemento, os resultados e as 
conclusións do proceso de investigación 
desenvolvido. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.6. Elaborar un informe científico escrito que 
recolla o proceso de investigación realizado, 
coa precisión e o rigor adecuados. 

▪ MACS2B1.6.1. Consulta as fontes de información 
adecuadas ao problema de investigación. 

 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.6.2. Usa a linguaxe, a notación e os 
símbolos matemáticos axeitados ao contexto do 
problema de investigación. 

▪ CMCCT Todas 

▪ MACS2B1.6.3. Utiliza argumentos, xustificacións, 
explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.6.4. Emprega as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas ao tipo de problema de investigación, 
tanto na procura de solucións coma para mellorar a 
eficacia na comunicación das ideas matemáticas. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

Todas 

▪ MACS2B1.6.5. Transmite certeza e seguridade na 
comunicación das ideas, así como dominio do tema 

▪ CCL 

 

Todas 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

de investigación. 

▪ MACS2B1.6.6. Reflexiona sobre o proceso de 
investigación e elabora conclusións sobre o nivel de 
resolución do problema de investigación e de 
consecución de obxectivos, formula posibles 
continuacións da investigación, analiza os puntos 
fortes e débiles do proceso, e fai explícitas as súas 
impresións persoais sobre a experiencia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ i 

▪ l 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

 

▪ B1.7. Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da realidade 
cotiá (numéricos, xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a partir da 
identificación de problemas en situacións 
problemáticas da realidade. 

▪ MACS2B1.7.1. Identifica situacións problemáticas da 
realidade susceptibles de conter problemas de 
interese. 

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.2. Establece conexións entre o 
problema do mundo real e o mundo matemático, 
identificando o problema ou os problemas 
matemáticos que subxacen nel, e os coñecementos 
matemáticos necesarios. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.3. Usa, elabora ou constrúe modelos 
matemáticos axeitados que permitan a resolución do 
problema ou dos problemas dentro do campo das 
matemáticas. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.4. Interpreta a solución matemática do 
problema no contexto da realidade. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.7.5. Realiza simulacións e predicións, en 
contexto real, para valorar a adecuación e as 
limitacións dos modelos, e propón melloras que 
aumenten a súa eficacia. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ i 

 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.8. Valorar a modelización matemática 
como un recurso para resolver problemas da 

▪ 2B1.8.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén 
conclusións sobre os logros conseguidos, resultados 

▪ CMCCT 

 

Todas 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

 realidade cotiá, avaliando a eficacia e as 
limitacións dos modelos utilizados ou 
construídos. 

mellorables, impresións persoais do proceso, etc., e 
valorando outras opinións. 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ n 

▪ ñ 

▪ o 

▪ p 

▪ B1.6. Planificación e realización de proxectos e 
investigacións matemáticas a partir de contextos da 
realidade ou do mundo das matemáticas, de xeito 
individual e en equipo. 

▪ B1.7. Práctica de procesos de matematización e 
modelización, en contextos da realidade. 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

 

▪ B1.9. Desenvolver e cultivar as actitudes 
persoais inherentes ao quefacer matemático. 

▪ MACS2B1.9.1. Desenvolve actitudes axeitadas para 
o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, 
flexibilidade e aceptación da crítica razoada, 
convivencia coa incerteza, tolerancia da frustración, 
autoanálise continuo, etc.).  

 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

Todas 

▪ MACS2B1.9.2. Formúlase a resolución de retos e 
problemas coa precisión, esmero e interese 
adecuados ao nivel educativo e á dificultade da 
situación. 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.9.3. Desenvolve actitudes de curiosidade 
e indagación, xunto con hábitos de formular e 
formularse preguntas e procurar respostas axeitadas, 
revisar de forma crítica os resultados encontrados; 
etc. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 

▪ MACS1B1.9.4. Desenvolve habilidades sociais de 
cooperación e traballo en equipo. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.10. Superar bloqueos e inseguridades ante 
a resolución de situacións descoñecidas. 

▪ MACS2B1.10.1. Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de investigación, de 
matematización ou de modelización, e valora as 
consecuencias destas e a conveniencia pola súa 
sinxeleza e utilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

 

Todas 

▪ b 

▪ i 

▪ l 

▪ B1.9. Confianza nas propias capacidades para 
desenvolver actitudes axeitadas e afrontar as 
dificultades propias do traballo científico. 

▪ B1.11. Reflexionar sobre as decisións 
tomadas, valorando a súa eficacia, e aprender 
diso para situacións similares futuras. 

▪ MACS2B1.11.1. Reflexiona sobre os procesos 
desenvolvidos, tomando conciencia das súas 
estruturas, valorando a potencia, a sinxeleza e a 
beleza das ideas e dos métodosutilizados, e 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

Todas 
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  Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II. 2º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave Unidades 

aprender diso para situacións futuras. 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

▪ B1.12. Empregar as ferramentas tecnolóxicas 
adecuadas, de xeito autónomo, realizando 
cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, 
facendo representacións gráficas, recreando 
situacións matemáticas mediante simulacións 
ou analizando con sentido crítico situacións 
diversas que axuden á comprensión de 
conceptos matemáticos ou á resolución de 
problemas. 

▪ MACS2B1.12.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas 
axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos 
numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a 
dificultade destes impida ou non aconselle facelos 
manualmente. 

 

▪ CD 

▪ CMCCT 

Todas 

▪ MACS2B1.12.2. Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas de funcións con 
expresións alxébricas complexas e extraer 
información cualitativa e cuantitativa sobre elas. 

▪ CMCCT 

 

5, 6, 7, 8, 9 

▪ MACS2B1.12.3. Deseña representacións gráficas 
para explicar o proceso seguido na solución de 
problemas, mediante a utilización de medios 
tecnolóxicos 

▪ CMCCT 

 

Todas 

▪ MACS2B1.12.4. Recrea ámbitos e obxectos 
xeométricos con ferramentas tecnolóxicas 
interactivas para amosar, analizar e comprender 
propiedades xeométricas. 

▪ CMCCT 

 

3, 6, 7, 8, 9 

▪ MACSB1.12.5. Utiliza medios tecnolóxicos para o 
tratamento de datos e gráficas estatísticas, extraer 
información e elaborar conclusións. 

▪ CMCCT 

 

11, 12, 13 

▪ e 

▪ g 

▪ i 

▪ B1.5. Utilización de medios tecnolóxicos no proceso 
de aprendizaxe para: 

– Recollida ordenada e a organización de datos.  

– Elaboración e creación de representacións 
gráficas de datos numéricos, funcionais ou 
estatísticos. 

▪ B1.13. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación de maneira habitual no 
proceso de aprendizaxe, buscando, 
analizando e seleccionando información 
salientable en internet ou noutras fontes, 
elaborando documentos propios, facendo 
exposicións e argumentacións destes e 

▪ MACS2B1.13.1. Elabora documentos dixitais propios 
(de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.), 
como resultado do proceso de procura, análise e 
selección de información salientable, coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, e compárteos para a súa 
discusión ou difusión. 

 

▪ CD 

 

Todas 
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– Facilitación da comprensión de conceptos e 
propiedades xeométricas ou funcionais, e 
realización de cálculos de tipo numérico, alxébrico 
ou estatístico.  

– Deseño de simulacións e elaboración de 
predicións sobre situacións matemáticas diversas. 

– Elaboración de informes e documentos sobre os 
procesos levados a cabo e as conclusións e os 
resultados obtidos. 

– Consulta, comunicación e compartición, en 
ámbitos apropiados, da información e as ideas 
matemáticas. 

compartíndoos en ámbitos apropiados para 
facilitar a interacción. 

▪ MACS2B1.13.2. Utiliza os recursos creados para 
apoiar a exposición oral dos contidos traballados na 
aula. 

▪ CCL 

 

Todas 

▪ MACS2B1.13.3. Usa axeitadamente os medios 
tecnolóxicos para estruturar e mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, recollendo a información das 
actividades, analizando puntos fortes e débiles do 
seu proceso educativo, e establecendo pautas de 
mellora. 

▪ CD 

▪ CAA 

 

Todas 

 Bloque 2. Números e álxebra   

▪ i 

 

▪ B2.1. Estudo das matrices como ferramenta para 
manexar e operar con datos estruturados en táboas. 
Clasificación de matrices. 

▪ B2.2. Operacións con matrices. 

▪ B2.3. Rango dunha matriz. 

▪ B2.4. Matriz inversa. 

▪ B2.5. Método de Gauss. 

▪ B2.6. Determinantes ata orde 3. 

▪ B2.7. Aplicación das operacións das matrices e das 
súas propiedades na resolución de problemas en 
contextos reais. 

▪ B2.1. Organizar información procedente de 
situacións do ámbito social utilizando a 
linguaxe matricial, e aplicar as operacións con 
matrices como instrumento para o tratamento 
da devandita información. 

▪ MACS2B2.1.1. Dispón en forma de matriz 
información procedente do ámbito social para poder 
resolver problemas con maior eficacia. 

 

▪ CMCCT 1, 2, 

▪ MACS2B2.1.2. Utiliza a linguaxe matricial para 
representar datos facilitados mediante táboas e para 
representar sistemas de ecuacións lineais. 

▪ CMCCT 1, 2, 3, 4 

▪ MACS2B2.1.3. Realiza operacións con matrices e 
aplica as propiedades destas operacións 
adecuadamente, de xeito manual e co apoio de 
medios tecnolóxicos. 

▪ CMCCT 

 

1, 2 

▪ h 

▪ i 

 

▪ B2.8. Representación matricial dun sistema de 
ecuacións lineais: discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais (ata tres ecuacións 
con tres incógnitas). Método de Gauss. 

▪ B2.9. Resolución de problemas das ciencias sociais 

▪ 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 

▪ MACS2B2.2.1. Formula alxebricamente as restricións 
indicadas nunha situación da vida real e o sistema de 
ecuacións lineais formulado (como máximo de tres 
ecuacións e tres incógnitas), resólveo nos casos que 
sexa posible e aplícao para resolver problemas en 
contextos reais. 

▪ CMCCT 

 

1, 3 
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e da economía. 

▪ B2.10. Inecuacións lineais cunha ou dúas incógnitas. 
Sistemas de inecuacións. Resolución gráfica e 
alxébrica. 

▪ B2.11. Programación lineal bidimensional. Rexión 
factible. Determinación e interpretación das 
solucións óptimas. 

▪ B2.12. Aplicación da programación lineal á 
resolución de problemas sociais, económicos e 
demográficos. 

significado das solucións obtidas. ▪ MACS2B2.2.2. Aplica as técnicas gráficas de 
programación lineal bidimensional para resolver 
problemas de optimización de funcións lineais que 
están suxeitas a restricións, e interpreta os 
resultados obtidos no contexto do problema. 

▪ CMCCT 4 

 Bloque 3. Análise   

▪ i ▪ B3.1. Continuidade: tipos. Estudo da continuidade 
en funcións elementais e definidas a anacos. 

 

▪ B3.1. Analizar e interpretar fenómenos 
habituais das ciencias sociais de xeito 
obxectivo traducindo a información á linguaxe 
das funcións, e describilo mediante o estudo 
cualitativo e cuantitativo das súas propiedades 
máis características. 

▪ MACS2B3.1.1. Modeliza con axuda de funcións 
problemas formulados nas ciencias sociais e 
descríbeos mediante o estudo da continuidade, 
tendencias, ramas infinitas, corte cos eixes, etc. 

▪ CMCCT 

 

5, 8 

▪ MACS2B3.1.2. Calcula as asíntotas de funcións 
sinxelas racionais, exponenciais e logarítmicas. 

▪ CMCCT 5, 8 

▪ MACS2B3.1.3. Estuda a continuidade nun punto 
dunha función elemental ou definida a anacos 
utilizando o concepto de límite. 

▪ CMCCT 5, 8 

▪ i ▪ B3.2. Aplicacións das derivadas ao estudo de 
funcións polinómicas, racionais e irracionais 
sinxelas, exponenciais e logarítmicas. 

▪ B3.3. Problemas de optimización relacionados coas 
ciencias sociais e a economía. 

▪ B3.4. Estudo e representación gráfica de funcións 
polinómicas, racionais, irracionais, exponenciais e 
logarítmicas sinxelas a partir das súas propiedades 
locais e globais. 

▪ B3.2. Utilizar o cálculo de derivadas para obter 
conclusións acerca do comportamento dunha 
función, para resolver problemas de 
optimización extraídos de situacións reais de 
carácter económico ou social e extraer 
conclusións do fenómeno analizado. 

▪ MACS2B3.2.1. Representa funcións e obtén a 
expresión alxébrica a partir de datos relativos ás súas 
propiedades locais ou globais, e extrae conclusións 
en problemas derivados de situacións reais. 

▪ CMCCT 5, 6, 7, 8, 9 

▪ MACS2B3.2.2. Formula problemas de optimización 
sobre fenómenos relacionados coas ciencias sociais, 
resólveos e interpreta o resultado obtido dentro do 
contexto. 

▪ CMCCT 

 

7 

▪ i ▪ B3.5. Concepto de primitiva. Integral indefinida. ▪ B3.3. Aplicar o cálculo de integrais na medida ▪ MACS2B3.3.1. Aplica a regra de Barrow ao cálculo ▪ CMCCT 9 
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Cálculo de primitivas: propiedades básicas. Integrais 
inmediatas. 

▪ B3.6. Cálculo de áreas: integral definida. Regra de 
Barrow. 

de áreas de rexións planas limitadas por 
rectas e curvas sinxelas que sexan 
doadamente representables, utilizando 
técnicas de integración inmediata. 

de integrais definidas de funcións elementais 
inmediatas. 

▪ MACS2B3.3.2. Aplica o concepto de integral definida 
para calcular a área de recintos planos delimitados 
por unha ou dúas curvas. 

▪ CMCCT 9 

 Bloque 4. Estatística e Probabilidade   

▪ i 

▪ l 

 

▪ B4.1. Afondamento na teoría da probabilidade. 
Axiomática de Kolmogorov. Asignación de 
probabilidades a sucesos mediante a regra de 
Laplace e a partir da súa frecuencia relativa.  

▪ B4.2. Experimentos simples e compostos. 
Probabilidade condicionada. Dependencia e 
independencia de sucesos. 

▪ B4.3. Teoremas da probabilidade total e de Bayes. 
Probabilidades iniciais e finais, e verosimilitude dun 
suceso. 

 

▪ B4.1. Asignar probabilidades a sucesos 
aleatorios en experimentos simples e 
compostos, utilizando a regra de Laplace en 
combinación con diferentes técnicas de 
reconto persoais, diagramas de árbore ou 
táboas de continxencia, a axiomática da 
probabilidade e o teorema da probabilidade 
total, e aplica o teorema de Bayes para 
modificar a probabilidade asignada a un 
suceso (probabilidade inicial) a partir da 
información obtida mediante a 
experimentación (probabilidade final), 
empregando os resultados numéricos obtidos 
na toma de decisións en contextos 
relacionados coas ciencias sociais. 

▪ MACS2B4.1.1. Calcula a probabilidade de sucesos 
en experimentos simples e compostos mediante a 
regra de Laplace, as fórmulas derivadas da 
axiomática de Kolmogorov e diferentes técnicas de 
reconto. 

 

▪ CMCCT 10 

▪ MACS2B4.1.2. Calcula probabilidades de sucesos a 
partir dos sucesos que constitúen unha partición do 
espazo mostral. 

▪ CMCCT 10 

▪ MACS2B4.1.3. Calcula a probabilidade final dun 
suceso aplicando a fórmula de Bayes. 

 

▪ CMCCT 10 

▪ MACS2B4.1.4. Resolve unha situación relacionada 
coa toma de decisións en condicións de incerteza en 
función da probabilidade das distintas opcións. 

▪ CMCCT 

 

10 

▪ i 

▪ l 

▪ B4.4. Poboación e mostra. Métodos de selección 
dunha mostra. Tamaño e representatividade dunha 
mostra. 

▪ B4.5. Estatística paramétrica. Parámetros dunha 
poboación e estatísticos obtidos a partir dunha 
mostra. Estimación puntual. 

▪ B4.2. 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 

▪ MACS2B4.2.1. Valora a representatividade dunha 
mostra a partir do seu proceso de selección. 

 

▪ CMCCT 11 

▪ MACS2B4.2.2. Calcula estimadores puntuais para a 
media, varianza, desviación típica e proporción 
poboacionais, e aplícao a problemas reais. 

▪ CMCCT 12, 13 
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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. 

coñecida e para a media e proporción 
poboacional, cando o tamaño mostral é 
suficientemente grande. 

▪ MACS2B4.2.3. Calcula probabilidades asociadas á 
distribución da media mostral e da proporción 
mostral, aproximándoas pola distribución normal de 
parámetros axeitados a cada situación, e aplícao a 
problemas de situacións reais. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.2.4. Constrúe, en contextos reais, un 
intervalo de confianza para a media poboacional 
dunha distribución normal con desviación típica 
coñecida. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.2.5. Constrúe, en contextos reais, un 
intervalo de confianza para a media poboacional e 
para a proporción no caso de mostras grandes. 

 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.2.6. Relaciona o erro e a confianza dun 
intervalo de confianza co tamaño mostral, e calcula 
cada un destes tres elementos, coñecidos os outros 
dous, e aplícao en situacións reais. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ e 

▪ i 

▪ l 

▪ m 

▪ B4.10. Identificación das fases e das tarefas dun 
estudo estatístico. Elaboración e presentación da 
información estatística. Análise e descrición de 
traballos relacionados coa estatística e o azar, 
interpretando a información e detectando erros e 
manipulacións. 

▪ B4.3. Presentar de forma ordenada 
información estatística utilizando vocabulario e 
representacións adecuadas, e analizar de 
xeito crítico e argumentado informes 
estatísticos presentes nos medios de 
comunicación, na publicidade e noutros 
ámbitos, prestando especial atención á súa 
ficha técnica e detectando posibles erros e 
manipulacións na súa presentación e 
conclusións. 

▪ MACS2B4.3.1. Utiliza as ferramentas necesarias 
para estimar parámetros descoñecidos dunha 
poboación e presentar as inferencias obtidas 
mediante un vocabulario e representacións 
axeitadas. 

 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

 

12, 13 

▪ MACS2B4.3.2. Identifica e analiza os elementos 
dunha ficha técnica nun estudo estatístico sinxelo. 

▪ CMCCT 12, 13 

▪ MACS2B4.3.3. Analiza de xeito crítico e 
argumentado información estatística presente nos 
medios de comunicación e noutros ámbitos da vida 
cotiá. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

12, 13 

PROGRAMACIÓN DA AULA COMPOSTA POLAS TAREFAS DE CADA UNIDADE DIDÁCTICA (grupos de pequenas actividades ou exercicios) 
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   L:  LIBRO DO ALUMNO  (EDITORIAL ANAYA) 
 
Unidade 
Didáctica 

 
Títulodatarefa 

 
Competencias 

 
Actividadesde aprendizaxe (exerciciosseleccionados usando 

partes do/sestándar/es) 

Duración 
(sesións) 

1 Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas 

solucións (compatible, incompatible, determinado, indeterminado), e interpretalos 

xeometricamente para 2 e 3 incógnitas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC 

▪ LA:   EXERCICIOS p32 :  1  e  2 ,  p37:  1  e 2 ,  p48 :  

1  a  6  
2 

Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudar e resolver sistemas de ecuacións 

lineais. Resolver e discutir sistemas homoxéneos 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p38 -39:  1  a  3 ,  p40 -42:  1  a  3 ,  

p48:  7  a  12 ,  p51:  38  
3 

Discutir e resolver un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p43 :  1  e  2 ,  p49:  13 a  21 ,  

p51:  35  a  37  
3 

Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións e interpretar a solución 

dentro do contexto do enunciado. Resolver cuestións teóricas. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p49 -51:  22  a  34 ,  39  4 

2 Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, os seus tipos (vector fila, vector columna, 
matriz cadrada, trasposta, simétrica, triangular, …), as súas operacións e as súas 
propiedades. Realizar operacións combinadas con matrices. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p55 :  1  a  3 ,  p56 -59 :  1  a  3 ,  

p60 -61:  1  e 2 ,  p65 :  3 ,  p75:  1  a  3 ,  7  e  8 ,  p77 :  26  

e  27  

2 

Calcular a inversa dunha matriz cadrada polo método de Gauss CMCCT, CAA, CD, 

CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p63 :  1  e  2 ,  p75:  2 ,  4  a  6 ,  

p76:  23  e  24,  p77 :  41  
1 

Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o método de Gauss. 
Relacionar o rango dunha matriz coa dependencia lineal das súas filas ou as súas 
columnas. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p68 :  1 ,  p75 :  9  e  10  1 

Resolver ecuacións matriciais e sistemas de ecuacións en forma matricial. CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p65 :  4  a  11 ,  p69:  1  e  2 ,  p76 :  

12 a  25,  p77:  28 ,  30  a 37 ,  p78 :  42,  p79 :  53  a  60  
3 

Discutir o rango dunha matriz en función dun parámetro. CMCCT, CCL, CAA, 

CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p75 :  11 ,  p77:  9  1 

Resolver problemas alxébricos mediante matrices e as súas operacións. Resolver 
cuestións teóricas. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p77 -78:  38  a  40 ,  43  a  52  4 

3 Coñecer o concepto de determinante dunha matriz cadrada e dominar o automatismo 
para o seu cálculo. Coñecer as propiedades dos determinantes e aplicalas para o cálculo 
destes. Calcular determinantes “facendo ceros” nunha das súas liñas. 

CMCCT, CCL, CAA, 

CD, CSIEE 
▪ LA:   EXERCICIOS p82 :  1  a  3 ,  p83 -85 :  1  a  5 ,  

p101 :  1  a  5  
2 
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Coñecer os conceptos de menor dunha matriz, menor complementario e adxunto dun 

elemento dunha matriz cadrada e aplicalos para o cálculo de determinantes. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p86 :  1  e  2 ,  p87:  1  e 2  1 

Coñecer a caracterización do rango dunha matriz pola orde dos seus menores, e aplicala 

a casos concretos. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p88 :  1 ,  p101:  6  a 8 ,  p104:  40  
a  42  

1 

Calcular a inversa dunha matriz mediante determinantes.Recoñecer a existencia ou non 

da inversa dunha matriz e calculala no seu caso. 

CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p95 :  1  e  2 ,  p102 :  14  a  17 ,  

p103 :  30  e 31 ,  37 ,  p104:  43  
1 

Coñecer o teorema de Rouché e a regra de Cramer e utilizalos para a discusión e a 

resolución de sistemas de ecuacións. Resolver e discutir sistemas homoxéneos. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p89 :  1 ,  p90 -91:  1  a  4 ,  p92 :  1  
e  2 ,  p101 -102:  9  a 12 ,  p103:  38  

2 

Discutir e resolver un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p94 :  1  e  2 ,  p102 :  18  a  22 ,  

p103 :  36 ,  p104:  44  a  46,  p105 :  54 a  56  
2 

Expresar matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resolvelo achando a 

inversa da matriz dos coeficientes. Resolver ecuacións matriciais. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p103:  23 a 29 ,  34  e  35 ,  

p104 :  39  
1 

Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións e interpretar a solución 

dentro do contexto do enunciado. Resolver cuestións teóricas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p104 -105:  47  a  53  2 

4 Representaro semiplano de solucións dunha inecuación lineal ou identifica a inecuación 
que corresponde a un semiplano. 

CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p116:  1  e 2 ,  p122 :  1  a  12  1 

Dados un sistema de inecuacións lineales e unha función obxetivo, G,  representar 
orecinto de solucións factibles e optimizar G.Situación de la función objetivo sobre el 
recinto de validez para encontrar la solución óptima. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p116:  1  e 2 ,  p122 :  1  a  12  1 

Resolver problemas de programación lineal dados mediante un enunciado, enmarcando 
a solución dentro deste. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p116:  3 ,  p123 -125:  13 a  34  6 

5 Comprender o concepto de límite nas súas distintas versións, coñecendo a súa 
interpretación gráfica. Representar gráficamente límites descritos analíticamente. 
Representa analíticamente límites de funciones dadas gráficamente. A partir dunha 

expresión do tipo ( )
x
límf x

→
=       [ pode ser  +,  –,  a–,  a+  ou  a; e   pode ser  +,  

–  o  l] representala graficamente. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p132 -133:  1  a 5  3 

Coñecer as expresións infinitas (infinitos da mesma orde, infinito de orde superior a 

outro) e as súas operacións. Calcular límites de todo tipo  (x→+   ou   x→ –,   x→c,   

x→c+ ,    x→c–). Coñecer as indeterminacións. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p134 -135:  1  e 2 ,  p136 :  1 ,  

p137 :  1  e  2 ,  p139 :  1  a  4 ,  p140 :  1  e  2 ,  p142 -143:  

1  a  4 ,  p150:  1  a 11 ,  p151:  19 a  21,  p152 :  23 ,  

p153 :  43  e 45  

3 
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Coñecer o concepto de continuidade nun punto e os distintos tipos de 
descontinuidades.Determinar o valor dun parámetro (ou dous parámetros) para que 
unha función definida “a anacos” sexa continua no “punto (ou puntos) de empalme”. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p151:  12 a 16 ,  22 ,  p152 :  24  

a  28 ,  31  a  38 ,  p153:  41 ,  42  e  44  
3 

Resolver problemas e cuestións teóricas utilizando límites e o concepto de continuidade. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p151:  17 e 18 ,  p152 -153 :  29  

e  30 ,  39  e  40  
3 

6 Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: TVM, derivada nun punto, 
derivadas laterais, función derivada...Asociar a gráfica dunha función á da súa función 
derivada.Achar a derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p157:  1  a 3 ,  p168 :  1  a  6 ,  

p170 :  35  e 36  
2 

Estudar a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas 
laterais no “punto de empalme”. Relación entre continuidade e derivabilidade. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p159:  4  a 7 ,  p169 :  14  a  27 ,  

p171 :  46  e 47  
2 

Coñecer as regras de derivación e utilizalas para achar a función derivada doutra. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p163:  1  a 5 ,  p168 :  7  a  13,  

p170 :  28  a 34 ,  37  a 39 ,  p171:  48  a  51  
4 

Resolver cuestións teóricas empregando o concepto de derivada. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p171:  40 a 45  4 

7 Achar a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p175:  1 ,  p188:  1  a  10 ,  p189 :  

34  
2 

 Coñecer as propiedades que permiten estudar crecementos, decrecementos, máximos e 
mínimos relativos, tipo de curvatura, puntos de inflexión,  etc., e sabelas aplicar en casos 
concretos. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p176:  1  e 2 ,  p177 :  1  e  2 ,  

p179 :  1  e  2 ,  p188 :  11  a 14 ,  p189 :  25  a 28 ,  30 ,  

31,  33 e  35,  p191 :  57  a  60  

2 

 Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función. CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE, CCEC, CSC 

▪ LA:   EXERCICIOS p181:  1  a 4 ,  p189 -190:  36  a  

51,  
4 

 Resolver problemas e cuestións teóricas empregando os conceptos estudiados neste 
tema. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p188 -189:  15  a  24 ,  29 ,  32,  

p191 :  52  a 55  
4 

8 Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas, 
dominio de definición, simetrías, periodicidade, puntos de corte cons eixos, asíntotas e 
ramas parabólicas, máximos e mínimos, puntos de inflexión,...) na representación de 
funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, 
trigonométricas, con radicais, exponenciais, logarítmicas, con valor absoluto, ... 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p195 -200:  1  a 8 ,  p201 :  1 ,  

p203 :  1 ,  p205:  1 ,  p207:  1 ,  p214-216:  1  a  32  
6 

Resolver problemas e cuestións teóricas empregando os conceptos estudiados neste 
tema. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p216 -217:  33  a  39 4 

9 Coñecer o concepto de primitiva dunha función e obter primitivas das funcións 
elementais e algunhas funcións compostas na que se debann realizar substitucións 
sinxelas 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p221 -223:  1  a 4 ,  p238 :  1  a  9  5 
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Coñecer o concepto, a terminoloxía, as propiedades e a interpretación xeométrica da 
integral definida. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p225:  1 ,  p238:  10  a  12  3 

Coñecer e aplicar a regra de Barrow para o cálculo de áreas (Calcula a área baixo unha 
curva entre dúas abscisas e cálculo da área entre dúas curvas) 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p228:  1  e 2 ,  p230 :  1  e  2 ,  

p231 :  1 ,  p239:  13  a  20  
3 

 Resolver problemas e cuestións teóricas empregando o cálculo integral. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p239 -241:  21  a  55 4 

10 Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade asociada a eles, así como as 
súas operacións e propiedades. Coñecer as leis de Morgan. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p248 -249:  1  e 2 ,  p266 :  1  a  
11  

2 

Coñecer os conceptos de frecuencia absoluta e relativa dun suceso e a relación entre 
frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. Coñecer a Lei de Laplace. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p250 -251:  1  a 3 ,  p253 :  1  a  3  1 

Coñecer os conceptos de probabilidade condicionada, dependencia e independencia de 
sucesos, e utilizalos para calcular probabilidades. Expresar mediante operacións con 
sucesos un enunciado. Aplicar as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun 
suceso a partir das probabilidades doutros. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p255:  1 ,  p256 -257:  1  a  7 ,  

p266 :  12  a 14 ,  p267:  19 e  20  
2 

Coñcecer o concepto de probabilidade “a posteriori”. Coñecer o Teorema da 
Probabilidade Total e a Fórmula ou Teorema de Bayes e aplicalalos no cálculo de 
probabilidades 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p259:  1  e 2 ,  p261 :  1  e  2 ,  

p267 :  15  a 18  
2 

Manexar e interpretar as táboas de continxencia para formular e resolver algúns tipos 
de problemas de probabilidade. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p267:  21 a 24  2 

Utilizar o diagrama en árbore para describir o proceso de resolución de problemas con 
experiencias compostas. Cálcular probabilidades totais e probabilidades “a posteriori”. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p267 -268:  25  a  31 ,  p269 :  38  

a  42  
2 

Resolver cuestións teóricas sobre probabilidade. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p268:  32 a 37  1 

11 Coñecer os concpetos de poboación e mostra. Coñecer o papel das mostras,  as súas 
características, o proceso de mostraxe e algúns dos distintos modos de obter mostras 
aleatorias (sorteo, sistemático, estratificado). 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p274 -275:  1  e 2 ,  p282 :  1  a  5  3 

Identificar cando un colectivo é población ou é mostra, razonar por qué se debe recurrir 
a unha mostra nunha circunstancia concreta, comprender que unha mostra ten que ser 
aleatoria e dun tamaño adecuado ás circunstancias da experiencia. Describir, calculando 
os elementos básicos, o proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, sistemático ou 
estratificado. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p276 -277:  1  a 4 ,  p282 -283 :  

6  a  15  
5 

12 Coñecer as características da distribución normal, interpretar os seus parámetros e CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p287 -288:  1  a 4  1 
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utilizala para calcular probabilidades coa axuda das táboas. 

Obter o intervalo característico  ( k)  correspondente a unha certa probabilidade. CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p289 -290:  1  a 4 ,  p304 :  1  a  4  1 

Coñecer e aplicar o teorema central del límite para describir o comportamento das 
medias das mostras dun cierto tamaño extraídas dunha poboación de características 
coñecidas. Describir a distribución das medias mostrais correspondentes a unha 

poboación coñecida (con  n 30  ou ben coa poboación normal), e calcula 
probabilidades relativas a elas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p293:  1  e 2 ,  p304 -305:  5  a  

12  
1 

Achar o intervalo característico correspondente ás medias de certo tamaño extraídas 
dunha certa poboación e correspondente a unha probabilidade. 

CMCCT, CAA, CD, 
CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p297:  1 ,  p305:  13  e  14  2 

Coñecer, comprender y aplicar a relación que existe entre otamaño da mostra, o nivel 
de confianza e o erro máximo admisible na construcción de intervalos de confianza para 
a media. Calcular o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os 
demais elementos do intervalo. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p298 -299:  1  e 2  1 

Resolver problemas e cuestións teóricas relacionadas cos contidos deste tema CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p305 -307:  15  a  36  2 

13 Coñecer as características da distribución binomial B (n, p),  a obtención dos parámetros  

,   e a súa similitude cunha normal ( ),N np npq  cando  n · p 5. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p311:  1  e 2  2 

Coñecer, comprender e aplicar as características da distribución das proporcións 
mostrais e calcular probabilidades relativas a elas. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p313:  1  2 

Para unha certa probabilidade, achar o intervalo característico correspondente das 
proporcións en mostras dun certo tamaño. Coñecer, comprender e aplicar a relación 
que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e o erro máximo admisible na 
construcción de intervalos de confianza para proporcións e probabilidades. 

CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p315:  1 ,  p320:  1  a  13  2 

Resolver problemas e cuestións teóricas relacionadas cos contidos deste tema. CMCCT, CCL, CAA, 
CD, CSIEE 

▪ LA:   EXERCICIOS p321:  14 e 15  2 
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F) TEMPORALIZACIÓN 
 

Os estándares de aprendizaxe de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, agrúpanse en  4  
bloques: 

• Procesos,   métodos   e   actitudes matemáticas 

• Números e álxebra 

• Análise  

• Estatística e probabilidade 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes matemáticas desenvolverase de forma transversal nas 
diferentes unidades ao longo de todo o curso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE UNIDADES TÍTULO Avaliación 

B
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: 
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BLOQUE 2: 

NÚMEROS E ÁLXEBRA 

1 
ÁLXEBRA DE MATRICES 

1 2 DETERMINANTES. SISTEMAS DE 
ECUACIÓNS. 

3 
PROGRAMACIÓN LINEAL 

BLOQUE 3:ANALISE 

4 
LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

2 

5 
DERIVADAS. TÉCNICAS DE DERIVACIÓN 

6 
APLICACIÓNS DAS DERIVADAS 

7 
REPRESENTACIÓN DE FUNCIÓNS 

8 
INTEGRAL INDEFINIDA 

3 

9 
INTEGRAL DEFINIDA 

BLOQUE 4: 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

10 
AZAR E PROBABILIDADE 

11 
AS MOSTRAS ESTATÍSTICAS 

12 INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN DA 
MEDIA 

13 INFERENCIA ESTATÍSTICA. ESTIMACIÓN 
DUNHA PROPORCIÓN 

 

Esta distribución é aproximada tendo en conta que o ritmo de aprendizaxe dos alumnos vai ser 
determinante na posibilidade de ir avanzando nos diferentes contidos. 
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G) GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA SUPERAR A MATERIA  
 

 

Considéranse contidos mínimos todos os da materia xa que este é un curso terminal que 
rematará coa obtención do título de Bacharelato e que, ademais, previa realización da proba 
pertinente, permitirá o acceso a Universidade. 

. 

 

H) PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Docencia presencial  

• Interese e traballo do alumno na materia e na aula, medido a través de elementos tales 

como a participación e as tarefas diarias. 

• Presentación dos traballos en tempo e forma 

• Controis periódicos 

• Exame de avaliación 

Docencia non presencial: 

• Asistencia obrigatoria a videoconferencias, utilizando a cámara e o micrófono.  

• Entrega de tarefas en tempo e forma, a través da aula virtual e/ou realización de probas 

telemáticas periódicas. 

• Realización de controis telemáticos: Os controis realizaranse a través da aula virtual, coa 

cámara e micro aberto durante unha videoconferencia a través de Webex, e poderán 

consistir na realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, 

problemas, cuestións, preguntas teóricas, etc. 

• Participación nas clases virtuais,  pregunta de dúbidas nos foros  e/ ou nas 

videoconferencias. 

 

 

10.3. CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS 
 

Os criterios metodolóxicos asumen unha concepción constructivista da aprendizaxe. Isto 

implica ter en conta o punto de partida do alumno e o proceso que este sigue para elabora-los 

conceptos matemáticos. 

O nivel anterior de contacto coas matemáticas dos alumnos maniféstase nos coñecementos 

previos. A partir destes constrúen os novos conceptos, traballando sobre unha gran variedade 

de situacións concretas.  

Proceden por aproximacións sucesivas, desde a simplemente manipulativa e a comprensión 

intuitiva, pasando por etapas intermedias de representación (mediante debuxos, esquemas, 
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gráficos, etc.), ata a comprensión razoada co manexo de notacións, figuras e símbolos 

abstractos. 

 Os criterios metodolóxicos a tratar son: 

• Conexión dos novos contidos cos que o alumno xa coñece. 

• Utilización dunha metodoloxía activa onde o alumnado sexa quen de acadar pequenas 

conquistas matemáticas coa axuda do seu profesorado. 

• Inclusión dunha visión histórica das matemáticas. 

• Introdución dun enfoque cultural e multidisciplinar nalgúns temas. 

• Educar matematicamente no entorno para coñecelo e transformalo. 

• Introducir contidos curriculares que permitan afondar na intuición e outras 

capacidades básicas 

• Promoción dun conxunto de valores propios das matemáticas que deberían ser 

transferidos a calquera actividade humana, entre eles, o rigor. 

 O profesor levará á práctica estes criterios metodolóxicos cos alumnos a través de 

actividades: 

• Individuais. 

• En pequeno grupo ( 3 ou 4 alumnos ). 

• En gran grupo (coa totalidade dos alumnos da aula ). 

Liñas metodolóxicas xerais: 

-  Explicacións a cargo do profesor. 

-  Traballo práctico apropiado. 

-  Consolidación e práctica de técnicas e rutinas fundamentais. 

-  Resolución de problemas, incluída a aplicación das Matemáticas a situacións da vida diaria. 

Considérase imprescindible que o alumno traballe "ó día" e de forma individual as tarefas 

desenvoltas e propostas na clase para que desta forma non se "perda" e adquira o 

coñecemento e a comprensión da materia con solidez, ademais de formar un hábito de 

traballo. Desta forma os alumnos e as alumnas aprenderán matemáticas en vez dunha serie de 

conceptos e resultados de xeito simplemente mecánico e memorístico. 
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Docencia non presencial: 

• O profesorado subirá á aula virtual, a planificación do traballo a principios de semana.  

• Marcaranse 2 vídeoconferencias obrigatorias fixas semanais.  

• Uso obrigatorio de cámara e micrófono nas videoconferencias. 

• Haberá clases asíncronas (vía aula virtual o alumnado terá acceso a vídeos explicativos 

sobre os conceptos máis complicados da materia) e/ou síncronas (a través da plataforma 

Webex sempre que dispoñan da autorización da familia). 

• Quincenalmente, ou cada tres semanas controlarase o progreso do alumnado mediante 

diferentes probas telemáticas. 

• O alumnado pode formular as súas dúbidas a través da aula virtual, do correo electrónico 

ou nas conferencias semanais. 

 
 
10.4 MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

Docencia presencial: 

• Libro do alumno para a área de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II de 2º 

BACHILLERATO Ed. ANAYA, caderno do alumno, calculadora. 

• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos 

adquiridos. 

• Recursos dixitais (libro dixital, aula virtual,programas informáticos,.....) 

• Fichas de reforzo e de ampliación para a inclusión e atención a diversidade. 

Para a docencia non presencial:  

• Ordenador personal e webcan, tablet. 

• Móbil. 

• Libros dixitais, vídeos explicativos e diferentes contidos multimedia. 

• Cisco Webex Meetings (vídeoconferencias). 

• A comunicación coas familias será por Abalar móbil, titorías virtuais por webex, 

telefonicamente cando sexa necesario ou por correo electrónico. 

• A comunicación co alumnado será a través da aula virtual, vídeoconferencias por webex e/ 

ou correo electrónico. 
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10.5 CRITERIOS SOBRE A AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

Docencia presencial durante todo o curso: 

❑ Ao longo do curso realizaranse tres avaliacións, coincidindo cada unha delas co final dun 
trimestre. 

 
❑ En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames (polo 

menos un control e o exame de avaliación). 
 

❑ No exame de avaliación, preguntarase ó alumno por toda a materia estudada desde o 
comezo do curso ata ese momento e terá un peso do 60% na nota das probas escritas 
nesa avaliación, quedando o corenta por cento restante para o/os controis. 

 
❑  A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  
probas  escritas 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá  ao interese e traballo do alumno na 
materia e na aula e á melloría mostrada, medido a través de elementos tales como 
a participación, tarefas diarias, presentación dos traballos en tempo e forma, ... 

 
❑ Como norma xeral non haberá exames de recuperación das avaliacións anteriores xa que 

cada avaliación comprende a materia estudada desde o comezo do curso. 
 

❑ A cualificación final do alumno de Bacharelato obterase mediante a media ponderada das 
cualificacións das tres avaliacións, cos seguintes “pesos” ( porcentaxes ):   

• 1ª avaliación:  25 % 

• 2ª avaliación:  35 % 

• 3ª avaliación:  40 % 
❑ Se un alumno aprobase a terceira avaliación e obtivese unha cualificación final inferior a 5 

( por ter algunha avaliación anterior suspensa ), se lle outorgará a cualificación final de 5. 
❑ Realizarase unha proba final (coa totalidade de contidos impartidos) antes da avaliación 

ordinaria para aqueles alumnos que non teñan aprobado o curso. 
 

 
A cualificación da terceira avaliación non ten que coincidir necesariamente coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de xuño entrarán no exame todos os contidos impartidos ao longo do 
curso e a sua avaliación basearase na cualificación obtida na proba escrita. 
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, 
fala con él , ten “chuletas”, móbil, reloxo intelixente (smartwatch), ...., se lle retirará o exame e o 
mesmo será cualificado cun “0”. 
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Docencia non presencial: 

❑ Asistencia obrigatoria ás dúas videoconferencias semanais. 

❑ Uso obrigatorio nas videoconferencias de cámara e micro. 

❑ A cualificación farase do seguinte xeito: 

• O 30% da cualificación obterase das entregas de tarefas en tempo e forma e/ ou probas 

telemáticas quincenais. 

• O  60 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todos os 

controis. Os controis realizaranse a través da aula virtual, durante unha 

videoconferencia a través de Webex coa cámara e micro aberto, e poderán consistir na 

realización de cuestionarios, test de resposta múltiple, pequenos exercicios, problemas, 

cuestións, preguntas teóricas,… 

• O 10% da cualificación obterase da participación nas clases virtuais, pregunta de dúbidas 

nos foros  e/ ou nas videoconferencias.  

❑ Se o alumnado non asiste ao 90% das conferencias deberá presentarse a unha proba 

telemática final. 

❑ As recuperacións durante o curso ou en xuño e, de ser o caso, a proba extraordinaria de 

setembro realizaranse online a través de Webex con cámara aberta e micrófono. 

 Se se detecta a realización fraudulenta dunha tarefa, dun control ou dunha proba telemática o 

alumno será cualificado cun “0” en dita proba. 

  

Parte de docencia  presencial e parte non presencial: 

Se o ensino ten parte presencial e parte non presencial a cualificación final será a media 

ponderada das cualificacións correspondentes tendo en conta a duración de cada unha. 

 

10.6. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO NA PRÁCTICA DOCENTE 

Para avaliar a presente programación terase en conta o seguimento trimestral da mesma, por 
parte dos profesores que impartan a asignatura,valorando  
 
✓ os obxectivos acadados 
✓ a correcta secuenciación da materia 
✓ os propios recursos empregados 
✓ e a metodoloxía didáctica empregada, 
✓ así como tamén, o nivel da clase e dificultades atopadas.  
 
O profesor poderá introducir as medidas correctoras sempre que o estime oportuno.  
 
Periodicamente nas reunións de Departamento tratarase sobre ditas cuestións. 
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Ao final de curso, os profesores que impartan a asignatura, farán un resume global que terá en 
conta, alomenos, os seguintes aspectos: o grado de cumprimento dos obxectivos acadados e 
dificultades atopadas. O informe final permitirá logo introducir as modificacións oportunas para 
os vindeiros cursos. 
 

 

 

10.7. ACTIVIDADES DE SEGUEMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS 
PENDENTES 

 

 

Procedemento de recuperación da materias pendente de cursos anteriores: 

 

1º Haberá dous exames parciais: xaneiro e  abril. 

2º Para preparar cada un dos exames parciais, o alumnado poderá utilizar os materiais da 

materia correspondentes ao curso anterior.    

3º A cualificación final será a media aritmética das cualificacións dos exames parciais sempre 

que estas sexan maiores o iguais que 4. 

4º Se a cualificación final é inferior a  5,  o alumnado deberá presentarse a unha proba final na 

primeira semana do mes de maio. No caso de que o alumnado aprobase algún dos exames 

parciais, poderá optar por facer todo o exame ou repetir só o parcial suspenso. 

5º No caso de non superar a materia ao remate do curso, haberá un exame extraordinario coa 

totalidade dos contidos. 

6º O profesorado do Departamento de Matemáticas estará durante algúns recreos a 

disposición do alumnado para resolver as súas dúbidas.  

 

No caso de ensino non presencial, o profesor de Matemáticas do curso actual realizará o 

seguimento do plan de traballo a través da aula virtual, creará videoconferencias específicas para 

o alumnado coa materia pendente e os exames serán on line mediante Webex con cámara e 

micrófono. 

 

 

 

 

10.8. DESEÑO DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DOS SEUS 
RESULTADOS 

 

O deseño da avaliación inicial estará fundamentada nos estándares imprescindibles da materia 

no curso anterior. 

Durante as primeiras semanas realizarase a avaliación inicial que consistirá nunha avaliación 

individual mediante observación directa, utilizando unha metodoloxía activa e participativa con 
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clases puramente prácticas. Detectaranse as aprendizaxes imprescindibles non adquiridas no 

curso anterior mediante instrumentos coma: 

Pequenas probas escritas, observación e rexistro do traballo, comportamento e actitude na 

aula, preguntas en clase, simulación de situacións, debates, actividades de autoavaliación. 

O profesorado do departamento compartirá e analizará os informes de avaliación 

individualizados do curso anterior, para así facilitar a transmisión de información do noso 

alumnado. Ademais para un coñecemento personalizado do alumnado e da súa situación 

emocional realizará entrevistas formais ou informais, intercambio de opinións e información 

entre os membros do equipo educativo. 

As medidas a adoptar como consecuencia dos resultados da avaliación inicial irán encamiñadas 

a traballar con máis atención aquelas partes da materia onde apreciamos unha maior falta de 

coñecemento por parte dos alumnos, valorando a posibilidade de facilitar a aqueles máis 

necesitados, material de traballo extra. 

 

10.9.  PLAN DE REFORZO 

▪ Análise e valoración das aprendizaxes imprescindibles que se impartiron e das que non se 

impartiron no curso 2020/2021: En primeiro non se impartiu o bloque de Estatística e 

Probabilidade.  

▪ Tendo en conta os informes do curso 2020/21 traballaranse os contidos non impartidos no 

curso anterior no  bloque Estatística e Probabilidade ao comezar o bloque correspondente 

no presente curso. 

▪ Proporanse tarefas globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as 

competencias do alumnado, a aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso 

didáctico, actividades que favorezan a auto‐aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo, a 

investigación mediante proxectos de traballo, entre outras. 

 
 
10.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á  DIVERSIDADE 
 

Docencia presencial 

• Exercicios de reforzo. 

• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades, pode introducir 

modificacións na programación para facilitar a aprendizaxe. 
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Docencia non presencial 

• Establecer videoconferencias con grupos reducidos de alumnado, ou conferencias 

individuais. 

• Adaptar as tarefas propostas segundo as necesidades do alumnado. 

 

10.11. CONCRECIÓN DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS QUE SE TRABALLARÁN NO CURSO 

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 na medida que a nosa materia precise en cada una das partes do currículo. 

Desde a nosa aula e mediante o contacto co alumnado, fomentaremos o desenvolvemento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou contra 

persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non 

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

Do mesmo xeito, promoveremos 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. 

Prestaremos especial atención a prevención da violencia de xénero, da violencia contra as 

persoas con discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou 

xenofobia. 

Evitaremos os comportamentos e os contidos sexistas e os estereotipos que supoñan 

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero. 

Potenciaremos 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. 

 

 

 

 



Programación Matemáticas                         IES Afonso X o Sabio Curso 2021/22 
 

 

408  

 

10.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Valorarase a participación do departamento en distintas actividades extraescolares e 

complementarias (coma participación en concursos), sempre que a situación sanitaria o faga 

posible. 

O departamento, a través do seu profesor Eduardo Dorrego, involúcrase este curso no clube de 

ciencias. Para iso levará a cabo un proxecto orientado ao alumnado de 4º de ESO de 

Matemáticas Académicas, así como para alumnado de BAC sobre “Os elementos de Euclides”. 

O proxecto consiste na lectura do libro, análise do contexto histórico e social no que se escribiu 

e estudo do impacto e a influencia do libro para lograr entender a importancia do mesmo. 

O número de sesións e a presencialidade das mesmas están aínda por definir. 

 

10.13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN EN 

RELACIÓN COS RESULTADOS ACADÉMICOS E PROCESOS DE MELLORA 

O grao de cumplimento da propia programación é, en si mesmo, o principal criterio para poder 

avaliar a idoneidade desta programación. 

De forma xeral: 

1. Considerarase conforme a programación se se cumpre ao menos un 90% dos contidos 

programados ao principio do curso. 

2. Se non hai unha desviación na programación por avaliación máis aló dun 10% dos contidos 

programados. 

3. Sería igualmente conforme ou válida a programación, aínda que non se acadase o 90% 

antedito, se as razóns ou motivos son de carácter externo (perda de horas de clase por razóns 

de diversa índole), se os niveis iniciais dos alumnos son baixos, especialmente nos aspectos de 

carácter lingüístico nas súas linguas maternas, se non se cumpren os ritmos de adquisición dos 

contidos previstos ou se o seu baixo nivel de cumprimento é atribuíble claramente a unha falta 

de implicación e traballo do alumnado. 

Práctica docente 

Temos moi pouco marxe de actuación nalgúns aspectos que consideramos moi importantes e, 

sen embargo non son considerados, suficientemente, polos que son responsables directos dos 

mesmos: 

 apoio ao alumno no traballo diario fóra de clase, cando o necesite, e controlar que realiza as 

tarefas, coa profundidade que requiren, 
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 intentar dar as clases a primeiras horas, cando o alumno está menos cansado para que poida 

seguir o razoamento continuado como as Matemáticas esixen e o tempo de clase non se perda 

en corrixir comportamentos dos alumnos que non deberían ser propios en estudios de 

secundaria e bacharelato pero que non obstante, a medida que avanza a xornada, o mal 

comportamento xeralízase. A falta de atención e a falta de continuidade no traballo son 

factores determinantes na obtención de malos resultados. 
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