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 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: 

• FÁTIMA COBO LÓPEZ, P.E.S. 
 Matemáticas II de 2º de Bacharelato C-T  
 Matemáticas Aplicadas ás CCSS de 2º de Bacharelato 
  Matemáticas 4º ESO (opción A)  
 Matemáticas Académicas 3ºESO  
 Matemáticas 1º ESO  

 
• MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ TRASANCOS, P.E.S. 

 Matemáticas I de 1º de Bacharelato C-T 
 Matemáticas 1º ESO agrupamento  
 Matemáticas Académicas 3ºESO un grupo e un agrupamento. 

 
• ALFREDO PENA IGLESIAS, P.E.S.  

 Métodos Estatísticos e Numéricos de 2º de Bacharelato 
 Matemáticas 1º ESO un grupo (bilingüe) 

 
• Mª DE LA VEGA ARCOS MARTÍNEZ, P.E.S. 

 Matemáticas I de 1º de Bacharelato C-T 
 Matemáticas 4º ESO (opción B) dous grupos  
 Ámbito Científico P.E.M.A.R. 

 
• MARÍA JOSÉ GARCÍA RODRIGUEZ, P.E.S. 

 Matemáticas Aplicadas ás CCSS de 1º de Bacharelato 
 Matemáticas Académicas 3ºESO dos grupos 
 Matemáticas Aplicadas 3ºESO 
 Matemáticas 2º ESO: 

 

• PILAR YUBERO LAS CUEVAS, P.E.S. 
 Matemáticas 1ºESO catro grupos  

 

• JESUSA CRESPO DEL CORRAL, MESTRA 
 Matemáticas 1º ESO:  dous grupos 
 Matemáticas 2º ESO:  dous grupos 
 

 
• ROSA MARÍA GARCÍA GARCÍA 

 Matemáticas 1ºESO douss grupos 
 Matemáticas 2ºESO dous grupos 

 
• MARCELINO PEDREDO ARIAS 

 Matemáticas 4º ESO (opción A) un grupo 
 Matemáticas 2ºESO: dous grupos 
 Reforzo Cálculo 2ºESO  
 Ciencias Aplicadas FP básica  un grupo 

 
 
  
 Na programación xeral do Centro figuran os horarios e outros datos administrativos dos profesores deste 
Departamento. 

 

 O xefe de departamento no presente curso é María del Carmen Muñoz Trasancos. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (E. S. O.) 

 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
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 hai ido sendo alcanzado 
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, aplicado 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 a os 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. 

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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 CONTRIBUCIÓN DAS MATEMÁTICAS AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

As competencias básicas concíbense como o conxunto de habilidades cognitivas, procedementais e 
actitudinais que son podidos e deben ser alcanzadas ao longo da ensino obrigatorio por todo o alumnado, 
respectando as características individuais. Estas competencias son aquelas que todas as persoas precisan 
para a súa realización e desenvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o 
emprego. 

O desenvolvemento das competencias básicas debe permitir aos estudantes integrar os seus aprendizaxes, 
poñéndoos en relación con distintos tipos de contidos, utilizar eses contidos de xeito efectivo cando 
resulten necesarios e aplicalos en diferentes situacións e contextos. 

De acordo co disposto na LOE, as competencias básicas forman parte das ensinanzas mínimas da 
educación obrigatoria, xunto cos obxectivos de cada área ou materia, os contidos e os criterios de 
avaliación. Polo tanto, non substitúen a os elementos que actualmente se contemplan no currículo, senón 
que os completan formulando un enfoque integrado e integrador de todo o currículo escolar. 

Establecéronse oito competencias básicas, estas competencias básicas non son independentes unhas 
doutras, senón que están entrelazadas. Algúns elementos de elas compleméntanse, entrecrúzanse ou 
abordan perspectivas complementarias. 

Como norma, cada unha das áreas ha de contribuír ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á 
súa vez, cada unha das competencias básicas alcanzarase como consecuencia do traballo en varias áreas 
ou materias. Unicamente deste modo se pode garantir que as aprendizaxes colaboren efectivamente ao 
desenvolvemento das competencias, na medida que se integren na estrutura global do coñecemento e 
facilítese a súa aplicación a unha ampla variedade de situacións. 

 

Matemática 

- Interpretar, describir a realidade e actuar sobre ela. 

- Razoar matematicamente. 

- Comprender unha argumentación matemática. 

- Expresarse e comunicarse en linguaxe matemática. 

- Utilizar as ferramentas axeitadas para obter conclusións e reducir a incerteza para enfrontarse a 
situacións cotiás. 

 

Comunicación lingüística 

- Utilizar a expresión oral e escrita na formulación e expresión de ideas. 

- Entender enunciados para resolver problemas. 

- Saber expresar os procedementos utilizados na resolución dun problema. 

- Transmitir conxecturas utilizando o léxico propio das matemáticas. 

- Valorar a linguaxe sintética, simbólica e abstracta da linguaxe matemática. 
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- Ser capaz de extraer información numérica dun texto dado. 

- Expresar ideas e conclusións, que conteñan información numérica, con claridade. 

- Saber relacionar a información dun texto cos conceptos numéricos. 

- Entender a linguaxe alxébrica como unha linguaxe en si mesmo, co seu vocabulario e as súas normas. 

- Saber describir correctamente unha figura xeométrica e os seus elementos. 

- Saber expresar explicacións científicas baseadas nos conceptos xeométricos aprendidos. 

 

Coñecemento e interacción co mundo físico 

- Discriminar as formas, relacións e estruturas xeométricas. 

- Desenvolver a visión espacial. 

- Transferir formas e representacións entre o plano e o espazo. 

- Elaborar modelos identificando as características máis relevantes dunha situación real para representala 
simbolicamente. 

- Determinar pautas de comportamento para poder facer predicións sobre a evolución, a precisión e as 
limitacións dun modelo. 

- Valorar os números e as súas operacións como medio para describir acontecementos cotiáns. 

- Recoñecer as distintas figuras xeométricas no plano ou no espazo en elementos do mundo natural. 

- Utilizar os coñecementos sobre áreas, perímetros e volumes para describir distintos fenómenos da 
natureza. 

- Utilizar a información proporcionada por táboas e gráficas, ou por datos estatísticos, para describir 
elementos da realidade. 

 

Tratamento da información e competencia dixital 

- Incorporar as ferramentas tecnolóxicas como recursos didácticos para o aprendizaxe e para a resolución 
de problemas. 

- Utilizar as linguaxes gráfica e estatística para interpretar mellor a realidade expresada nos medios de 
comunicación 

- Usar a calculadora como ferramenta que facilita os cálculos mecánicos. 

- Coñecer que tipo de información nos achegan os números. 

- Saber utilizar a calculadora como axuda nos cálculos matemáticos. 

- Entender a álxebra como unha linguaxe codificada. 

- Utilizar programas informáticos como axuda na resolución de problemas onde interveñen áreas e 
perímetros de figuras planas. 
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- Utilizar programas informáticos que axudan a automatizar os cálculos estatísticos e aelaborar gráficas. 

 

Social e cidadá 

- Describir os fenómenos sociais mediante a análise funcional e a estatística. 

- Achegar criterios científicos para predicir e tomar decisións. 

- Valorar os puntos de vista alleos como formas alternativas para abordar unha situación. 

- Comprender o procedemento de aproximación de números como medio de interpretar información dada. 

- Recoñecer o valor dos números na nosa sociedade. 

- Aproveitar os coñecementos adquiridos para explicar situacións matemáticas a outras persoas. 

- Dominar conceptos matemáticos cotiáns importantes para as relacións humanas. 

- Valorar as estatísticas como medio de coñecemento e de mellora da sociedade. 

 

Cultural e artística 

- Describir e comprender o mundo que nos rodea. 

- Apreciar a beleza das estruturas artísticas creadas con formas xeométricas e simetrías. 

- Aproveitar o coñecemento de xeometría plana e espacial para crear ou describir distintos elementos 
artísticos. 

- Reflexionar sobre a forma de facer matemáticas noutras culturas (antigas ou actuais) como 
complementarias das nosas. 

- Utilizar as potencias como medio de descrición de elementos artísticos con regularidades xeométricas. 

- Recoñecer elementos numéricos en distintas manifestacións artísticas. 

- Coñecer distintas unidades de medida tradicionais e valorar as culturas en que se utilizaban. 

 

Aprender a aprender 

- Reflexionar sobre a necesidade de adquirir coñecementos sobre números para poder avanzar na súa 
aprendizaxe. 

- Valorar a aprendizaxe de razoamentos matemáticos e procedementos adquiridos como fonte de 
coñecementos futuros. 

- Aprender a autoavaliar os coñecementos adquiridos. 

- Ser consciente de si formulou ou operado mal, en función do contexto do problema. 

- Aprender a valorar a álxebra como medio de simplificar procedementos e razoamentos. 
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Autonomía e iniciativa persoal 

- Por medio dos procesos propios da resolución de problemas contribuír a fomentar a autonomía e 
iniciativa persoal. 

- Planificar estratexias e asumir retos que contribúan a convivir coa incerteza. 

- Controlar os procesos de toma de decisión. 

- Fomentar a autonomía, a perseveranza, a sistematización, a reflexión crítica e a habilidade para 
comunicar os resultados do propio traballo. 

- Analizar procesos matemáticos relacionados con números e concluír razoamentos inacabados. 

 
 OBXECTIVOS 
 
A ensinanza das matemáticas nesta etapa contribuirá a que o alumnado desenvolva as capacidades implícitas 
nos seguintes obxectivos xerais: 
 

1.   Incorporar á linguaxe habitual os modos de argumentación e as formas de expresión matemática 
(numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilística, etc. ), tanto nas situacións que se 
suscitan na vida cotiá como nas procedentes dos ámbitos matemático ou científico, co obxecto 
de mellorar a comunicación e promover a reflexión sobre as propias actuacións. 

 
2.   Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar 

procedementos de medida, técnicas de recollida e análise de datos, empregar a clase de número 
e a notación máis adecuada para representalos e realizar o cálculo máis apropiado a cada 
situación. 

 
3.   Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou outras fontes de información; 
analizar criticamente as funcións que desempeñan estes elementos matemáticos e valorar se a 
súa achega mellora a comprensión das mensaxes. 

 
4.   Identificar, describir, representar e cuantificar as formas e relacións espaciais que se presentan 

na vida cotiá, en contextos científicos e artísticos, analizar as propiedades e relacións 
xeométricas implicadas, valorar a súa compoñente estética e estimular a creatividade e a 
imaxinación. 

 
5.   Utilizar de forma adecuada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 

para realizar cálculos numéricos ou alxébricos, comprobar propiedades xeométricas, buscar, 
tratar, representar e transmitir informacións de índole diversa e como axuda na aprendizaxe. 

 
6.   Fortalecer a capacidade de razoamento, actuando ante os problemas que se suscitan na vida 

cotiá de acordo con modos propios da actividade matemática, tales como a exploración 
sistemática de alternativas, o preguntas ante as apreciacións intuitivas, a flexibilidade para 
modificar o punto de vista, a precisión na linguaxe, a xustificación dos razoamentos, a 
perseveranza na procura de solucións ou a necesidade da súa verificación. 

 
7.   Formular e resolver problemas matemáticos ou procedentes doutras ámbitos, individualmente 

ou en grupo, empregando distintos recursos e instrumentos, valorando a conveniencia das 
estratexias utilizadas en función da análise dos resultados obtidos e mostrando unha actitude 
positiva e confianza na propia capacidade. 
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8.   Integrar os coñecementos matemáticos na bagaxe cultural propia, en conxunción cos saberes 
que se van adquirindo desde as distintas áreas e aplicalos para analizar e valorar fenómenos 
sociais como a diversidade cultural, o respecto ao ambiente, a saúde, o consumo, a igualdade de 
xénero ou a convivencia pacífica. 

 
9.   Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura desde un punto de vista histórico, 

apreciando a súa contribución ao desenvolvemento da sociedade actual. 
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SEGUNDO CURSO DA ESO 

UNIDADE 1: Divisibilidade e números enteiros 
 
Obxectivos 

• Identificar relacións de divisibilidade entre números naturais. 
• Recoñecer e diferenciar os números primos e os números compostos. 
• Descompoñer números en factores primos. 
• Calcular o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números e aplicar os 

devanditos conceptos na resolución de situacións problemáticas. 
• Diferenciar os conxuntos  e , identificar os seus elementos e coñecer as relacións de inclusión que 

os ligan. 
• Operar con números enteiros. 
• Resolver problemas con números naturais e enteiros. 

 
Contidos temporalizados 
 
Setembro 
 
 
Outubro 
 

• A relación de divisibilidade 
- Asociación entre divisibilidade e división exacta. 
- Múltiplos e divisores: 
- Os múltiplos dun número. 
- Os divisores dun número. 
- Criterios de divisibilidade por 2, 3, 5 e 10. 
- Construción da serie ordenada de múltiplos dun número. 
- Obtención dos divisores dun número. 

• Números primos e números compostos 
- Identificación dos primos menores de 50. 
- Elaboración de estratexias para determinar se un número é primo ou composto. 
- Descomposición dun número en factores primos. 
- Identificación de relacións de divisibilidade entre números descompostos en factores. 

• Mínimo común múltiplo e máximo común divisor de dous ou máis números 
- Múltiplos comúns a varios números. Obtención do mín.c.m. de dous números. 
- Divisores comúns a varios números. Obtención do máx.c.d. de dous números. 
- Aplicación dos algoritmos óptimos para o cálculo rápido do mín.c.m. e do máx.c.d. 

• O conxunto dos números enteiros 
- Diferenciación dos conxuntos N e Z. 
- Orde en Z. 
- A recta numérica. Representación de enteiros na recta. 
- Ordenación de números enteiros. 

• Operacións con números enteiros 
- Suma e resta de números enteiros. Oposto dun número enteiro. 
- Multiplicación e división de enteiros. Regra dos signos. 
- Resolución de expresións con paréntese e operacións combinadas. 
- -Potencias de base enteira e expoñente natural. Propiedades. 
- Raíz dun número enteiro. 

• Resolución de problemas 
- Resolución de problemas de múltiplos e divisores. 
- Resolución de problemas de máx.c.d. e de mín.c.m. 
- Resolución de problemas con varias operacións de números enteiros. 
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Criterios de avaliación 
• Recoñece se un número é múltiplo ou divisor doutro. 
• Obtén o conxunto dos divisores dun número. 
• Acha múltiplos dun número, dadas unhas condicións. 
• Xustifica as propiedades dos múltiplos e divisores. 
• Identifica os números primos menores que 100. 
• Dado un conxunto de números, separa os primos dos compostos. 
• Coñece e aplica os criterios de divisibilidade. 
• Aplica procedementos óptimos para descompoñer un número en factores primos. 
• Calcula mentalmente o máx.c.d. e o mín.c.m. de varios números sinxelos. 
• Coñece e aplica os algoritmos óptimos para calcular o máx.c.d. e o mín.c.m. de dous ou máis 

números. 
• Resolve problemas apoiándose no concepto de máx.c.d. 
• Resolve problemas apoiándose no concepto de mín.c.m. 
• Identifica, nun conxunto de números, os enteiros. 
• Coloca números naturais e enteiros nun diagrama que representa a  e . 

• Suma e resta números enteiros. 
• Multiplica e divide números enteiros. 
• Resolve operacións combinadas en  

• Resolve problemas de dous ou máis operacións con números naturais. 
• Resolve problemas de números positivos e negativos. 

 
Mínimos esixibles 

• Recoñecer se un número é múltiplo ou divisor doutro e aplicar os criterios de divisibilidade. 
• Descompoñer un número en factores primos e recoñecer os números primos menores de 100. 
• Diferenciar con claridade os conxuntos numéricos  e . 

• Operar con soltura con números positivos e negativos en expresións sinxelas con operacións 
combinadas. 

• Calcular mentalmente o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de números sinxelos. 
 
Metodoloxía 

• Repasar os conceptos relativos á divisibilidade dados no primeiro ciclo. 
• Ensinar o alumnado a resolver problemas mediante a resolución daqueles que o profesor considere 

máis adecuados entre os que figuran nas primeiras páxinas do libro do alumno (pp. 10-15). 
• Insistir na importancia de ler varias veces o enunciado ata comprendelo claramente. 
• Insistir na importancia de aplicar a lóxica ante calquera problema, antes de pasar a resolvelo. 
• Fixar unha metodoloxía na resolución de problemas: ler o enunciado por partes, anotar e ordenar os 

datos, aplicar o problema a algún caso particular máis sinxelo, desenvolver o problema con todos os 
seus pasos, expresar a solución. 

• Lembrar a importancia de indicar na solución as unidades resultantes (km, g, l, libros, vacas, 
galletas, etc.), tendo sempre en conta o que nos pregunten no enunciado.  

• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 
do libro, realizar os cálculos mentalmente ou mediante operacións aritméticas (nunca cos dedos), etc. 

• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar as matemáticas á resolución de problemas da vida cotiá, para que os alumnos entendan que o 

pensamento matemático serve para interpretar a realidade e actuar sobre ela. 
 
 
UNIDADE 2: Sistema de numeración decimal e sistema sesaxesimal 
 
Obxectivos 

• Comprender a estrutura do sistema de numeración decimal e manexar as equivalencias entre as 
distintas ordes de unidades. 
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• Ordenar e aproximar números decimais. 
• Operar con números decimais. 
• Pasar cantidades sesaxesimais de forma complexa a incomplexa, e viceversa. 
• Operar con cantidades sesaxesimais. 
• Resolver problemas con cantidades decimais e sesaxesimais. 

 
Contidos temporalizados 
 
Outubro 
 

• O sistema de numeración decimal 
- Os números decimais. 

Ordes de unidades. Equivalencias. 
Clases de números decimais. 

- Orde no conxunto dos números decimais. 
Os decimais na recta numérica. Representación. 
Interpolación dun decimal entre dous decimais dados. 

- Aproximación dun decimal a unha determinada orde de unidades. 
• Operacións con números decimais 

- Cálculo mental con números decimais. 
- Aplicación dos distintos algoritmos para sumar, restar, multiplicar e dividir números 

decimais. 
Utilización das propiedades da división para eliminar as cifras decimais do divisor. 

- Resolución de expresións con operacións combinadas 
- Aplicación do algoritmo para a obtención da raíz cadrada. 

• O sistema sesaxesimal 
- A medida do tempo. 

Horas, minutos e segundos. 
- A medida da amplitude dos ángulos. 

Graos, minutos e segundos. 
- Expresión dunha cantidade en distintas ordes de unidades. 
- Expresións en forma complexa e incomplexa. 

Transformación de expresións complexas en incomplexas e viceversa. 
- Paso de cantidades decimais sinxelas a forma sesaxesimal, e viceversa. 

• Operacións no sistema sesaxesimal 
- Suma e resta de cantidades en forma complexa. 
- Produto e cociente dunha cantidade complexa por un número. 

• Resolución de problemas 
- Resolución de problemas con varias operacións de números decimais. 
- Resolución de problemas que esixen o manexo do sistema sesaxesimal. 

 
Criterios de avaliación 

• Le e escribe números decimais. 
• Coñece as equivalencias entre as distintas ordes de unidades decimais e enteiros. 
• Distingue os distintos tipos de números decimais (exactos, periódicos, outros). 
• Asocia os números decimais e os seus correspondentes puntos da recta numérica. 
• Ordena un conxunto de números decimais. 
• Interpola un decimal entre outros dous dados. 
• Suma, resta e multiplica números decimais. 
• Divide números enteiros e decimais aproximando o cociente ata a orde de unidades desexada. 
• Multiplica e divide pola unidade seguida de ceros. 
• Resolve expresións con operacións combinadas de números decimais. 
• Calcula a raíz cadrada dun número coa aproximación desexada. 
• Transforma amplitudes angulares e tempos de forma complexa a incomplexa. 
• Transforma amplitudes angulares e tempos de forma incomplexa a complexa. 
• Suma e resta amplitudes angulares e tempos expresados en forma complexa. 
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• Multiplica e divide amplitudes angulares e tempos por un número. 
• Resolve problemas con varias operacións de números decimais. 
• Resolve problemas que esixen o manexo de cantidades sesaxesimais en forma complexa. 

 
Mínimos esixibles 

• Ler e escribir números decimais (ata as millonésimas). 
• Diferenciar decimais exactos e decimais periódicos. 
• Realizar a representación na recta de números con dúas cifras decimais. 
• Aproximar un número ás décimas e ás centésimas. 
• Sumar, restar, multiplicar e dividir números decimais. 
• Utilizar as equivalencias entre as distintas unidades do Sistema Sesaxesimal. 

 
Metodoloxía 

• Comprobar os coñecementos previos do alumnado sobre os números decimais e a súa 
representación, as equivalencias entre unidades e a multiplicación e división pola unidade seguida de 
ceros. 

• Repasar os coñecementos do alumnado sobre a recta numérica e sobre a resolución dunha raíz 
cadrada. 

• Ensinar o alumnado a resolver problemas mediante a resolución daqueles que o profesor considere 
máis adecuados entre os que figuran nas primeiras páxinas do libro do alumno (pp. 10-15). 

• Insistir na importancia de ler varias veces o enunciado ata comprendelo claramente. 
• Insistir na importancia de aplicar a lóxica ante calquera problema, antes de pasar a resolvelo. 
• Fixar unha metodoloxía na resolución de problemas: ler o enunciado por partes, anotar e ordenar os 

datos, aplicar o problema a algún caso particular máis sinxelo, desenvolver o problema con todos os 
seus pasos, expresar a solución. 

• Apoiar as aproximacións de decimais á millonésima con operacións con números máis sinxelos e co 
manexo de ábacos e táboas coas ordes de unidades.  

• Utilizar a calculadora para realizar raíces cadradas de números decimais. 
• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 

do libro, realizar cálculos con operacións aritméticas, manexar a calculadora sen problemas, etc. 
• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar as matemáticas á resolución de problemas da vida cotiá, para que os alumnos entendan que o 

pensamento matemático serve para interpretar a realidade e actuar sobre ela. 
 
 
UNIDADE 3: As fraccións 
 
Obxectivos 

• Comprender e utilizar os distintos conceptos de fracción. 
• Recoñecer e calcular fraccións equivalentes. 
• Aplicar a equivalencia de fraccións para facilitar os distintos procesos matemáticos. 
• Operar con fraccións. 
• Resolver problemas con números fraccionarios. 
• Identificar, clasificar e relacionar os números racionais e os decimais. 
• Calcular potencias de expoñente enteiro. 
• Utilizar as potencias de base 10 para expresar números moi grandes ou moi pequenos. 
• Reducir expresións numéricas ou alxébricas con potencias. 

 
Contidos temporalizados 
 
Novembro 
 

• Os significados dunha fracción 
- A fracción como parte da unidade. 
- A fracción como cociente indicado. 
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 Transformación dunha fracción nun número decimal. 
- A fracción como operador. 

 Cálculo da fracción dunha cantidade. 
• Equivalencia de fraccións 

- Identificación e produción de fraccións equivalentes. 
- Simplificación de fraccións. 
- Redución de fraccións a común denominador. 
- Comparación e ordenación de fraccións. 

• Operacións con fraccións 
- Suma e resta de fraccións. 

Aplicación dos algoritmos de suma e resta de fraccións reducindo común denominador. 
- Produto e cociente de fraccións. 

Fracción inversa dunha dada. 
Fracción doutra fracción. 

- Redución de expresións con operacións combinadas. 
Regras para a eliminación de paréntese en expresións aritméticas con fraccións. 

• Potencias de números fraccionarios 
- Propiedades das potencias. 

Potencia dun produto e dun cociente. 
Produto e cociente de potencias da mesma base. 
Potencia dunha potencia. 

- Interpretación das potencias de expoñente cero e de expoñente negativo. Paso a forma de 
fracción. 

- Operacións con potencias. 
• Resolución de problemas 

- Problemas nos que intervén a fracción dunha cantidade. 
- Problemas de suma e resta de fraccións. 
- Problemas de produto e cociente de fraccións. 
- Problemas nos que aparece a fracción doutra fracción. 

• Os números racionais 
- Identificación de números racionais. 
- Transformación dun decimal en fracción. 

 
Criterios de avaliación 

• Asocia unha fracción a unha parte dun todo. 
• Expresa unha fracción en forma decimal. 
• Calcula a fracción dun número. 
• Identifica se dúas fraccións son equivalentes. 
• Obtén varias fraccións equivalentes a unha dada. 
• Obtén a fracción equivalente a unha dada con certas condicións. 
• Simplifica fraccións ata obter a fracción irreducible. 
• Reduce fraccións a común denominador. 
• Ordena fraccións reducíndoas previamente a común denominador. 
• Suma e resta fraccións. 
• Multiplica e divide fraccións. 
• Reduce expresións con operacións combinadas. 
• Resolve problemas nos que se calcula a fracción dun número. 
• Resolve problemas de sumas e restas de fraccións. 
• Resolve problemas de multiplicación e/ou división de fraccións. 
• Resolve problemas utilizando o concepto de fracción dunha fracción. 
• Sitúa cada un dos elementos dun conxunto numérico nun diagrama que relaciona os conxuntos ,  

e . 

• Identifica, nun conxunto de números, os que son racionais. 
• Expresa en forma de fracción un decimal exacto. 



Departamento de Matemáticas.            Programación do Curso 2015-16 
 

 14 

• Expresa en forma de fracción un decimal periódico. 
• Calcula potencias de base positiva ou negativa e expoñente natural. 
• Interpreta e calcula as potencias de expoñente negativo. 
• Obtén a descomposición polinómica dun número decimal, segundo as potencias de base dez. 
• Obtén unha aproximación abreviada dun número moi grande ou moi pequeno mediante o produto 

dun número decimal sinxelo por unha potencia de base dez. 
• Calcula a potencia dun produto ou dun cociente. 
• Multiplica e divide potencias da mesma base. 
• Calcula a potencia doutra potencia. 
• Reduce expresións utilizando as propiedades das potencias. 

 
Mínimos esixibles 

• Asociar certas fraccións sinxelas (1/2, 1/4, 3/4…) ao seu correspondente número decimal, e 
viceversa. 

• Pasar á forma fraccionaria calquera decimal exacto. 
• Calcular a fracción dunha cantidade enteira. 
• Calcular o total, coñecida a fracción e a parte. 
• Simplificar fraccións con números pequenos. 
• Recoñecer fraccións equivalentes. 
• Comparar fraccións de igual denominador ou de igual numerador. 
• Reducir a común denominador fraccións sinxelas. 
• Sumar, restar, multiplicar e dividir fraccións sinxelas. 

 
Metodoloxía 

• Introducir o concepto de fracción con gráficos sobre cuadrícula e con materiais manipulables, como 
os cubos de plástico Multilink. 

• Facerlles descubrir mediante a práctica que operar con fraccións de diferente denominador resulta 
complicado, polo que é conveniente substituír as fraccións dadas por outras equivalentes co mesmo 
denominador. 

• Ensinar o alumnado a resolver problemas mediante a resolución daqueles que o profesor considere 
máis adecuados entre os que figuran nas primeiras páxinas do libro do alumno (pp. 10-15). 

• Insistir na importancia de explicar todo o proceso cando traballen con problemas, en lugar de 
limitarse a realizar os cálculos. 

• Insistir na importancia de aplicar a lóxica ante calquera problema, antes de pasar a resolvelo. 
• Fixar unha metodoloxía na resolución de problemas. 
• Mostrar a aplicación práctica das potencias de dez, para expresar distancias astronómicas ou 

microscópicas.  
• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 

do libro, realizar os cálculos mentalmente ou mediante operacións aritméticas (nunca cos dedos), etc. 
• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar as matemáticas á resolución de problemas da vida cotiá. 

 
 
UNIDADE 4: Proporcionalidade e porcentaxes 
 
Obxectivos 

• Coñecer e manexar os conceptos de razón e proporción. 
• Recoñecer as magnitudes directa ou inversamente proporcionais, construír as súas correspondentes 

táboas de valores e formar con elas distintas proporcións. 
• Resolver problemas de proporcionalidade directa ou inversa, por redución á unidade e pola regra de 

tres. 
• Comprender e manexar os conceptos relativos ás porcentaxes. 
• Utilizar procedementos específicos para a resolución dos distintos tipos de problemas con 

porcentaxes. 
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Contidos temporalizados 
 
Novembro 
 
 
Decembro 
 

• Razóns e proporcións 
- Elementos. Medios e extremos. Relacións: equivalencia de fraccións. 
- Construción de proporcións a partir de pares de fraccións equivalentes. 
- Cálculo do termo descoñecido dunha proporción.  

• Magnitudes directamente proporcionais 
- Táboas de valores. Relacións. Constante de proporcionalidade. 
- Construción de proporcións a partir dos valores dunha táboa de proporcionalidade directa. 

• Magnitudes inversamente proporcionais 
- Táboas de valores. Relacións. 
- Construción de proporcións a partir dos valores dunha táboa de proporcionalidade inversa. 

• Proporcionalidade composta 
- Identificación das distintas relacións de proporcionalidade en situacións que relacionan máis 

de dúas magnitudes. 
• Porcentaxes 

- A porcentaxe como proporción. 
- A porcentaxe como fracción. 
- Asociación dunha porcentaxe a unha fracción ou a un número decimal. 
- Cálculo de porcentaxes. 
- Aumentos e diminucións porcentuais. 

• Interese bancario 
- O interese simple como un problema de proporcionalidade composta. 
- Fórmula do interese simple. 

• Resolución de problemas 
- Problemas de proporcionalidade directa e inversa. 

Método de redución á unidade. 
Regra de tres. 

- Problemas de proporcionalidade composta. 
- Problemas de porcentaxes. 

Cálculo de porcentaxes directas. 
Cálculo do total, coñecida a parte. 
Cálculo da porcentaxe, coñecidos o total e a parte. 
Cálculo de aumentos e diminucións porcentuais. 

- Resolución de problemas de interese bancario. 
 
Criterios de avaliación 

• Obtén a razón de dous números. Selecciona dous números que gardan unha razón dada. Calcula un 
número que garda con outro unha razón dada. 

• Identifica se dúas razóns forman proporción. 
• Calcula o termo descoñecido dunha proporción. 
• Distingue as magnitudes proporcionais das que non o son. 
• Identifica se a relación de proporcionalidade que liga dúas magnitudes é directa ou inversa, constrúe 

a táboa de valores correspondente e obtén, a partir dela, distintas proporcións. 
• Resolve, reducindo á unidade, problemas sinxelos de proporcionalidade directa. 
• Resolve, reducindo á unidade, problemas sinxelos de proporcionalidade inversa. 
• Resolve problemas de proporcionalidade directa. 
• Resolve problemas de proporcionalidade inversa. 
• Resolve problemas de proporcionalidade composta. 
• Asocia cada porcentaxe a unha fracción. 
• Obtén porcentaxes directas. 
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• Obtén o total, coñecidos a parte e o tanto por cento. 
• Obtén o tanto por cento, coñecidos o total e a parte. 
• Resolve problemas de porcentaxes. 
• Resolve problemas de aumentos e diminucións porcentuais. 
• Resolve problemas de interese bancario. 

 
Mínimos esixibles 

• Recoñecer se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade. 
• Recoñecer se a proporcionalidade é directa ou inversa. 
• Calcular o termo descoñecido dunha proporción. 
• Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e 

inversamente proporcionais. 
• Resolver problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, en situacións da experiencia cotiá. 
• Calcular porcentaxes directas. 
• Resolver situacións de aumento ou diminución porcentual. 
• Calcular o xuro que produce un capital nun número enteiro de anos para un rédito dado. 

 
Metodoloxía 

• Reservar a última semana de decembro, antes das vacacións, para repasar os contidos traballados ata 
o momento. 

• Comprobar que as bases dos conceptos e das operacións con fraccións e decimais son sólidas, para 
poder abordar os contidos da proporcionalidade. 

• Introducir algúns termos novos asociándoos a outros que xa coñecen: asociaremos o termo razón ao 
de fracción, e o de proporción ao de par de fraccións equivalentes. 

• Insistir na importancia da comprensión dos procesos antes de pasar á súa aplicación mecánica. 
• Insistir na importancia da aparencia visual (táboas, orde dos datos, pasos ben delimitados…) para a 

comprensión e a resolución de problemas. 
• Fixar unha metodoloxía na resolución de problemas. 
• Resolver numerosos problemas aplicando diferentes métodos para chegar ao resultado. 
• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 

do libro, realizar operacións aritméticas, construír táboas con coidado e limpeza, etc. 
• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar a proporcionalidade e o cálculo de porcentaxes a problemas da vida cotiá. 

 
 
UNIDADE 5: Álxebra 
 
Obxectivos 

• Utilizar a linguaxe alxébrica para xeneralizar propiedades e relacións matemáticas. 
• Interpretar a linguaxe alxébrica. 
• Coñecer os elementos e a nomenclatura básica relativos ás expresións alxébricas. 
• Operar e reducir expresións alxébricas. 

 
Contidos temporalizados 
 
Xaneiro 
 

• A linguaxe alxébrica 
- Utilidade da álxebra. 

Xeneralizacións. 
Fórmulas. 
Codificación de enunciados. 
Ecuacións. 

- Tradución de enunciados da linguaxe natural á linguaxe alxébrica. 
- Interpretación de expresións en linguaxe alxébrica. 
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- . 
• Expresións alxébricas 

- Identificación dos distintos tipos de expresións alxébricas. Utilización da nomenclatura 
relativa a estas. 

• Monomios 
- Elementos: coeficiente, grao. 
- Monomios semellantes. 
- Operacións con monomios. 

• Polinomios 
- Elementos e nomenclatura. 
- Valor numérico. 

• Operacións con polinomios 
- Oposto dun polinomio. 
- Suma e resta de polinomios. 
- Produto de polinomios. 
- Extracción de factor común. 
- Simplificación de expresións alxébricas con parénteses e operacións combinadas. 

• Os produtos notables 
- Automatización das fórmulas relativas aos produtos notables. 
- Aplicación do factor común e dos produtos notables na descomposición factorial e na 

simplificación de fraccións alxébricas. 
 
Criterios de avaliación 

• Traduce á linguaxe alxébrica enunciados relativos a números descoñecidos ou indeterminados. 
• Expresa, por medio da linguaxe alxébrica, relacións ou propiedades numéricas. 
• Interpreta relacións numéricas expresadas en linguaxe alxébrica (por exemplo, completa unha táboa 

de valores correspondentes coñecendo a lei xeral de asociación). 
• Identifica o grao, o coeficiente e a parte literal dun monomio.  
• Clasifica os polinomios e distíngueos doutras expresións alxébricas. 
• Calcula o valor numérico dun polinomio para un valor dado da indeterminada. 
• Suma, resta, multiplica e divide monomios. 
• Suma e resta polinomios. 
• Multiplica polinomios. 
• Extrae factor común. 
• Aplica as fórmulas dos produtos notables. 
• Transforma en produto certos trinomios utilizando as fórmulas dos produtos notables. 
• Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 

 
Mínimos esixibles 

• Interpretar e utilizar expresións alxébricas que achegan información sobre propiedades, relacións, 
xeneralizacións, etc. 

• Diferenciar unha identidade dunha ecuación. 
• Traducir á linguaxe alxébrica enunciados moi sinxelos. 
• Coñecer a nomenclatura e os elementos relativos aos monomios. 
• Operar con monomios. 
• Coñecer a nomenclatura e os elementos relativos aos polinomios. 
• Operar con polinomios. 

 
Metodoloxía 

• Repasar os coñecementos sobre a propiedade distributiva, que deben estar perfectamente asimilados 
para poder traballar no campo da álxebra: suprimir parénteses, prioridade ou xerarquía das 
operacións con parénteses e expresións numéricas, simplificación de fraccións e algunhas 
propiedades das potencias. 

• Indicarlle ao alumnado a utilidade da álxebra e mostrarlle exemplos da súa aplicación na vida real. 
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• No caso dos monomios semellantes, insistir na idea de que só se suman as partes numéricas ou 
coeficientes. No produto de monomios, insistir en que se multiplican tanto as partes numéricas como 
a parte literal. 

• Facerlles ver que na etimoloxía das palabras binomio, trinomio e polinomio está xa o seu significado. 
• Insistir na importancia da orde e limpeza na substitución das letras polos seus valores numéricos. 
• Ir introducindo os contidos paseniño e gradualmente, de maneira que non se pase a un concepto ou 

operación novos mentres o anterior non estea ben consolidado. 
• Resolver numerosos exercicios con monomios e polinomios para asegurar a súa asimilación. 
• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 

do libro, respectar sistematicamente a xerarquía das operacións, etc. 
• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 

 
 
UNIDADE 6: Ecuacións 
 
Obxectivos 

• Coñecer o concepto de ecuación e de solución dunha ecuación. 
• Resolver ecuacións de primeiro grao. 
• Resolver problemas con axuda das ecuacións de primeiro grao. 
• Resolver ecuacións de segundo grao. 
• Utilizar as ecuacións de segundo grao como ferramenta para resolver problemas. 

 
Contidos temporalizados 
 
Xaneiro 
 
 
Febreiro  
 

• Ecuacións 
- Identificación. 
- Elementos: termos, membros, incógnitas e solucións. 
- Ecuacións inmediatas. Transposición de termos nunha ecuación. 
- Ecuacións con expresións polinómicas de primeiro grao. 
- Ecuacións con denominadores. Eliminación de denominadores. 
- Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

• Ecuación de segundo grao 
- Identificación 
- Solucións dunha ecuación de segundo grao. 
- Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas. 
- Forma xeral dunha ecuación de segundo grao. 
- Fórmula para a resolución de ecuacións de segundo grao. 
- Redución de ecuacións de segundo grao á forma xeral. 

• Problemas alxébricos 
- Tradución de enunciados a linguaxe alxébrica. 
- Resolución de problemas con axuda da álxebra. 

Asignación da incógnita. 
Codificación dos elementos do problema en función da incógnita elixida. 
Construción da ecuación. 
Resolución. Interpretación e crítica da solución. 

 
Criterios de avaliación 

• Recoñece se un valor determinado é ou non solución dunha ecuación. 
• Escribe unha ecuación que teña por solución un valor dado. 
• Traspón termos nunha ecuación (os casos inmediatos:  a + x = b; a – x = b;   

x – a = b;  ax = b;  x/a = b). 
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• Resolve ecuacións sinxelas (sen parénteses nin denominadores). 
• Resolve ecuacións con parénteses. 
• Resolve ecuacións con denominadores. 
• Resolve ecuacións con parénteses e denominadores. 
• Resolve problemas de relacións numéricas. 
• Resolve problemas aritméticos sinxelos (idades, presupostos...). 
• Resolve problemas aritméticos de dificultade media (móbiles, mesturas...). 
• Resolve problemas xeométricos. 
• Resolve ecuacións de segundo grao incompletas. 
• Resolve ecuacións de segundo grao dadas na forma xeral. 
• Resolve ecuacións de segundo grao que esixen a previa redución á forma xeral. 
• Resolve problemas de relacións numéricas. 
• Resolve problemas aritméticos sinxelos. 
• Resolve problemas aritméticos de dificultade media. 
• Resolve problemas xeométricos. 

 
Mínimos esixibles 

• Recoñecer unha ecuación e os seus elementos. 
• Pescudar se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación dada. 
• Coñecer o concepto de ecuacións equivalentes. 
• Coñecer os procedementos básicos para a trasposición de termos dun membro a outro dunha 

ecuación. 
• Resolver ecuacións de primeiro grao sen denominadores nin parénteses. 
• Resolver ecuacións do tipo ax2 = c. 
• Comprender o proceso seguido para resolver certos problemas “tipo” moi sinxelos e resolver outros 

similares. 
 
Metodoloxía 

• Asegurar os mecanismos básicos para a resolución de ecuacións mediante a práctica reiterada. 
• Axudar o alumnado a reducir expresións alxébricas, como camiño para facilitar a resolución de 

ecuacións, xa que lles permite pasar dunha ecuación complicada a outra máis sinxela. 
• Iniciar a resolución de ecuacións por tenteo, para que os alumnos reflexionen sobre o significado de 

resolver ecuacións antes de entrar nos procesos de mecanización. 
• Iniciar o proceso de resolución de incógnitas co auxilio das ecuacións mediante problemas moi 

sinxelos. 
• Fixar un método para resolver paso a paso calquera ecuación: eliminar parénteses, eliminar 

denominadores, pasar os termos con incógnita a un membro, reducir termos e despexar a incógnita. 
• Fixar un método para a resolución de problemas de ecuacións: identificar e dar nome aos elementos 

do problema, relacionar os elementos mediante unha ecuación, resolver a ecuación, interpretar e 
comprobar a solución. 

• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 
do libro, fixarse nos signos que preceden ás parénteses, etc. 

• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar as ecuacións a problemas reais da vida cotiá. 

 
 
UNIDADE 7: Sistemas de ecuacións 
 
Obxectivos 

• Calcular, recoñecer e representar as solucións dunha ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Coñecer o concepto de sistema de ecuacións lineais. Saber en que consiste a solución dun sistema e 

coñecer a súa interpretación gráfica. 
• Resolver sistemas de ecuacións lineais. 
• Utilizar os sistemas de ecuacións como ferramenta para resolver problemas. 
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Contidos temporalizados 
 
Febreiro 
 

• Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas 
- Ecuacións lineais 

Solucións dunha ecuación lineal. 
Construción da táboa de valores correspondente ás solucións dunha ecuación lineal. 
Representación gráfica. Recta asociada a unha ecuación lineal. 

• Sistema de ecuacións lineais 
- Concepto de sistema de ecuacións. 
- Interpretación gráfica dun sistema de ecuacións lineais. 

Solución dun sistema. 
Sistemas con infinitas solucións. Sistemas indeterminados. 
Sistemas incompatibles ou sen solución. 

• Métodos para a resolución de sistemas de ecuacións lineais 
- Método gráfico. 
- Resolución de problemas coa axuda dos sistemas de ecuacións. 

Asignación das incógnitas. 
Codificación alxébrica do enunciado (sistema de ecuacións lineais). 
Resolución do sistema. 
Resolución. Interpretación e crítica da solución. 

 
Criterios de avaliación 
• Recoñece se un par de valores  (x, y)  é solución dunha ecuación de primeiro grao con dúas 

incógnitas. 
• Dada unha ecuación lineal, constrúe unha táboa de valores (x, y), con varias das súas solucións, e 

represéntaa no plano cartesiano. 
• Identifica, entre un conxunto de pares de valores, a solución dun sistema de ecuacións de primeiro 

grao con dúas incógnitas. 
• Recoñece, ante a representación gráfica dun sistema de ecuacións lineais, se o sistema ten solución; 

e, en caso de que a teña, identifícaa. 
• Obtén graficamente a solución dun sistema de ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de substitución. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de igualación. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de redución. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais elixindo o método que vai seguir. 
• Resolve problemas de relacións numéricas con sistemas de ecuacións. 
• Resolve problemas aritméticos sinxelos con axuda dos sistemas de ecuacións. 
• Resolve problemas aritméticos de dificultade media con axuda dos sistemas de ecuacións. 
• Resolve problemas xeométricos con axuda dos sistemas de ecuacións. 

 
Mínimos esixibles 

• Recoñecer unha ecuación lineal. 
• Representar punto a punto distintas ecuacións lineais. 
• Recoñecer se un  par de valores é, ou non, solución dun sistema. 
• Identificar a solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano. 
• Comprender o proceso seguido na resolución de certos problemas “tipo” mediante o auxilio dos 

sistemas de ecuacións e resolver, mediante os mesmos procedementos, outros problemas similares. 
 
Metodoloxía 

• Antes de abordar o estudo dos sistemas de ecuacións, será conveniente revisar os conceptos 
anteriores de álxebra e dedicar un espazo de tempo a suprimir denominadores nunha ecuación e a 
practicar os pasos para resolver ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

• Insistir na importancia da orde e da claridade á hora de resolver ecuacións. 
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• Facerlles ver claramente que nunha ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas se poden atopar 
tantas solucións como se queiran e que todas elas responden a un formato común que se expresa na 
forma ax + by = c. 

• Facerlles ver claramente que, mentres que unha ecuación lineal ten infinitas solucións, o sistema 
formado por dúas ecuacións normalmente só ten unha. 

• Fixar un método de resolución: orientar os alumnos para que identifiquen con incógnitas os datos do 
problema formulado e, en segundo lugar, que escriban ecuacións relacionando os elementos do 
problema. 

• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 
do libro, realizar cálculos, fixarse no signo que precede ás parénteses, etc. 

• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar as ecuacións lineais e os sistemas de ecuacións a problemas reais da vida cotiá. 

 
 
UNIDADE 8: Teorema de Pitágoras. Semellanza 
 
Obxectivos 

• Coñecer e aplicar o teorema de Pitágoras. 
• Obter áreas calculando, previamente, algún segmento mediante o teorema de Pitágoras. 
• Coñecer e comprender o concepto de semellanza. 
• Comprender o concepto de razón de semellanza e aplicalo para a construción de figuras semellantes 

e para o cálculo indirecto de lonxitudes. 
• Coñecer e aplicar os criterios de semellanza de triángulos rectángulos. 
• Resolver problemas xeométricos utilizando os conceptos e procedementos propios da semellanza. 

 
Contidos temporalizados 
 
Marzo 
 

• Teorema de Pitágoras 
- Relación entre áreas de cadrados. Demostración. 
- Aplicacións do teorema de Pitágoras: 

Cálculo dun lado dun triángulo rectángulo coñecendo os outros dous. 
Cálculo dun segmento dunha figura plana a partir doutros que, con el, formen un triángulo 
rectángulo. 
Identificación de triángulos rectángulos a partir das medidas dos seus lados. 

• Figuras semellantes 
- Razón de semellanza. Ampliacións e reducións. 
- Planos, mapas e maquetas. Escala. Aplicacións. 

• Semellanza de triángulos 
- Triángulos semellantes. Condicións xerais. 
- Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales. 
- A semellanza entre triángulos rectángulos. 

• Aplicacións da semellanza 
- Cálculo da altura dun obxecto vertical a partir da súa sombra. 
- Outros métodos para calcular a altura dun obxecto. 
- Construción dunha figura semellante a outra. 

 
Criterios de avaliación 

• Dadas as lonxitudes dos tres lados dun triángulo, recoñece se é ou non rectángulo. 
• Calcula o lado descoñecido dun triángulo rectángulo, coñecidos os outros dous. 
• Nun cadrado ou rectángulo, aplica o teorema de Pitágoras para relacionar a diagonal cos lados e 

calcular o elemento descoñecido. 
• Nun rombo, aplica o teorema de Pitágoras para relacionar as diagonais co lado e calcular o elemento 

descoñecido. 
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• Nun trapecio rectángulo ou isóscele, aplica o teorema de Pitágoras para establecer unha relación que 
permita calcular un elemento descoñecido. 

• Nun polígono regular, utiliza a relación entre raio, apotema e lado para, aplicando o teorema de 
Pitágoras, achar un destes elementos a partir dos outros. 

• Relaciona numericamente o raio dunha circunferencia coa lonxitude dunha corda e a súa distancia ao 
centro. 

• Aplica o teorema de Pitágoras na resolución de problemas xeométricos sinxelos. 
• Aplica o teorema de Pitágoras no espazo. 
• Calcula a área e o perímetro dun triángulo rectángulo, dándolle dous dos seus lados (sen a figura). 
• Calcula a área e o perímetro dun rombo, dándolle as súas dúas diagonais ou unha diagonal e o lado. 
• Calcula a área e o perímetro dun trapecio rectángulo ou isóscele cando non se lle dá a altura ou un 

dos lados. 
• Calcula a área e o perímetro dun segmento circular (debuxado), dándolle o raio, o ángulo e a 

distancia do centro á base. 
• Calcula a área e o perímetro dun triángulo equilátero ou dun hexágono regular dándolle o lado. 
• Recoñece, entre un conxunto de figuras, as que son semellantes, e enuncia as condicións de 

semellanza. 
• Constrúe figuras semellantes a unha dada segundo unhas condicións establecidas (por exemplo, dada 

a razón de semellanza). 
• Coñece o concepto de escala e aplícaa para interpretar planos e mapas. 
• Obtén a razón de semellanza entre dúas figuras semellantes (ou a escala dun plano ou mapa). 
• Calcula a lonxitude dos lados dunha figura que é semellante a unha dada e cumpre unhas condicións 

dadas. 
• Recoñece triángulos rectángulos semellantes aplicando os criterios de semellanza. 
• Calcula a altura dun obxecto a partir da súa sombra. 
• Calcula a altura dun obxecto mediante outros métodos. 

 
Mínimos esixibles 

• Posuír soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto ou hipotenusa) nun 
triángulo rectángulo do que se coñecen os outros dous e aplicalo a figuras planas e espaciais. 

• Recoñecer figuras semellantes. 
• Obter a razón de semellanza a partir de dúas figuras semellantes, ou ben obter medidas dunha figura 

recoñecendo as doutra semellante a ela e a razón de semellanza. 
• Debuxar unha figura semellante a outra con razón de semellanza dada. 
• Calcular distancias a partir da semellanza de dous triángulos. 

 
Metodoloxía 

• Insistir na importancia de utilizar correctamente e con precisión a terminoloxía propia da xeometría. 
• Antes de abordar o tema da unidade, facer unha revisión completa do esencial do cálculo de áreas de 

figuras planas. 
• Familiarizar o alumnado co teorema de Pitágoras ata automatizar a súa utilización a través de 

múltiples e diversas actividades de aplicación. 
• Chamar a atención do alumnado acerca da proporción que se establece entre dúas figuras 

semellantes pero de distinto tamaño; mostralo a través de actividades prácticas nas que sexa doada a 
visualización (fotocopias a distintos tamaños, manipulación do tamaño de obxectos en Word ou 
Photoshop, etc.). 

• Chamar a atención do alumnado sobre a exactitude na reprodución de casas, pontes, vilas, etc. en 
planos e maquetas, insistindo na importancia da escala. 

• Fomentar a reflexión na elección da mellor unidade para expresar, en cada caso, unha determinada 
lonxitude na realidade ou no plano. 

• Fomentar a curiosidade por coñecer a altura de determinados obxectos verticais ou a profundidade 
dun pozo ou dun cavorco sen utilizar instrumentos de medida. 

• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar na vida real os conceptos estudados na unidade. 
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UNIDADE 9: Corpos xeométricos 
 
Obxectivos 

• Recoñecer e clasificar os poliedros e os corpos de revolución. 
• Desenvolver os poliedros e obter a superficie do desenvolvemento (coñecidas todas as medidas 

necesarias). 
• Recoñecer, nomear e describir os poliedros regulares. 
• Resolver problemas xeométricos que impliquen cálculos de lonxitudes e superficies nos poliedros. 
• Coñecer o desenvolvemento de cilindros e conos, e calcular a área dese desenvolvemento (dados 

todos os datos necesarios). 
• Coñecer e aplicar as fórmulas para o cálculo da superficie dunha esfera, dun casquete esférico ou 

dunha zona esférica. 
 
Contidos temporalizados 
 
Abril 
 

• Poliedros 
- Características. Elementos: caras, arestas e vértices. 
- Prismas. 

Clasificación dos prismas segundo o polígono das bases. 
Desenvolvemento dun prisma recto. Área. 

- Paralelepípedos. Ortoedros. O cubo como caso particular. 
Aplicación do teorema de Pitágoras para calcular a diagonal dun ortoedro. 

- Pirámides: características e elementos. 
Desenvolvemento dunha pirámide regular. Área. 
Desenvolvemento e cálculo da área nun tronco de pirámide. 

- Os poliedros regulares. Tipos. 
Descrición dos cinco poliedros regulares. 

• Corpos de revolución 
- Representación do corpo que se obtén ao xirar unha figura plana ao redor dun eixe. 
- Identificación da figura que ha de xirar ao redor dun eixe para xerar certo corpo de 

revolución. 
- Cilindros rectos e oblicuos. 

Desenvolvemento dun cilindro recto. Área. 
- Os conos. 

Identificación de conos. Elementos e a súa relación. 
Desenvolvemento dun cono recto. Área.  

- O tronco de cono. Bases, altura e xeratriz dun tronco de cono. 
Desenvolvemento dun tronco de cono. Cálculo da súa superficie. 

- A esfera. 
Seccións planas da esfera. O círculo máximo. 
A superficie esférica. 
Relación entre a esfera e o cilindro que a envolve. Medición da superficie esférica por 
equiparación coa área lateral do cilindro que se axusta a ela. 

 
Criterios de avaliación 

• Coñece e nomea os distintos elementos dun poliedro (arestas, vértices, caras, caras laterais dos 
prismas, bases dos prismas e pirámides...). 

• Selecciona, entre un conxunto de figuras, as que son poliedros e xustifica a súa elección. 
• Clasifica un conxunto de poliedros. 
• Describe un poliedro e clasifícao atendendo ás características expostas. 
• Identifica, 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...). 
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• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun ortoedro e baséase nel para calcular a súa 
superficie. 

• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun prisma e baséase nel para calcular a súa 
superficie. 

• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dunha pirámide e baséase nel para calcular a súa 
superficie. 

• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun tronco de pirámide e baséase nel para 
calcular a súa superficie. 

• Ante un poliedro regular, xustifica a súa regularidade, noméao, analízao dando o número de caras, 
arestas, vértices e caras por vértice e debuxa esquematicamente o seu desenvolvemento. 

• Nomea os poliedros regulares que teñen por caras un determinado polígono regular. 
• Calcula a diagonal dun ortoedro. 
• Calcula a altura dunha pirámide recta coñecendo as arestas básicas e as arestas laterais. 
• Calcula a superficie dunha pirámide cuadrangular regular coñecendo a aresta da base e a altura. 
• Resolve outros problemas de xeometría. 
• Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun cilindro, indica sobre el os datos necesarios e calcula a 

área. 
• Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun cono, indica sobre el os datos necesarios e calcula a 

área. 
• Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun tronco de cono, indica sobre el os datos necesarios e 

calcula a área. 
• Calcula a superficie dunha esfera, dun casquete ou dunha zona esférica, aplicando as 

correspondentes fórmulas. 
• Coñece a relación entre a superficie dunha esfera e a do cilindro que a envolve, e utiliza esa relación 

para calcular a área de casquetes e zonas esféricas. 
 
Mínimos esixibles 

• Identificar os distintos tipos de poliedros e corpos de revolución, e describir as súas características. 
• Calcular a área de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 
• Desenvolver no plano un poliedro sinxelo, un cilindro ou un cono. 

 
Metodoloxía 

• Espertar no alumnado o interese por descubrir corpos xeométricos na realidade do seu contorno. 
• Manipular e transformar corpos xeométricos. 
• Traballar a visión espacial a partir dos desenvolvementos no plano. 
• Practicar o cálculo de áreas a partir do desenvolvemento de corpos xeométricos sinxelos. 
• Iniciar o alumnado na identificación dos corpos de revolución como xerados por unha figura plana 

que xira arredor dun eixe, mediante exemplos prácticos: o torno dun oleiro, a buxaina, etc. 
• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar na vida real os conceptos tratados na unidade. 

 
 
UNIDADE 10: Medida do volume 
 
Obxectivos 

• Comprender o concepto de medida do volume e coñecer e manexar as unidades de medida do SMD. 
• Coñecer e utilizar as fórmulas para calcular o volume de prismas, cilindros, pirámides, conos e 

esferas (dados os datos para a aplicación inmediata destas). 
• Resolver problemas xeométricos que impliquen o cálculo de volumes. 

 
Contidos temporalizados 
 
Abril 
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Maio 
 

• Unidades de volume no SMD 
- Capacidade e volume. 
- Unidades de volume e capacidade. Relacións e equivalencias. Múltiplos e divisores. 

Operacións con medidas de volume. Paso de forma complexa a incomplexa, e viceversa. 
• Principio de Cavalieri 

- Cálculo do volume de paralelepípedos, ortoedros e cubos. Aplicación ao cálculo doutros 
volumes. 

• Volume de corpos xeométricos. Cálculo 
- Volume de prismas e cilindros. 
- Volume de pirámides e conos. 
- Volume do tronco de pirámide e do tronco de cono. 
- Volume da esfera e corpos asociados. 

• Resolución de problemas 
- Resolución de problemas que impliquen cálculo de volumes. 

 
Criterios de avaliación 

• Calcula o volume de policubos por reconto de unidades cúbicas. 
• Utiliza as equivalencias entre as unidades de volume do SMD para efectuar cambios de unidades. 
• Pasa unha cantidade de volume de complexo a incomplexo, e viceversa. 
• Calcula o volume de prismas, cilindros, pirámides, conos ou unha esfera, utilizando as 

correspondentes fórmulas (darase a figura e sobre ela os datos necesarios). 
• Calcula o volume dun prisma de maneira que haxa que calcular previamente algún dos datos para 

poder aplicar a fórmula (por exemplo, calcular o volume dun prisma hexagonal coñecendo a altura e 
a aresta da base). 

• Calcula o volume dunha pirámide de base regular, coñecendo as arestas lateral e básica (ou similar). 
• Calcula o volume dun cono coñecendo o raio da base e a xeratriz (ou similar). 
• Calcula o volume de troncos de pirámide e de troncos de cono (por descomposición de figuras). 
• Calcula o volume de corpos compostos. 
• Resolve outros problemas de volume (por exemplo, que impliquen o cálculo de custos, que 

combinen co cálculo de superficies, etc.). 
 
Mínimos esixibles 

• Dominar o sistema métrico decimal lineal, cuadrático e cúbico. 
• Calcular volumes de figuras prismáticas (prismas, cilindros), pirámides, conos e esferas coñecendo 

as medidas necesarias. 
• Utilizar un tipo de unidade axeitado á magnitude do volume que se está medindo en cada caso. 

 
Metodoloxía 

• Repasar as unidades de volume do sistema métrico decimal, educando o criterio para elixir unhas ou 
outras segundo o obxecto que se queira medir.  

• Promover a reflexión sobre que unidades de volume son as máis idóneas e determinar que unidade é 
a máis axeitada ao tamaño do que se mide. 

• Ensinar determinados conceptos mediante a manipulación práctica; por exemplo, para comprobar a 
equivalencia entre o litro e o decímetro cúbico, verter a auga dunha botella de litro nun decímetro 
cúbico; ou calcular o número de unidades de volume mediante o empaquetado de caixas de leite ou 
paquetes de xices. 

• Insistir na importancia de explicar todo o proceso cando traballen con problemas, en lugar de 
limitarse a realizar os cálculos. 

• Insistir na importancia de unificar as unidades de medida nos problemas e de indicalas no resultado.  
• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 

do libro, realizar os cálculos mentalmente ou mediante operacións aritméticas (nunca cos dedos), etc. 
• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar os conceptos da unidade na vida real. 
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UNIDADE 11: Funcións 
 
Obxectivos 
 

• Coñecer e manexar o sistema de coordenadas cartesianas. 
• Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais. 
• Construír a gráfica dunha función a partir da súa ecuación. 
• Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais. 

 
Contidos temporalizados 
 
Maio 
 
  

• As funcións e os seus elementos 
- Nomenclatura: variable dependente, variable independente, coordenadas, asignación de 

valores (y)  a valores (x). 
Elaboración da gráfica dada por un enunciado. 
Diferenciación entre gráficas que representan funcións e outras que non o fan. 

- Crecemento e decrecemento de funcións. 
Recoñecemento de funcións crecentes e decrecentes. 

- Lectura e comparación de gráficas. 
- Funcións dadas por táboas de valores. 

Construción de gráficas elaborando, previamente, unha táboa de valores. 
- Funcións dadas por unha expresión analítica. 

• Funcións lineais 
- Funcións de proporcionalidade do tipo y = mx. 
- Pendente dunha recta. 

Dedución das pendentes de rectas a partir de representacións gráficas ou a partir de dous dos 
seus puntos. 

- As funcións lineais:  y = mx + n 
Identificación do papel que representan os parámetros m e n da ecuación  y = mx + n. 
Representación dunha recta dada por unha ecuación e obtención da ecuación a partir dunha 
recta representada sobre papel cuadriculado. 

- A función constante  y = k. 
 
Criterios de avaliación 

• Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas 
coordenadas. 

• Distingue se unha gráfica representa ou non unha función. 
• Interpreta unha gráfica funcional e analízaa, recoñecendo os intervalos constantes, os de crecemento 

e os de decrecemento. 
• Dada a ecuación dunha función, constrúe unha táboa de valores  (x, y)  e represéntaa, punto a punto, 

no plano cartesiano. 
• Recoñece e representa unha función de proporcionalidade, a partir da ecuación, e obtén a pendente 

da recta correspondente. 
• Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación e obtén a pendente da recta 

correspondente. 
• Obtén a pendente dunha recta a partir da súa gráfica. 
• Identifica a pendente dunha recta e o punto de corte co eixe vertical a partir da súa ecuación, dada na 

forma  y = mx + n. 
• Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica. 
• Recoñece unha función constante pola súa ecuación ou pola súa representación gráfica. Representa a 

recta  y = k, ou escribe a ecuación dunha recta paralela ao eixe horizontal. 
• Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 
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Mínimos esixibles 

• Representar puntos dados mediante as súas coordenadas e asignarlles coordenadas a puntos dados 
mediante a súa representación. 

• Coñecer a nomenclatura básica: x – variable independente, y – variable dependente, abscisa, ordenada, 
función, crecente… 

• Representar aproximadamente a gráfica que lle corresponde a un certo enunciado. Elixir un 
enunciado ao que responda unha certa gráfica. 

• Obter algúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión analítica. 
• Recoñecer as expresións de primeiro grao (lineais) e saber que lles corresponden funcións que se 

representan mediante rectas. 
 
Metodoloxía 

• Lembrar que son os eixes de coordenadas, nomear os eixes e recordar como se representan os 
puntos.  

• Fixar un método para representar as funcións: insistir na importancia de comezar a análise e 
descrición da función pola esquerda, para comprobar se é crecente ou decrecente; representar sempre 
varios puntos, etc. 

• Comezar coa representación de puntos nas coordenadas. 
• Proceder á explicación das funcións mediante exemplos reais, tirados da vida cotiá (temperaturas ao 

longo do ano, temperatura corporal nun enfermo ao longo do día, vendas de coche ao longo do ano, 
etc.). 

• Revisar as táboas de valores proporcionais estudadas anteriormente, para consolidar as bases sobre 
as que asentar a explicación das funcións de proporcionalidade. 

• Acompañar as explicacións con numerosas actividades de aplicación.  
• Interpretar gráficas extraídas de distintos materiais e situacións. 
• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 

do libro, debuxar as gráficas con precisión e limpeza, etc. 
• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
• Aplicar na vida real os conceptos estudados na unidade. 

 
 
UNIDADE 12: Estatísticas 
 
Obxectivos 

• Coñecer o concepto de variable estatística e diferenciar os seus tipos. 
• Elaborar e interpretar táboas estatísticas cos datos agrupados. 
• Representar graficamente información estatística dada mediante táboas e interpretar información 

estatística dada graficamente. 
• Calcular os parámetros estatísticos básicos relativos a unha distribución. 

 
Contidos temporalizados 
 
Xuño 
 

• Proceso para realizar unha estatística 
- Toma de datos. 
- Elaboración de táboas e gráficas. 
- Cálculo de parámetros. 

• Variables estatísticas 
- Variables estatísticas cuantitativas e cualitativas, discretas e continuas. 

Identificación de variables cualitativas ou cuantitativas, discretas ou continuas. 
- Frecuencia. Táboa de frecuencias. 

Elaboración de táboas de frecuencia a partir de datos recollidos: 
– Con datos illados. 
– Con datos agrupados en intervalos (dando os intervalos). 
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• Representación gráfica de estatísticas 
- Diagramas de barras. 
- Histogramas. 
- Polígonos de frecuencias. 
- Diagramas de sectores. 
- Pictograma. 
- Pirámide de poboación. 
- Climograma. 
- Diagrama de caixa e bigotes 
- Construción de gráficas a partir de táboas estatísticas. 
- Interpretación de gráficas. 

• Parámetros estatísticos 
- Media ou promedio. 
- Mediana, cuartís. 
- Moda. 
- Desviación media. 
- Táboas de dobre entrada. 

Interpretación dos datos contidos en táboas de dobre entrada. 
 
Criterios de avaliación 

• Distingue entre variables cualitativas e cuantitativas en distribucións concretas. 
• Elabora e interpreta táboas estatísticas sinxelas (relativas a variables discretas). 
• Elabora e interpreta táboas de frecuencias relativas a distribucións estatísticas que esixen o 

agrupamento dos datos por intervalos. 
• Representa e interpreta información estatística dada graficamente (diagramas de barras, polígonos de 

frecuencias, histogramas, diagramas de sectores...). 
• Interpreta pictogramas, pirámides de poboación e climogramas. 
• Elabora e interpreta un diagrama de caixa e bigotes. 
• Calcula a media, a mediana, a moda e a desviación media dun pequeno conxunto de valores (entre 5 

e 10). 
• Nunha táboa de frecuencias, calcula a media e a moda. 
• Nun conxunto de datos (non máis de 20), obtén medidas de posición: Me, Q1 e Q3. 

 
Mínimos esixibles 

• Saber interpretar unha táboa e unha gráfica estatística. 
• Coñecer o significado de frecuencia e saber calcular a dun valor nunha colección de datos. 
• Saber elaborar e interpretar táboas de frecuencias cos datos agrupados, de xeito que se lles dean os 

extremos dos intervalos. 
• Saber construír un diagrama de barras ou un histograma a partir dunha táboa de frecuencias. 
• Calcular a media, a mediana e a moda dun conxunto de datos illados. 

 
Metodoloxía 

• Mostrar os conceptos da unidade a partir de exemplos e situacións tirados da vida real.  
• Interesar o alumnado por aprender a interpretar todos os signos, gráficas, etc. que os rodean ou que 

poden ver nos distintos medios. 
• Repasar os conceptos de media, mediana e moda. 
• Proporcionar diferentes tipos de gráficas realizadas a partir dos mesmos datos (histogramas, 

diagramas de sectores, diagrama de barras). 
• Concienciar o alumnado da importancia dos pasos que preceden á realización dun gráfico estatístico: 

reflexionar acerca de que se vai estudar, como se vai elaborar a enquisa, que tipo de gráfico será o 
máis adecuado para reflectir a estatística resultante nese caso, etc. 

• Realizar numerosas prácticas en gran grupo, buscando variables estatísticas cualitativas (signo do 
zodíaco, mascotas preferidas, comidas que máis lles gustan, medio de transporte no que van ao 
instituto, etc.) e cuantitativas (número de irmáns, idade, número de cancións que teñen no ipod, etc.). 

• Fixar un método para efectuar os recontos e elaborar as táboas: lense os datos a feito e ponse cada 
vez un sinal no valor correspondente; os sinais agrúpanse en paquetes de cinco (IIII). Non é 
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recomendable contar cantos datos hai de cada valor (un “dous”, catro “tres”, oito “catro”, etc.) pois é 
fácil equivocarse. 

• Fixar hábitos de traballo: atender ás explicacións do profesor, traballar en clase, facer os exercicios 
do libro, etc. 

• Ter o caderno ao día, ordenado e ben presentado. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Libro do alumno, caderno do alumno, calculadora. 
• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos adquiridos. 
• Recursos T.I.C. 
• CD-ROM do alumno. 
• CD-ROM de Recursos Didácticos. 

 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
• Proba de avaliación inicial. 
• Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna. 
• Controles periódicos. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
• Exercicios de reforzo. 
• Agrupamentos específicos. 
• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades  pode introducir modificacións na 

programación para facilitar a aprendizaxe. 
• Cando o Departamento de Orientación estime oportuno realizaranse ACIs para alumnos con 

especiais dificultades  
 

FOMENTO DA LECTURA 
• Propoñerase a lectura, dalgún libro de contido matemático dentro do plan lector. 

 
 

FOMENTO DAS TIC 
• Proxecto ABALAR 
• Actividades interactivas do CD-ROM do alumno. 
• CD-ROM de Recursos Didácticos 
• Proxección de vídeos de contido matemático. 

 
 

TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 O Currículo Oficial que recolle coñecementos relativos a conceptos, procedementos de traballo 
e valores debe promover o desenrolo de novas actitudes e valores e debe se-lo suficientemente flexible 
para recoller as novas necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente 
cambio. Por isto, O Currículo, que debe dar resposta ó que e como ensinar, contén un conxunto de 
ensinanzas que, integradas no propio programa das áreas, o atravesan ou impregnan. Reciben a 
denominación xenérica de ensinanzas transversais e abarcan os seguintes campos: educación moral e 
cívica, educación para a paz e a convivencia, educación ambiental, educación do consumidor, 
educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos, educación sexual, educación para a saúde 
e educación vial. 

 

 No caso da área de Matemáticas é fácil apreciar que un currículo que contempla a inclusión de 
contidos relativos a procedementos e actitudes permite unha relación mais concreta cos eixes 
transversais. A vinculación apreciase con nitidez no caso da educación para o consumo, pero tamén 
pode materializarse en contidos relacionados coa educación vial (estimación e cálculo de distancias) e 
coa educación cívica e para a paz (flexibilidade para modifica-lo punto de vista, perseveranza na 
búsqueda de solucións, etc.). Os temas transversais gardan, ademais, moita relación co desenrolo de 
contidos actitudinais como a orde, a precisión, a presentación ordenada das tarefas encomendadas, o 
gusto pola investigación, a tenacidade na búsqueda de solucións, etc. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Non están previstas actividades extraescolares. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 

 Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do mes de outubro. Para levala a cabo 
farase unha proba de coñecementos previos.  

 
 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. 
 
 A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media aritmética ponderada entre todas as  probas  
escritas. A porcentaxe de cada exame queda a criterio do profesor según a dificultade do 
exame, a cantidade de materia que entra no mesmo, etc... A porcentaxe de cada exame será 
indicada aos alumnos. 

• O   10 %   da   cualificación   corresponderá   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en 
tempo e forma, observación do cuaderno, , esforzo por progresar,... ). 

 
 Recuperación durante o curso: 

Farase 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.. 
 
 No mes de xuño, despois do exame da terceira avaliación: 
   Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
 Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final 
de toda a asignatura cos contidos impartidos ao longo do curso.  
 
 A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións,sempre que ningunha de estas sexa inferior a 4 
 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro 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,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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CUARTO CURSO DA ESO OPCIÓN B 
 
UNIDADE 1: Números reais 
 
Obxectivos 

• Comprender a necesidade de ampliar o conxunto dos números racionais cos irracionais, así como a 
súa expresión en forma decimal, e cuantificar o erro que se comete ao utilizar aproximacións e 
arredondamentos, tanto na utilización da calculadora como no cálculo manual. 

• Entender os conceptos de potencias de expoñente fraccionario e enteiro, e o logaritmo dun número 
real; coñecer as súas propiedades e operar con eles, tanto de maneira exacta como utilizando 
aproximacións con números decimais. 

 

Criterios de avaliación 
• Determinar a expresión decimal dos números racionais. 
• Utilizar e representar os números reais. 
• Avaliar os erros que se cometen coas aproximacións decimais dos números reais. 
• Interpretar e operar con potencias de expoñente enteiro. 
•  Interpretar e operar con potencias de expoñente fraccionario. 
•  Aplicar a definición de logaritmo dun número e as propiedades dos logaritmos para resolver 

problemas. 
 
Contidos 

• Expresión decimal dos números racionais. 
• Os números reais. 
• Aproximacións e erros. 
• A recta real. Valor absoluto. 
• Intervalos e veciñanzas. 
• Notación científica. 
• Potencias de expoñente racional. 
• Radicais. 
• Operacións con radicais. 
• Racionalización de denominadores. 
• Logaritmo dun número real. 
• Propiedades e operacións con logaritmos. 

 

Mínimos esixibles 
• Expresar números racionais en forma decimal xa sexa exacta ou periódica. 
• Expresar números reais mediante aproximacións decimais e determinar ou acoutar o erro. 
• Representar na recta real números, intervalos e veciñanzas. 
• Operar con potencias de expoñente negativo. 
• Expresar mediante notación científica cantidades moi grandes ou moi pequenas, e realizar 

operacións con elas. 
• Obter radicais semellantes. 
• Expresar radicais como potencias. 
• Operar con radicais. 
• Racionalizar denominadores nas expresións irracionais para simplificalas ou operar con elas. 
• Transformar e operar expresións con logaritmos. 
• Pasar de potencias a logaritmos e viceversa. 

 

Actitudes 
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• Curiosidade pola necesidade de ter que utilizar outros números. 
• Curiosidade polas distintas formas de expresar un número. 
• Interese polo manexo da calculadora para determinar aproximacións de raíces e logaritmos, así 

como para utilizar a notación científica. 
• Interese pola procura de estratexias para resolver problemas. 

 
 
UNIDADE 2: Polinomios 
 
Obxectivos 

• Recoñecer un polinomio e os conceptos relacionados e efectuar operacións con eles. 
• Identificar os conceptos relacionados cos polinomios e utilizar as técnicas e procedementos básicos 

do cálculo alxébrico para operar con eles. 
 

Criterios de avaliación 
• Identificar as raíces dun polinomio e utilizalas para a súa descomposición en factores.. 
• Usar a regra de Ruffini para dividir un polinomio entre outro polinomio da forma x – a. 
• Aplicar as igualdades notables para desenvolver expresións alxébricas e simplificalas. 
• Utilizar o teorema do resto e do factor en diversos contextos. 
• Obter as raíces enteiras dun polinomio e factorizalo. 

 

Contidos 
• Expresión alxébrica. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 
• Monomio. Grao, termo independente, coeficiente e parte literal dun monomio. Valor numérico dun 

monomio. 
• Polinomio. Grao dun polinomio. Valor numérico dun polinomio. 
• Suma e resta de polinomios. 
• Produto e cociente de polinomios. 
• Potencia dun polinomio. 
• Igualdades notables: suma de monomios pola súa diferenza, cadrado dun binomio e cubo dun 

binomio. 
• Regra de Ruffini. 
• Teorema do resto. 
• Teorema do factor. 
• Raíces reais dun polinomio. Raíces enteiras. 
• Teorema fundamental do álxebra. 
• Polinomio irredutible. 
• Descomposición factorial dun polinomio. 

 

Mínimos esixibles 
• Recoñecer e calcular o valor numérico dunha expresión alxébrica. 
• Determinar o valor numérico dun polinomio. 
• Desenvolver igualdades notables. 
• Realizar sumas, restas, multiplicacións, divisións e potencias de polinomios. 
• Aplicar a regra de Ruffini para determinar o cociente e o resto nunha división dun polinomio entre 

un binomio da forma x − a. 
• Utilizar o teorema do resto para resolver distintos problemas. 
• Usar o teorema do factor para probar se un binomio da forma x − a é divisor dun polinomio. 
• Interpretar o concepto de raíz dun polinomio. 
• Determinar as raíces enteiras dun polinomio entre o conxunto dos divisores do termo independente. 
• Factorizar un polinomio. 
• Construír polinomios que cumpran determinadas condicións. 
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Actitudes 

• Valoración positiva da precisión, simplicidade e utilidade da álxebra para representar, comunicar 
ou resolver diferentes situacións da vida cotiá. 

• Gusto pola resolución de situacións matemáticas usando a álxebra como un método ordenado e 
preciso. 

• Tenacidade e perseveranza na procura de solucións. 
• Utilización adecuada do vocabulario e terminoloxía alxébricos. 
• Curiosidade e interese por aprender novos coñecementos. 
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 

 
 
UNIDADE 3: Ecuacións e sistemas 
 
Obxectivos 

• Resolver ecuacións de distintos tipos: primeiro grao, segundo grao, bicadradas, polinómicas de grao 
maior ca dous, racionais, radicais, logarítmicas e exponenciais. 

• Resolver sistemas lineares e non lineares de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 
• Expresar en linguaxe alxébrica distintos problemas nos cales interveñen ecuacións e sistemas, e 

resolvelos. 
 

Criterios de avaliación 
• Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 
• Determinar as solucións de ecuacións polinómicas de grao maior ca dous, racionais, radicais, 

bicadradas, logarítmicas e exponenciais. 
• Aplicar distintos métodos, alxébricos e gráficos, para resolver sistemas de dúas ecuacións de 

primeiro grao con dúas incógnitas, e clasificalos segundo as súas solucións. 
• Resolver sistemas de dúas ecuacións non lineares con dúas incógnitas nas que aparecen expresións 

de tipo cuadrático, logarítmico, exponencial… 
• Traducir enunciados de situacións problemáticas que poidan resolverse con ecuacións ou sistemas, e 

buscar a súa solución. 
 

Contidos 
• Ecuación polinómica. 
• Ecuación de primeiro grao ou linear. 
• Ecuación de segundo grao ou cuadrática. Ecuacións completas e incompletas. 
• Ecuacións bicadradas. 
• Ecuacións polinómicas de grao maior ca dous. 
• Ecuacións racionais. 
• Ecuacións radicais. 
• Ecuacións logarítmicas. 
• Ecuacións exponenciais. 
• Sistemas de dúas ecuacións lineares con dúas incógnitas. Clasificación. Métodos de resolución. 
• Sistemas de dúas ecuacións non lineares con dúas incógnitas. 

 

Mínimos esixibles 
• Resolver ecuacións de primeiro grao. 
• Clasificar as ecuacións de segundo grao segundo os seus coeficientes. 
• Calcular o número de solucións dunha ecuación de segundo grao segundo o signo do discriminante. 
• Determinar as solucións dunha ecuación de segundo grao, tanto completas como incompletas. 
• Resolver ecuacións polinómicas de grao maior ca dous, racionais, radicais e logarítmicas. 
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• Determinar as solucións de ecuacións bicadradas e exponenciais mediante un cambio de variable. 
• Resolución alxébrica e gráfica dun sistema de dúas ecuacións lineares coas súas dúas incógnitas. 
• Clasificar os sistemas de dúas ecuacións lineares con dúas incógnitas segundo o seu número de 

solucións. 
• Determinar as solucións de sistemas de dúas ecuacións non lineares con dúas incógnitas. 
• Resolver problemas da vida cotiá a partir da formulación e resolución de ecuacións e sistemas. 

 

Actitudes 

• Valoración positiva da precisión, simplicidade e utilidade das ecuacións e sistemas para representar, 
comunicar ou resolver diferentes situacións da vida cotiá. 

• Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións. 
• Utilización axeitada do vocabulario e terminoloxía alxébricas. 
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 

 
 
UNIDADE 4: Inecuacións e sistemas 
 
Obxectivos 

• Traducir enunciados de situacións cotiás que poidan resolverse con inecuacións ou sistemas de 
inecuacións, e buscar a súa solución. 

• Recoñecer as inecuacións, os conceptos relacionados (primeiro membro, segundo membro, 
conxunto de solucións, ecuacións equivalentes…) e resolver inecuacións e sistemas de inecuacións. 

 
Criterios de avaliación 

• Recoñecer e resolver inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Aplicar o método de factorización de polinomios para resolver inecuacións de grao superior a dous 

e racionais. 
• Resolver sistemas de inecuacións cunha e dúas incógnitas. 
• Formular e resolver problemas mediante a formulación e a resolución de inecuacións e de sistemas 

de inecuacións. 
 

Contidos 
• Desigualdade. 
• Inecuación. 
• Membros dunha inecuación. 
• Solucións dunha inecuación. 
• Inecuacións equivalentes. 
• Inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Conxunto solución. 
• Inecuacións polinómicas de grao igual ou maior que dous. 
• Inecuacións racionais. 
• Sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Método gráfico de resolución. 
 

Mínimos esixibles 
• Identificar as desigualdades numéricas e alxébricas. 
• Recoñecer cando un número satisfai unha desigualdade alxébrica. 
• Calcular inecuacións equivalentes. 
• Resolver inecuacións de primeiro grao e expresar a solución en forma de intervalo, de desigualdade 

e graficamente. 
• Factorizar polinomios para resolver inecuacións polinómicas de grao maior ou igual ca dous ou 

racionais. 
• Resolver alxebricamente sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
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• Resolver graficamente sistemas de inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Resolver problemas da vida cotiá a partir da formulación e resolución de inecuacións e sistemas de 

inecuacións de primeiro grao. 
 
Actitudes 
• Utilización axeitada do vocabulario e da linguaxe alxébricos para formular situacións e relacións de 

todo tipo. 
• Interese e coidado á hora de resolver inecuacións e sistemas de inecuacións de primeiro grao. 
• Hábito por comprobar as solucións dun problema de inecuacións ou sistema. 
• Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións. 
• Interese ao realizar os cálculos para resolver inecuacións e sistemas de inecuacións, e para 

representar graficamente as solucións destes últimos. 
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 

 
 
UNIDADE 5: Semellanza 
 
Obxectivos 

• Entender os conceptos relacionados coa semellanza e valorar a utilidade das relacións de 
semellanza. Resolver problemas relacionados co mundo físico que nos rodea. 

• Representar graficamente de maneira clara e precisa as situacións que xorden nos problemas de 
xeometría para poder apreciar as relacións de semellanza e expresar alxebricamente as relacións 
entre as magnitudes do problema. 

 
Criterios de avaliación 

• Identificar e representar graficamente figuras semellantes aplicando, cando sexan necesarios, os 
criterios de semellanza de triángulos. 

• Expresar o concepto xeométrico de semellanza como unha proporción de magnitudes, mediante a 
constante de proporcionalidade ou razón de semellanza. 

• Coñecer e aplicar convenientemente o teorema de Tales para resolver problemas de triángulos. 
• Relacionar o teorema da altura coa semellanza de triángulos e facer uso das aplicacións dese 

teorema. 
 

Contidos 
• Actitudes 
• Figuras semellantes. Elementos homólogos. 
• Razón de semellanza. 
• Razón das áreas e dos volumes. 
• Teorema de Tales. 
• Criterios de semellanza de triángulos. 
• Semellanza nos triángulos rectángulos. 
• Teorema da altura. 
 

Mínimos esixibles 
• Distinguir cando dúas figuras son semellantes e cando non o son. 
• Determinar os elementos homólogos. 
• Establecer a proporcionalidade entre os lados de polígonos semellantes. 
• Despexar termos nunha proporción ata conseguir automatizar o procedemento. 
• Determinar a razón de semellanza de dúas figuras semellantes. 
• Determinar a razón das áreas e dos volumes a partir da razón de semellanza e viceversa. 
• Aplicar os criterios de semellanza para demostrar que dous triángulos son semellantes. 
• Establecer a escala dos planos e mapas. 
• Representar con material axeitado figuras semellantes. 
• Aplicar os coñecementos da semellanza para resolver problemas de xeometría. 
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Actitudes 
• Apreciación da importancia do coñecemento da semellanza para resolver problemas da vida cotiá. 
• Interese pola procura de estratexias para a aplicación da semellanza na resolución de problemas. 
• Gusto pola presentación ordenada, clara e precisa das figuras semellantes. 

 
 
UNIDADE 6: Trigonometría 
 
Obxectivos 

• Entender as distintas formas de medir ángulos e como se transforman duns sistemas a outros 
utilizando, cando sexa precisa, a calculadora científica.  

• Comprender as relacións que existen entre os lados e os ángulos nos triángulos rectángulos, 
expresar estas relacións mediante as razóns trigonométricas dun ángulo e facer uso delas para 
resolver problemas de xeometría. 

 

Criterios de avaliación 
• Coñecer os sistemas de medida de ángulos e o manexo da calculadora científica para operar con 

eles. 
•  Relacionar os lados e os ángulos dos triángulos rectángulos mediante as razóns trigonométricas e o 

teorema de Pitágoras. 
• Coñecer e utilizar adecuadamente as relacións entre as razóns trigonométricas dos ángulos dos 

triángulos rectángulos. 
• Xeneralizar a definición das razóns trigonométricas dos ángulos agudos nos triángulos rectángulos 

a calquera ángulo e coñecer as súas relacións e aplicacións. 
 

Contidos 
• Medida de ángulos: o grao sesaxesimal e o radián. 
• Razóns trigonométricas dos ángulos agudos dos triángulos rectángulos: seno, coseno e tanxente. 
• Razóns trigonométricas de 30º, 45º e 60º. 
• Relación entre as razóns trigonométricas dun ángulo. Ecuación fundamental. 
• Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
• A circunferencia goniométrica. 
• Relación entre as razóns trigonométricas de certos ángulos: 

 – Ángulos suplementarios. 

 – Ángulos que difiren en 180º. 

 – Ángulos opostos. 

 – Ángulos complementarios. 

• Trigonometría con calculadora. 
• Ecuacións trigonométricas. 

 

Mínimos esixibles 
• Transformar a medida dun ángulo no sistema sesaxesimal 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. 
• Determinar as demais razóns trigonométricas dun ángulo cando se coñece unha delas. 
• Relacionar as razóns trigonométricas dun ángulo calquera coas dun ángulo do primeiro cuadrante. 
• Determinar as razóns trigonométricas dun ángulo calquera coa calculadora. 
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• Resolver ecuacións trigonométricas sinxelas utilizando as funcións sen–1, cos–1 e tan–1 da 
calculadora. 

Actitudes 

• Recoñecemento da utilidade dos distintos sistemas de medida de ángulos. 
• Valoración positiva da grande utilidade que ten o coñecemento das razóns trigonométricas dun 

ángulo. 
• Curiosidade polas aplicacións da trigonometría para a resolución de problemas en xeometría. 
• Interese por aprender a utilizar axeitadamente a calculadora científica. 
• Predisposición para aprender conceptos, relacións e técnicas novas para a resolución de problemas 

en xeometría. 
• Gusto pola representación clara e precisa de ángulos na circunferencia goniométrica e dos 

triángulos en xeral. 
 
 
UNIDADE 7: Problemas métricos 

 
Obxectivos 

• Coñecer, entender e aplicar correctamente os teoremas de Pitágoras, do cateto, dos senos e do 
coseno na resolución de triángulos. 

• Obter as medidas de ángulos, lonxitudes, áreas e volumes de figuras poligonais planas ou de 
poliedros e corpos redondos mediante a aplicación das fórmulas usuais e da trigonometría cando 
sexa preciso.  

 

Criterios de avaliación 
• Determinar os lados dun triángulo rectángulo aplicado os teoremas ou mediante a utilización das 

razóns trigonométricas. 
• Saber determinar os lados e ángulos de calquera tipo de triángulo cando se coñecen tres elementos 

do triángulo. 
• Aplicar as fórmulas usuais para determinar lonxitudes e áreas de figuras planas elementais. 
• Coñecer e aplicar correctamente as fórmulas elementais para determinar o volume e a superficie de 

certos corpos xeométricos: prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 
 

Contidos 
• Resolución de triángulos rectángulos. 
• Teorema do cateto. 
• Teoremas do seno e do coseno. 
• Resolución de calquera triángulo. 
• Lonxitudes e áreas de figuras planas. 
• Áreas e volumes de corpos xeométricos. 

 

Mínimos esixibles 
• Determinar o terceiro lado dun triángulo rectángulo cando se coñecen dous, por Pitágoras. 
• Resolución de triángulos rectángulos cando se coñece un lado e un ángulo agudo ou dous lados. 
• Calculo das proxeccións dos catetos sobre a hipotenusa. 
• Determinación da medida dos lados e dos ángulos de calquera triángulo mediante a aplicación dos 

teoremas do seno e do coseno. 
• Cálculo de lonxitudes de figuras planas 
• Cálculo de áreas de figuras planas elementais mediante as fórmulas usuais. 
• Resolución de problemas de xeometría con corpos xeométricos, utilizando lonxitudes, áreas e 

volumes. 
• Resolución de problemas de xeometría ou topografía coa axuda da trigonometría. 
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Actitudes 

• Gusto pola representación ordenada, clara e precisa das figuras e corpos xeométricos. 
• Recoñecemento da grande utilidade dos teoremas do seno e do coseno para a resolución de 

triángulos. 
• Valoración do rigor nas demostracións dos teoremas en xeometría. 
• Interese pola procura de estratexias para formular e resolver problemas xeométricos. 
• Valoración positiva da ferramenta que constitúe a trigonometría na resolución de problemas de 

xeometría. 
 
 
UNIDADE 8: Xeometría analítica 
 
Obxectivos 

• Introducir o concepto de vector, en primeiro lugar, dunha forma concreta e tanxible (vectores 
fixos), e posteriormente, dunha forma máis abstracta (vectores libres). Manexar adecuadamente as 
operacións con vectores para, posteriormente, a través das operacións e as súas propiedades, 
expresar vectores como combinación linear doutros e determinar ángulos.  

• Aprender a expresar de distintas formas a relación que existe entre as coordenadas dos puntos 
dunha recta, para que posteriormente, con esas habilidades, sexan capaces de determinar ecuacións 
de lugares xeométricos.  

• Saber interpretar os coeficientes nas ecuacións da recta e relacionalos coa súa posición relativa 
respecto aos eixes de coordenadas.  

 

Criterios de avaliación 
• Distinguir e saber relacionar os vectores fixos cos vectores libres, así como operar con vectores 

libres. 
• Comprender e utilizar os conceptos de dependencia linear e de combinación linear de vectores. 
• Efectuar o produto escalar de dous vectores e coñecer as súas aplicacións. 
• Coñecer e saber determinar as distintas ecuacións dunha recta, pasar dunhas a outras e determinar 

con elas puntos, o vector director e a pendente. 
• Utilizar as ecuacións das rectas de maneira conveniente para resolver con elas problemas de 

paralelismo, intersección e perpendicularidade. 
 

Contidos 
• Vectores fixos no plano. 
• Vectores libres no plano. 
• Operacións con vectores libres. 
• Combinación linear de vectores libres. 
• Produto escalar de vectores. 
• Módulo dun vector. Ángulo de dous vectores. 
• Distancia entre dous puntos. 
• Punto medio dun segmento. 
• A recta afín: ecuacións da recta. 
• Ecuación segmentaria da recta. 
• Posicións relativas de dous rectas.  

 

Mínimos esixibles 
• Representar puntos e vectores fixos no plano.. 
• Determinar as coordenadas dun vector fixo e, mediante elas, determinar o seu módulo. 
• Determinar vectores equipolentes a un dado. 
• Obter gráfica e analiticamente a suma de dous ou máis vectores libres. 
• Obter gráfica e analiticamente o produto dun vector libre por un escalar. 
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• Expresar un vector como combinación de dous vectores, tanto gráfica como analiticamente. 
• Efectuar produtos escalares de vectores. 
• Determinar o ángulo de dous vectores mediante o produto. 
• Determinar as coordenadas do punto medio dun segmento. 
• Determinar as ecuacións da recta e transformar unhas noutras. 
• Determinar a pendente, ordenada na orixe, vector director e puntos dunha recta cando se coñece 

unha calquera das súas ecuacións. 
• Discutir a posición relativa de dúas rectas. 

 

Actitudes 

• Gusto pola representación ordenada, clara e precisa dos vectores fixos e puntos. 
• Recoñecemento da utilidade dos vectores para expresar certas magnitudes. 
• Apreciación da equivalencia entre os métodos gráfico e analítico para operar con vectores. 
• Interese pola procura de estratexias para determinar a dependencia lineal de vectores. 
• Curiosidade polas múltiples formas de expresar a ecuación dunha recta. 
• Valoración positiva da xeometría analítica como ferramenta eficaz na resolución de problemas de 

tipo xeométrico e, en particular, de lugares xeométricos. 
 
 
UNIDADE 9: Sucesións. Límites de sucesións 
 
Obxectivos 

• Comprender o concepto de límite dunha sucesión e coñecer o seu valor. 

• Recoñecer a importancia da sucesión 
n

n






 +

11 . 

 

Criterios de avaliación 
• Caracterizar unha sucesión mediante o seu termo xeral. 
• Calcular o límite dunha sucesión. 
• Identificar límites indeterminados e resolvelos. 
• Resolver problemas da vida real nos que aparezan sucesións. 

• Utilizar a sucesión  
n

n






 +

11   para resolver a indeterminada 1∞. 

• Recoñecer aquelas sucesións cuxo límite é o número e. 
 

Contidos 
• Sucesión de números naturais. 
• Termo dunha sucesión. Termo xeral. 
• Límite dunha sucesión. 
• Límites no infinito. 
• Máis infinito e menos infinito. 
• Operacións con sucesións. Relación entre os seus límites. 
• Límites indeterminados. 
• A sucesión. 
• O número e. 

 

Mínimos esixibles 
• Construción dunha sucesión a partir do seu termo xeral. 
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• Cálculo de límites de sucesións. 
• Dadas dúas sucesións das que coñecemos o seu límite, representación da sucesión obtida ao operar 

con dúas sucesións orixinais. Relación entre o seu límite e o das dúas sucesións dadas. 
• Recoñecemento de límites indeterminados. Resolución destes. 

• Estudo da sucesión  
n

n






 +

11 como aquela cuxo límite é o número e. 

Actitudes 

• Recoñecemento da utilidade das sucesións para o estudo de numerosas situacións da vida real. 
• Comprensión do termo infinito como un concepto matemático, non como un número. 
• Recoñecemento do valor do estudo de sucesións obtidas mediante sumas, restas… de sucesións 

dadas á hora de determinar o seu límite. 
• Valoración crítica ante o uso das novas tecnoloxías (calculadora, ordenador…) á hora de estudar as 

sucesións. 
• Interese e valoración da importancia do número e en numerosos campos das matemáticas. 
• Recoñecemento da marxe de erro que pode existir cando usamos sucesións para predicir o futuro. 

 
 
UNIDADE 10: Funcións 
 
Obxectivos 

• Interpretar e realizar gráficas de funcións que aparezan en situacións sociais, económicas etc., e 
obter informacións prácticas. 

 

Criterios de avaliación 
• Estudar as características principais dunha función a través da súa expresión alxébrica ou da súa 

representación gráfica. 
• Dadas dúas funcións, ser capaz de operar con elas e interpretar os resultados que se obteñen. 
• Estudar e representar funcións definidas en varios anacos. 
• Transcribir una información á súa expresión funcional e extraer conclusións a partir da análise 

matemática das súas propiedades. 
 
Contidos 

• Concepto de función. 
• Dominio de una función. Restricións ao dominio. 
• Descontinuidade e continuidade dunha función. 
• Crecemento e decrecemento dunha función. Máximos e mínimos. 
• Periodicidade. Funcións periódicas. 
• Función par e función impar. 
• Funcións definidas a anacos. 
• Funcións recíprocas ou inversas. 
• Operacións con funcións. 

 

Mínimos esixibles 
• Visualización do grafo dunha función para comprender esta. 
• Relación entre a expresión analítica dunha función e a súa gráfica. 
• Representación de funcións. 
• Recoñecemento de descontinuidades, de máximos e mínimos, de intervalos de crecemento e de 

periodicidades. 
 

Actitudes 
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• Recoñecemento da utilidade da representación gráfica para un estudo rápido dunha función. 
• Apreciar vantaxes e inconvenientes que ten a representación analítica fronte á representación 

gráfica. 
• Valoración crítica ante o uso das novas tecnoloxías (calculadora, ordenador…) á hora de estudar as 

funcións. 
• Interese e valoración da linguaxe gráfica que aparece no mundo cotián. 

 
 
UNIDADE 11: Límites de funcións. Continuidade 
 
Obxectivos 

• Coñecer, ben a partir da súa gráfica ou da súa expresión alxébrica, a tendencia dunha función nun 
punto dos eu dominio ou no infinito 

• Comprender a necesidade do estudo dos límites laterais dunha función nun punto e entender o 
límite desta como a coincidencia dos dous laterais. 

• Estudo e comprensión do concepto de continuidade nun punto. 
 

Criterios de avaliación 
• Interpretar a tendencia dunha función nun punto 
• Cálculo do límite dunha función. 
• Estudo da continuidade dunha función. 

 

Contidos 
• Límite dunha función nun punto. 
• Límites no infinito. 
• Límites finitos e infinitos dunha función. 
• Propiedades dos límites. 
• Continuidade nun punto. 
• Continuidade nun intervalo. 
• Descontinuidade. 
• Tipos de descontinuidades. 

 

Mínimos esixibles 
• Interpretación gráfica do límite dunha función nun punto. 
• Cálculo da tendencia dunha función cando a variable independente tende a valores moi grandes ou 

moi pequenos. 
• Recoñecemento e aplicación das propiedades dos límites. 
• Cálculo de límites. 
• Determinación da continuidade dunha función nun punto. 
• Interpretación gráfica da continuidade. 
• Clasificación dos tipos de descontinuidade. 

 

Actitudes 

• Predisposición á investigación, ao rigor e á orde no momento de determinar a tendencia dunha 
función. 

• Valoración e interpretación dos resultados que se obteñen ao resolver un problema. 
• Interese pola correcta aplicación das propiedades dos límites ao resolver un problema. 
• Disposición a crear modelos e realizar abstraccións a partir de problemas concretos. 
• Gusto pola presentación clara e a interpretación da gráfica dunha función dada. 
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UNIDADE 12: Estudo de funcións 
 
Obxectivos 

• Coñecer as propiedades dos distintos tipos de funcións, saber bosquexar a súa gráfica de forma 
intuitiva. 

• Estudar funcións máis complexas descompoñéndoas noutras máis simples das cales coñecemos o 
seu comportamento, a súa gráfica… 

 

Criterios de avaliación 
• Recoñecer as funcións lineal e cuadrática, e dominar as propiedades que as caracterizan. 
• Recoñecer as funcións de proporcionalidade inversa e as funcións racionais, e dominar as 

propiedades que as caracterizan. 
• Recoñecer as funcións logarítmica e exponencial, e dominar as propiedades que as caracterizan. 
• Recoñecer as funcións trigonométricas e dominar as propiedades que as caracterizan. 
• Construír a gráfica de funcións máis complexas a partir da gráfica doutras funcións máis simples. 

 

Contidos 
• Concepto de función linear. Concepto de pendente. 
• Función cuadrática. Parábola. Vértice. 
• Función de proporcionalidade inversa. 
• Función racional. 
• Función exponencial. 
• Función logarítmica. 
• Funcións trigonométricas. 

 

Mínimos esixibles 
• Debuxo da gráfica dunha función para estudar de que tipo é esa función. 
• Estudo das propiedades das funcións máis habituais. 
• Debuxo da gráfica de funcións máis complexas a partir de funcións simples. 

 

Actitudes 

• Recoñecemento da utilidade do coñecemento das funcións máis habituais en matemáticas. 
• Apreciar vantaxes e inconvenientes que encontraremos ao debuxar de forma intuitiva as gráficas 

dunha función. 
• Recoñecemento da relación entre a función exponencial e a logarítmica como inversas unha doutra. 
• Interese e valoración do uso das funcións que aparecen no tema na vida diaria. 

 
 
UNIDADE 13: Iniciación á derivada 
 
Obxectivos 

• Comprender o concepto de derivada. 
• Manexar con soltura as regras de derivación e calcular con elas a derivada de suma, diferenza, 

cociente ou produto de funcións 
• Entender a importancia do cálculo diferencial como vehículo para resolver numerosos problemas 

da vida diaria.. 
 

Criterios de avaliación 
• Análise da variación dunha función. 
• Interpretar xeometricamente a derivada dunha función nun punto. 
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• Calcular a derivada dunha función utilizando as regras de derivación. 
• Aplicar o concepto de derivada na resolución de problemas. 

 

Contidos 
• Taxa de variación media. 
• Taxa de variación instantánea. 
• Derivada nun punto. 
• Pendente da tanxente nun punto. 
• Función derivada. 

 

Mínimos esixibles 
• Cálculo da TVM e da TVI dunha función. 
• Cálculo da derivada dunha función nun punto mediante a definición. 
• Interpretación xeométrica da derivada dunha función nun punto. 
• Cálculo da recta tanxente a unha curva nun punto. 
• Cálculo da función derivada. 

 

Actitudes 

• Interese pola relación entre os conceptos de límite nun punto, continuidade e derivabilidade. 
• Diferenciación entre derivada nun punto e función derivada. 
• Gusto polo traballo ordenado á hora de derivar. 
• Recoñecemento da utilidade do cálculo diferencial á hora de resolver problemas. 

 
 
UNIDADE 14: Estatística unidimensional 
 
Obxectivos 

• Representar graficamente os datos dunha variable aleatoria mediante os diversos gráficos (circular, 
de barras…). 

• Calcular os parámetros estatísticos de centralización e de dispersión. 
• Saber comparar a dispersión existente entre distintas distribucións mediante o coeficiente de 

variación. 
 

Criterios de avaliación 
• Interpretar en un estudo estatístico a diferente terminoloxía. 
• Calcular e interpretar os distintos parámetros estatísticos. 
• Representar os datos dun estudo estatístico mediante un gráfico e extraer información deste. 
• Comparar a dispersión de distintas distribucións. 

 

Contidos 
• Poboación e mostra. Tamaño de mostra. 
• Caracteres estatísticos cualitativos e cuantitativos. 
• Variables estatísticas discretas e continuas. 
• Diagramas de sectores e de barras, histogramas, diagrama de caixas e bigotes. 
• Parámetros de centralización: media, mediana, moda, cuartís. 
• Parámetros de dispersión: rango, varianza, desviación típica. 
• Coeficiente de variación. 

 

Mínimos esixibles 
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• Recoñecemento do tipo de caracteres dunha poboación. 
• Representación gráfica dun estudo estatístico. 
• Obtención dos parámetros de centralización e de dispersión dunha variable estatística. 
• Uso conxunto da media e da desviación típica. 
• Utilización do coeficiente de variación para a comparación de distribucións. 

 

Actitudes 

• Valoración do uso da estatística como instrumento para o estudo de diferentes aspectos da 
realidade. 

• Valoración do uso da calculadora científica e das novas tecnoloxías para simplificar o tratamento 
da información. 

• Actitude crítica na interpretación dos datos presentados mediante métodos estatísticos. 
• Gusto pola claridade e a precisión na elaboración dos traballos estatísticos. 

 
 
UNIDADE 15: Estatística bidimensional 
 
Obxectivos 

• Calcular o centro de gravidade, a covarianza, o coeficiente de correlación e a recta de regresión. 
• Comprender a necesidade das variables bidimensionais e representalas mediante a nube de puntos. 

 

Criterios de avaliación 
• Utilizar e representar as variables aleatorias bidimensionais. 
• Calcular parámetros estatísticos das variables aleatorias bidimensionais. 
• Comprender o concepto de recta de regresión e coñecer o seu cálculo. 
• Resolver problemas utilizando as propiedades das variables bidimensionais. 

 

Contidos 
• Variable estatística bidimensional. 
• Distribución marxinal. 
• Diagrama de dispersión (nube de puntos). 
• Dependencia aleatoria ou funcional. 
• Correlación linear. 
• Recta de regresión. 

 

Mínimos esixibles 
• Cálculo das distribucións marxinais a partir dunha distribución bidimensional. 
• Representación gráfica dunha variable bidimensional mediante o diagrama de dispersión. 
• Cálculo do centro de gravidade, da covarianza e do coeficiente de correlación. 
• Cálculo da recta de regresión. 

 

Actitudes 

• Comprensión da necesidade das variables bidimensionais. 
• Interese polo significado dos parámetros estatísticos. 
• Gusto polo traballo limpo e ordenado, en especial nas representacións gráficas. 
• Recoñecemento da utilidade da estatística bidimensional á hora de tomar decisións. 
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UNIDADE 16: Combinatoria 
 
Obxectivos 

• Elaborar estratexias persoais para a resolución de problemas relacionados co reconto de casos. 
• Identificar os distintos tipos de agrupamentos (variacións, permutacións e combinacións) e os seus 

algoritmos de cálculo para posteriormente resolver problemas combinatorios. 
• Utilizar con soltura e precisión a linguaxe relativa á combinatoria. 
• Calcular a potencia dun binomio 

 
Criterios de avaliación 

• Recoñecer o principio xeral de reconto e o diagrama de árbore como técnicas de reconto. 
• Utilizar o principio xeral de reconto e o diagrama de árbore como métodos de conta. 
• Diferenciar entre permutacións, variacións con e sen repetición e combinacións. 
• Distinguir entre variacións con e sen repetición, permutacións e combinacións. 
• Calcular o número de grupos que se forman mediante variacións, permutacións e combinacións. 
• Coñecer e aplicar as propiedades dos números combinatorios e utilizalas para desenvolver a 

potencia dun binomio (binomio de Newton). 
• Utilizar as propiedades dos números combinatorios para obter a potencia dun binomio. 
• Identificar a combinatoria como un instrumento útil para resolver problemas de contar na vida 

cotiá. Aplicar a combinatoria para resolver problemas de reconto de distintos niveis. 
 

Contidos 
• Diagrama en árbore. 
• Principio xeral de reconto. 
• Factorial dun número natural. 
• Permutacións de n elementos. 
• Variacións sen repetición de m elementos tomados de n en n (n ≤ m). 
• Variacións con repetición de m elementos tomados de n en n. 
• Combinacións sen repetición de m elementos tomados de n en n (n m). 
• Números combinatorios. 
• Triángulo de Pascal. 
• Binomio de Newton. 

 

Mínimos esixibles 
• Representar cun diagrama en árbore os posibles resultados dunha situación de reconto e utilizar o 

principio xeral de reconto. 
• Diferenciar situacións nas que inflúe a orde de aparición dos obxectos ou a súa repetición. 
• Identificar a técnica de reconto a utilizar en cada situación. 
• Calcular correctamente o valor dunha permutación, variación ou combinación. 
• Utilizar con propiedade o vocabulario e a notación da combinatoria. 
• Resolver ecuacións alxébricas nas que aparezan os números combinatorios. 
• Utilizar a calculadora para cálculos de combinatoria. 

 

Actitudes 

• Valoración positiva dos métodos de reconto para resolver problemas e situacións da vida cotiá. 
• Tenacidade e perseveranza na procura de solucións aos problemas de conta. 
• Curiosidade e interese por aprender novos coñecementos. 
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 
• Gusto pola resolución de situacións matemáticas usando a combinatoria como un método ordenado 

e preciso. 
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UNIDADE 17: Cálculo de probabilidades 
 
Obxectivos 

• Distinguir os experimentos aleatorios dos que non o son, e analizar os conceptos básicos con eles 
relacionados: espazo de mostra, tipos de sucesos, operacións con sucesos… 

• Asignar probabilidades a sucesos utilizando a regra de Laplace e as táboas de continxencia, e 
determinar probabilidades de sucesos compatibles, incompatibles ou contrarios. 

• Resolver problemas de probabilidade condicionada. 
• Obter a probabilidade dun suceso mediante a probabilidade total e a regra do produto. 

 

Criterios de avaliación 
• Diferenciar entre experimentos aleatorios e deterministas, e deducir o espazo de mostra e os 

distintos tipos de sucesos vinculados a un experimento de azar. 
• Calcular a probabilidade dun suceso. 
• Realizar operacións con sucesos e calcular as súas probabilidades. 
• Identificar sucesos dependentes e independentes, e aplicar o concepto de probabilidade 

condicionada. 
• Utilizar a regra do produto e a probabilidade total para calcular probabilidades en experimentos 

compostos. 
 

Contidos 
• Experimentos aleatorios. Espazo de mostra. 
• Sucesos dun experimento aleatorio: suceso elemental, composto, seguro, imposible ou contrario. 
• Operacións con sucesos: unión e intersección. 
• Sucesos compatibles e incompatibles. 
• Probabilidade dun suceso. 
• Sucesos equiprobables. Regra de Laplace. 
• Táboas de continxencia. 
• Probabilidade da unión de dous sucesos. 
• Probabilidade do suceso contrario. 
• Experimentos compostos. 
• Regra do produto. 
• Sucesos dependentes e independentes. 
• Probabilidade condicionada. 
• Probabilidade total. 

 

Mínimos esixibles 
• Analizar a aleatoriedade dun experimento. 
• Obter o espazo de mostra dun experimento aleatorio. 
• Realizar operacións cos sucesos dun experimento aleatorio: unión e intersección. Calcular as súas 

probabilidades. 
• Diferenciar sucesos compatibles, incompatibles e contrarios. 
• Detectar sucesos equiprobables e aplicar a regra de Laplace para calcular a súa probabilidade. 
• Utilizar as táboas de continxencia e a regra do produto sobre diagramas de árbore para asignar 

probabilidades. 
• Diferenciar entre experimentos simples e compostos. 
• Resolver problemas de probabilidade condicionada. 
• Obter a probabilidade total dun suceso a partir de diagramas en árbore. 
• Utilizar o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 
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Actitudes 

• Disposición favorable para utilizar a probabilidade na resolución de problemas da vida cotiá. 
• Sentido crítico ante os resultados obtidos nun problema de cálculo de probabilidades. 
• Curiosidade e tenacidade na procura de solucións das situacións relacionadas co azar. 
• Apreciación da precisión e utilidade da linguaxe probabilística para representar, comunicar e 

resolver situacións cotiás. 
• Valoración crítica fronte a informacións de carácter probabilístico que aparecen nos medios de 

comunicación. 
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

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 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 "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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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Libro do alumno, caderno do alumno, calculadora. 
• Libro dixital. 
• CD-ROM de Recursos Didácticos. 
• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos adquiridos. 
• Recursos T.I.C. 
• Exercicios de reforzo 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
• Sección bilingüe. 
• Exercicios de reforzo. 
• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades (gran porcentaxe de alumnos coas 

matemáticas pendentes de cursos anteriores,...) pode introducir modificacións na programación para 
facilitar a aprendizaxe. 

• Cando o Departamento de Orientación estime oportuno realizaranse ACIs para alumnos con 
especiais dificultades  

• Actividades de ampliación dirixidas a aqueles alumnos que mostren mais rapidez e facilidade na 
aprendizaxe. As previstas son as actividades en tempo lectivo coas que se trata de non avanzar na 
materia e conseguir que os alumnos que parecen controlar os contidos estudados, síntanse motivados 
en continuar aplicándoos 

 
 

FOMENTO DA LECTURA 
• Propoñerase a lectura, dalgún libro de contido matemático dentro do plan lector. 

 
FOMENTO DAS TIC 
• Aula virtual. 
• CD-ROM de Recursos Didácticos 
• Visualización de vídeos de contido matemático. 
• Uso do ordenador e canón de vídeo ou da pizarra dixital para as clases cando haxa dispoñibilidade. 
• Presentacións de PowerPoints para facilitar a comprensión de algúns temas 
• Se utilizarán distintos programas (Geogebra,Derive, Descartes,.....) para facilitar a comprensión 

dalgúns conceptos. 
• Páxinas web con contidos matemáticos: 

(http://www.smconectados.com/   
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/  
http://www.geogebra.org/cms/ ) 

 
 

TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 O Currículo Oficial que recolle coñecementos relativos a conceptos, procedementos de traballo 
e valores debe promover o desenrolo de novas actitudes e valores e debe se-lo suficientemente flexible 
para recoller as novas necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente 
cambio. Por isto, O Currículo, que debe dar resposta ó que e como ensinar, contén un conxunto de 
ensinanzas que, integradas no propio programa das áreas, o atravesan ou impregnan. Reciben a 
denominación xenérica de ensinanzas transversais e abarcan os seguintes campos: educación moral e 
cívica, educación para a paz e a convivencia, educación ambiental, educación do consumidor, 
educación para a igualdade de oportunidades entre os sexos, educación sexual, educación para a saúde 
e educación vial. 

 

 No caso da área de Matemáticas é fácil apreciar que un currículo que contempla a inclusión de 
contidos relativos a procedementos e actitudes permite unha relación mais concreta cos eixes 
transversais. A vinculación apreciase con nitidez no caso da educación para o consumo, pero tamén 

http://www.smconectados.com/
http://recursostic.educacion.es/descartes/web/
http://www.geogebra.org/cms/
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pode materializarse en contidos relacionados coa educación vial (estimación e cálculo de distancias) e 
coa educación cívica e para a paz (flexibilidade para modifica-lo punto de vista, perseveranza na 
búsqueda de solucións, etc.). Os temas transversais gardan, ademais, moita relación co desenrolo de 
contidos actitudinais como a orde, a precisión, a presentación ordenada das tarefas encomendadas, o 
gusto pola investigación, a tenacidade na búsqueda de solucións, etc. 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Non están previstas actividades extraescolares. 

 
 TEMPORALIZACIÓN 
 

 4º ESO opciónB 

1ª
 A

va
lia

ci
ón

 

 
Bloque I:  Números 

• U1: Números reais 
 

Bloque II:  Álxebra 
• U2: Polinomios 
• U3: Ecuacións e sistemas 
• U4: Inecuacións e sistemas 

Bloque III: Xeometría 
• U5:Semellanza 
• U6:Trigonometría 
 

2ª
 A

va
lia

ci
ón

 

 
Bloque III: Xeometría 

• U7: Problemas métricos 
• U8: Xeometría analítica 

 
Bloque IV: Análise  

• U9: Sucesións.Límites de sucesións 
• U10: Funcións 
• U11:Límites de función. Continuidade 
• U12:Estudo de función 

3ª
 A

va
lia

ci
ón

 

 
Bloque IV: Análise  

• U13:Iniciación á derivada 
 
Bloque V: Estatística 

• U14: Estatística unidimensional 
• U15: Estatística bidimensional 
• U16:Combinatoria 
• U17:Cálculo de probabilidades 
 

 Os contidos conceptuais e a súa secuenciación e temporalización poderán ser 
correxidos en función dos resultados que se obteñan nas avaliacións do curso. 
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
• Proba de avaliación inicial. 
• Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna. 
• Controles periódicos. 
• Exame de avaliación. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do mes de outubro. Para levala a cabo 

farase unha proba de coñecementos previos.  
 

 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 exame.(al menos un control e 
o exame de avaliación)s. 

  
 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 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   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en 
tempo e forma, observación do cuaderno, , esforzo por progresar,... ). 

 
 Recuperación durante o curso: 

Farase 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.. 

 
 No mes de xuño, despois do exame da terceira avaliación: 

   Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
 Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final de 

toda a asignatura cos contidos impartidos ao longo do curso.  
 

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

 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro 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,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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CUARTO CURSO DA ESO OPCIÓN A 
 
UNIDADE 1: Números racionais 
 
Obxectivos 

• Identificar os números fraccionarios e as súas utilidades, representalos sobre a recta real, obter 
fraccións equivalentes e operar con eles. 

• Expresar un número fraccionario calquera en forma decimal e viceversa. 
• Formular e resolver problemas cotiáns nos que aparezan números racionais. 

 

Criterios de avaliación 
• Interpretar o concepto de fracción e obter fraccións equivalentes para ordenar fraccións. 
• Operar con fraccións utilizando a xerarquía de operacións. 
• Representar graficamente os números racionais sobre a recta numérica. 
• Expresar un número fraccionario en forma decimal, e clasificalo en decimal exacto, periódico puro ou 

periódico mixto, e viceversa. 
•  Formular e resolver problemas utilizando os números racionais. 

 
Contidos 

• Unidade fraccionaria. 
• Fracción. Numerador e denominador. 
• Interpretación dunha fracción: partes da unidade, operador, cociente indicado, porcentaxe e razón. 
• Fraccións equivalentes. Simplificación e amplificación de fraccións. Fracción irreducible. Número 

racional. 
• Comparación e ordenación de fraccións. 
• Representación gráfica de números racionais. 
• Operacións con fraccións: suma, resta, multiplicación, división e potenciación. Operacións 

combinadas. 
• Expresión decimal de números racionais: decimal exacto, periódico puro e periódico mixto. 
• Expresión fraccionaria de números decimais. 

 

Mínimos esixibles 
• Aplicar as diferentes interpretacións dunha fracción para resolver situacións susceptibles de ser 

expresadas con fraccións. 
• Recoñecer e obter fraccións equivalentes a unha dada, amplificando ou simplificando, e obter a 

fracción irreducible e o número racional que determinan. 
• Reducir fraccións a común denominador para comparalas e ordenalas. 
• Representar os números racionais na recta numérica. 
• Utilizar a xerarquía de operacións para efectuar operacións combinadas con números racionais. 
• Expresar unha fracción calquera en forma decimal. 
• Distinguir os distintos tipos de números decimais (decimais exactos, periódicos puros e periódicos 

mixtos) e expresalos en forma fraccionaria. 
• Utilizar o vocabulario e a nomenclatura adecuados para describir e cuantificar situacións relacionadas 

cos números racionais. 
• Resolver problemas da vida cotiá a partir da formulación e resolución de situacións relacionadas cos 

números racionais. 
 

Actitudes 

• Valoración positiva da presenza e utilidade dos números racionais en distintos contextos da vida 
cotiá. 

• Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións a problemas numéricos. 
• Interese ao realizar os cálculos para resolver operacións e problemas.  
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• Utilización adecuada do vocabulario e terminoloxía propia dos números racionais.  
• Interese por coñecer novos métodos para operar dunha forma máis rápida e cómoda. 
• Recoñecemento e valoración crítica da utilidade da calculadora científica para realizar cálculos 

numéricos.  
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 

 
UNIDADE 2: Números reais 
 
Obxectivos 

• Definir o conxunto dos números reais, representalos sobre a recta real, aproximar un número 
irracional ata unha determinada orde calculando o erro cometido e expresar un número irracional 
mediante unha sucesión de intervalos encaixados. 

 

Criterios de avaliación 
• Recoñecer e representar os números reais. 
• Expresar un número irracional mediante unha sucesión de intervalos encaixados. 
• Obter o erro cometido ao aproximar un número irracional e ao operar con números reais 
• Expresar números en notación científica e operar con eles, e dar o resultado en notación científica. 
• Interpretar e operar con potencias de expoñente fraccionario e con radicais. 

 

Contidos 
• Número irracional. 
• O conxunto dos números reais. 
• Aproximación dun número irracional. Orde de aproximación. Intervalos encaixados. 
• Erros absoluto e relativo dunha aproximación. Arredondamento dun número irracional. 
• Operacións con números reais. Erro máximo. 
• Notación científica. Operacións con números dados en notación científica. 
• Radical. Potencias de expoñente fraccionario. 
• Radicais equivalentes. 
• Propiedades dos radicais: produto e cociente de radicais de igual índice, potencia dun radical e raíz 

dun radical. 
• Operacións con radicais. 
• Representación de radicais na recta real. Valor absoluto. 
• Intervalos, veciñanzas e semirrectas. 

 

Mínimos esixibles 
• Interpretar un número irracional como un decimal con infinitas cifras decimais, e recoñecer os 

distintos tipos de números e os conxuntos numéricos aos que pertencen.  
• Aproximar un número irracional a unha orde dada, e calcular e valorar os erros absoluto e relativo 

cometidos. 
• Expresar un número irracional mediante unha sucesión de intervalos encaixados. 
• Aproximar un número real por arredondamento ata unha determinada orde de aproximación. 
• Operar con números reais, e indicar o erro máximo cometido. 
• Expresar un número en notación científica e viceversa. 
• Operar con números en notación científica. 
• Expresar un radical como potencia de expoñente fraccionario e viceversa. 
• Realizar operacións con radicais. 
• Racionalizar expresións con raíces no denominador.  
• Representar números reais e intervalos de números reais, e expresar intervalos en distintas formas. 
• Utilizar a calculadora en cálculos exactos e aproximados con números reais, e para realizar 

operacións con números en notación científica. 
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Actitudes 

• Valoración da precisión, a simplicidade e a utilidade da linguaxe numérica para representar, 
comunicar ou resolver diferentes situacións da vida cotiá.  

• Interese por coñecer sistemas novos para operar de forma máis rápida e cómoda. 
• Confianza nas propias capacidades para resolver problemas matemáticos, e efectuar cálculos e 

estimacións numéricas. 
• Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións. 
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 
• Coidado e precisión na realización de aproximacións e operacións con números reais. 
• Valoración crítica da utilidade da calculadora para a realización de cálculos numéricos. 

 

 
UNIDADE 3: Polinomios 
 
Obxectivos 

• Controlar o uso de expresións alxébricas e as súas operación. 
• Descompoñer en factores un polinomio utilizando as ferramentas propias da linguaxe alxébrica. 

 

Criterios de avaliación 
• Identificar os conceptos relacionados coas expresións alxébricas, e utilizar as técnicas e 

procedementos básicos de cálculo alxébrico para operar con polinomios 
• Aplicar as identidades notables para desenvolver expresións alxébricas e para simplificalas. 
• Usar a regra de Ruffini para dividir un polinomio entre outro da forma x – a. 
• Utilizar os teoremas do resto e do factor en diversos contextos 
• Obter as raíces enteiras dun polinomio e factorizalo. 

 

Contidos 
• Expresións alxébricas: valor numérico. 
• Monomio: coeficiente, parte literal e grao. Monomios semellantes. 
• Polinomio: grao e termo independente. 
• Operacións con polinomios: suma, diferenza, produto e cociente. 
• División dun polinomio por x – a. Regra de Ruffini. 
• Potencia dun polinomio. Identidades notables. 
• Teoremas do resto e do factor. 
• Raíces dun polinomio. Descomposición factorial. 

 

Mínimos esixibles 
• Calcular o valor numérico de expresións alxébricas. 
• Identificar os elementos dun polinomio. 
• Determinar o polinomio suma, diferenza, produto e cociente. 
• Dividir un polinomio entre binomios da forma x – a aplicando a regra de Ruffini. 
• Obter o cadrado dun binomio e o produto (ax + b) · (ax – b). 
• Factorizar un polinomio sacando factor común, usando as identidades notables e buscando as raíces 

enteiras do polinomio. 
 

Actitudes 

• Valoración da utilidade da linguaxe alxébrica como instrumento para a descrición de situacións reais. 
• Predisposición á precisión, á simplicidade e ao rigor á hora de aplicar técnicas e métodos alxébricos. 
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• Valoración da necesidade de adquirir as destrezas propias das operacións entre polinomios como forma 
de simplificar expresións e buscar regularidades entre estas. 

• Gusto pola claridade e a precisión na presentación dos propios traballos. 
 

 
UNIDADE 4: Ecuacións e inecuacións 
 
Obxectivos 

• Manexar con soltura a linguaxe alxébrica.. 
• Comprender e aplicar os mecanismos de resolución dos diferentes tipos de ecuacións con unha 

incógnita e das inecuacións de primeiro grao. 
• Aplicar a linguaxe alxébrica para resolver con destreza distintos tipos de problemas en situacións 

diversas. 
 

Criterios de avaliación 
• Diferenciar as identidades, as ecuacións, as desigualdades e as inecuacións, e expresar distintas 

situacións a través delas. 
• Resolver ecuacións de primeiro grao nas que poidan aparecer parénteses e denominadores, e 

ecuacións de segundo grao, completas e incompletas, elixindo previamente o método máis adecuado. 
• Resolver ecuacións polinómicas de grao superior a 2, factorizándoas previamente ou como aplicación 

da resolución das de segundo grao en caso das bicadradas, e resolver correctamente ecuacións 
radicais, verificando a validez dos resultados. 

• Resolver inecuacións de primeiro grao, e expresar a súa solución en forma de intervalos e 
semirrectas. 

• Resolver problemas da vida cotiá, aplicando os métodos de resolución de calquera dos tipos de 
ecuacións con unha incógnita ou de inecuacións de primeiro grao. 

 
Contidos 

• Identidade, ecuación e incógnita. 
• Desigualdade e inecuación. 
• Solucións dunha ecuación e dunha inecuación.  
• Ecuacións e inecuacións equivalentes. 
• Regras da suma e do produto. 
• Ecuacións e inecuacións de primeiro grao. 
• Ecuación de segundo grao completa e incompleta. 
• Ecuación bicadrada. 
• Ecuación radical. 

 
Mínimos esixibles 

• Expresar relacións matemáticas e da vida cotiá a través de expresións alxébricas. 
• Transformar ecuacións e inecuacións noutras equivalentes aplicando as regras apropiadas e 

identificalas como equivalentes. 
• Sistematizar os pasos máis adecuados na resolución de ecuacións e inecuacións de primeiro grao. 
• Aplicar e optimizar os distintos métodos na resolución de ecuacións de segundo grao e de grao 

superior. 
• Verificar as solucións obtidas ao resolver ecuacións radicais. 
• Aplicar os métodos de resolución de ecuacións e inecuacións en contextos ordinarios.. 
 
Actitudes 
• Gusto polo uso da álxebra como ferramenta de grande utilidade na resolución de problemas baseados 

en situacións tanto matemáticas coma da vida cotiá. 
• Valoración dos diversos métodos de resolución de ecuacións e inecuacións. 
• Interese pola aplicación dos métodos aprendidos á resolución de problemas baseados en situacións 

cotiás. 
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UNIDADE 5: Sistemas de ecuacións 
 
Obxectivos 

• Resolver sistemas de ecuacións lineares por métodos alxébricos e aplicalos a problemas de contextos 
variados. 

• Resolver graficamente sistemas de ecuacións lineares e aplicalos a problemas de contextos variados. 
• Resolver alxebricamente sistemas de ecuacións non lineares e aplicalos a problemas de contextos 

variados. 
 

Criterios de avaliación 
• Encontrar pares de números que sexan solución dunha ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas 

para, posteriormente, identificar aqueles que son solución dun sistema dado, así como o tipo de 
sistema de que se trata segundo o seu número de solucións 

• Resolver sistemas de ecuacións lineares por substitución, igualación ou redución, e aplicalos a 
problemas de enunciado. 

• Resolver sistemas de ecuacións lineares polo método gráfico, dándolles unha interpretación 
xeométrica a estes, e aplicalos a problemas de enunciado. 

• Resolver sistemas de ecuacións non lineares formados por ecuacións de ata segundo grao de maneira 
alxébrica, comprobar a validez das solucións e aplicalos á resolución de problemas. 

 
 
Contidos 

• Ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas. Solucións. 
• Sistemas de ecuacións lineares. Solución. 
• Sistema compatible: determinado e indeterminado.  
• Sistema incompatible. 
• Sistemas equivalentes. 
• Métodos alxébricos: substitución, igualación e redución. 
• Método gráfico. 
• Sistemas de segundo grao. 
 

Mínimos esixibles 
• Expresar alxebricamente a relación que liga dúas variables en forma linear. 
• Interpretar o significado alxébrico e xeométrico dos distintos tipos de sistemas. 
• Obter sistemas equivalentes a través das regras de transformación. 
• Utilizar os métodos de resolución alxébrica e gráfica para a resolución de sistemas lineares ou de 

segundo grao. 
• Elixir o método máis adecuado de resolución para resolver cada sistema. 
• Aplicar os sistemas á resolución de problemas en contextos variados. 
 
Actitudes 
• Valoración da utilidade dos sistemas de ecuacións en situacións tanto matemáticas coma doutras 

áreas. 
• Gusto pola formulación, a través de sistemas de ecuacións, de situacións da vida cotiá. 
• Valoración do progreso propio na utilización dos métodos de resolución. 
• Valoración doutras formulacións diferentes ás propias. 

 
 
UNIDADE 6: Proporcionalidade directa e inversa 
 
Obxectivos 

• Diferenciar entre magnitudes directa e inversamente proporcionais, e aplicalas á resolución de 
problemas de proporcionalidade directa e inversa da vida cotiá.  
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• Manexar con soltura as porcentaxes, tanto no seu concepto máis matemático coma no ámbito doutras 
ciencias, e integrar os coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que se van adquirindo 
desde as distintas áreas. 

 

Criterios de avaliación 
• Utilizar as propiedades das magnitudes directa e inversamente proporcionais para calcular termos 

descoñecidos nunha proporción. 
•  Resolver problemas relacionados coa vida diaria utilizando a proporcionalidade das magnitudes, 

como, por exemplo, regras de tres inversas e directas, e reparticións inversa e directamente 
proporcionais. 

• Resolver problemas da vida real nos que aparezan aumentos e diminucións porcentuais, e porcentaxes 
sucesivas. 

• Resolver problemas financeiros de xuro simple e composto, e valorar a oportunidade de utilizar a 
folla de cálculo e a calculadora científica en función da cantidade e complexidade dos números 

 

Contidos 
• Razón e proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionais.  
• Proporcionalidade directa. 
• Porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais. 
• Porcentaxes sucesivas. 
• Magnitudes inversamente proporcionais. 
• Proporcionalidade inversa. 
• Reparticións proporcionais: directas e inversas. 
• Xuro simple e composto. 

 

Mínimos esixibles 
• Calcular o termo descoñecido dunha proporción. 
• Aplicar a proporcionalidade directa e inversa na resolución de problemas: regra de tres simple, 

redución á unidade e reparticións proporcionais. 
• Obter porcentaxes, aumentos e diminucións porcentuais, incidindo no cálculo do valor inicial sobre o 

que se aplica a porcentaxe. 
• Realizar porcentaxes sucesivas. 
• Resolver problemas financeiros, distinguindo o uso do xuro simple e composto. 
• Usar a calculadora para a realización de operacións. 

 

Actitudes 

• Gusto por un discurso coherente e razoado na resolución de problemas. 
• Valoración crítica do resultado dun problema e procura das resolucións óptimas deste. 
• Curiosidade por empregar os algoritmos matemáticos como medio para interpretar e comprender 

mellor a realidade, confiando nas súas propias estratexias para desempeñar a tarefa con éxito. 
• Valoración da precisión e utilidade das novas tecnoloxías da información para resolver problemas da 

vida cotiá. 
 
 
UNIDADE 7: Semellanza e trigonometría 

 
Obxectivos 

• Identificar figuras semellantes, así como os seus elementos característicos, e aplicar estes conceptos á 
resolución de problemas. 

• Aplicar os teoremas de Tales, da altura e do cateto con soltura. 
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• Manexar as razóns trigonométricas de maneira fluída. 
• Resolver triángulos rectángulos e problemas relacionados, tanto en contextos cotiáns coma 

xeométricos. 
 

Criterios de avaliación 
• Detectar e construír figuras semellantes utilizando a razón de semellanza, e aplicar destramente os 

conceptos e procedementos propios da semellanza para determinar distintos elementos de triángulos e 
outras figuras. 

• Utilizar o teorema de Tales na división de segmentos e na resolución de triángulos, así como os 
teoremas da altura e do cateto, para resolver situacións xeométricas ou problemas reais. 

• Utilizar as razóns trigonométricas para o cálculo de lonxitudes e ángulos, dados tanto no sistema 
sesaxesimal coma no internacional, e pasar dun sistema a outro con destreza. Utilizar a calculadora 
nos cálculos relativos á trigonometría cando se considere necesario. 

• Resolver triángulos rectángulos e problemas relacionados nos que se aplique a trigonometría como 
ferramenta de resolución. 

 

Contidos 
• Figuras semellantes. Razón de semellanza. Escala. 
• Criterios de semellanza en triángulos.  
• Teorema de Tales. 
• Teoremas da altura e do cateto. 
• Unidades de medida en ángulos: graos e radiáns. 
• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo: seno, coseno e tanxente. 
• Relacións entre as distintas razóns trigonométricas. 
• Resolución de triángulos rectángulos e aplicacións a problemas de diversos contextos. 

 

Mínimos esixibles 
• Calcular a razón de semellanza e a relación entre as áreas de figuras semellantes. 
• Utilizar criterios e teoremas relativos á semellanza para o cálculo de lonxitudes e amplitudes de 

ángulos. 
• Calcular as razóns trigonométricas dun ángulo agudo en triángulos rectángulos e obter unhas 

coñecidas as outras. 
• Usar a calculadora científica para coñecer as razóns trigonométricas dun ángulo agudo e a amplitude 

dun ángulo. 
• Utilizar técnicas de resolución de triángulos rectángulos para resolver problemas xeométricos 

 

Actitudes 

• Potenciación da iniciativa persoal para formularse investigacións sobre figuras xeométricas planas. 
• Valoración das aplicacións da semellanza e a trigonometría no cálculo de distancias. 
• Tenacidade na busca de solucións a problemas xeométricos ou situacións reais. 
• Valoración da utilidade da calculadora científica en canto á simplificación dos cálculos en problemas 

trigonométricos. 
• Flexibilidade á hora de aceptar solucións distintas ás propias. 

 
 
UNIDADE 8: Problemas métricos 
 
Obxectivos 

• Identificar as figuras planas, poligonais ou circulares, e os seus elementos e propiedades. 
• Calcular a área dunha figura plana simple ou composta. 
• Identificar os corpos xeométricos, poliedros e corpos redondos, e os seus elementos e propiedades. 



Departamento de Matemáticas.            Programación do Curso 2015-16 
 

 60 

• Calcular a área e o volume dun corpo xeométrico simple ou composto. 
• Resolver problemas métricos no plano ou no espazo en diferentes contextos. 

 

Criterios de avaliación 
• Coñecer os elementos básicos das figuras planas (base, altura, diagonais, apotema, raio e ángulos) e 

as súas propiedades fundamentais. 
• Calcular áreas e perímetros de figuras planas dominando as diferentes unidades de medida 

correspondentes. 
• Coñecer o desenvolvemento plano dos corpos xeométricos, así como os seus elementos (altura, 

apotema, raio e xeratriz) e as súas propiedades básicas. 
• Calcular áreas (lateral, da base e total), volumes e lonxitudes de corpos xeométricos, dominando as 

diferentes unidades de medida correspondentes. 
• Resolver problemas nos que interveñan figuras planas ou corpos xeométricos en contextos da vida 

real ou de calquera área de coñecemento 
 

Contidos 
• Perímetro: unidades de lonxitude. 
• Área: unidades de superficie. 
• Volume: unidades de volume.  
• Figuras poligonais: rectángulo, romboide, rombo, triángulo, trapecio e polígono regular. Áreas. 
• Figuras circulares: círculo, sector, coroa e trapecio circular. Áreas. 
• Poliedros: prisma, pirámide e tronco de pirámide. Áreas (da base, lateral e total) e volumes. 
• Corpos redondos: esfera, cilindro, cono e tronco de cono. Áreas (da base, lateral e total) e volumes. 

 

Mínimos esixibles 
• Identificar unha figura plana e un corpo xeométrico a partir dos seus elementos e propiedades. 
• Calcular áreas de figuras planas, aplicando fórmulas ou descompoñéndoas en figuras máis sinxelas. 
• Calcular áreas e volumes de corpos xeométricos, aplicando fórmulas ou descompoñéndoos en corpos 

máis sinxelos. 
• Resolver problemas de enunciado de tipo xeométrico nos que haxa que utilizar as fórmulas relativas a 

áreas e volumes ou outras estratexias, coma Pitágoras, Tales ou semellanzas. 
 

Actitudes 

• Interese por enfrontarse a situacións de tipo xeométrico en contextos variados. 
• Valoración da orde e a limpeza na exposición de representacións xeométricas e a resolución de 

problemas. 
• Gusto pola beleza xeométrica en distintos elementos artísticos e culturais. 
• Sentido crítico para valorar outros procedementos distintos ao propio e recoñecer a súa maior eficacia 

se fose necesario. 
 
 
UNIDADE 9: Vectores e rectas no plano 
 
Obxectivos 

• Manexar o cálculo vectorial con soltura, tanto os seus elementos coma as súas operacións e 
procedementos básicos. 

• Manexar as diferentes ecuacións que describen unha recta no plano e pescudar as distintas posicións 
relativas en que poden estar dispostas dúas rectas. 

• Resolver problemas de xeometría analítica ou doutros contextos, utilizando procedementos propios de 
vectores e rectas no plano. 
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Criterios de avaliación 
• Coñecer os elementos que definen un vector, identificar vectores equipolentes, calcular as 

coordenadas dun vector libre e operar con vectores (suma e produto por escalares) tanto gráfica coma 
analiticamente. 

• Calcular razoadamente a distancia entre dous puntos, o módulo e o argumento dun vector, e obter as 
coordenadas do punto medio dun segmento. 

• Obter nas súas distintas formas a ecuación dunha recta no plano, partindo dos elementos que a 
definen (e viceversa) ou doutra ecuación. 

• Investigar as posicións relativas de dúas rectas no plano, a partir da análise das súas ecuacións, e 
deducir ecuacións de rectas utilizando as condicións de paralelismo e incidencia. 

• Formular e resolver problemas diversos a través do uso de técnicas xeométricas. 
 

Contidos 
• Vectores no plano. Vectores fixos e libres. 
• Coordenadas dun vector libre. 
• Módulo e argumento dun vector.  
• Adición e produto por escalares de vectores. Coordenadas e representación gráfica. 
• Distancia entre dous puntos. 
• Punto medio dun segmento. 

 

Mínimos esixibles 
• Construír graficamente vectores coñecidos os seus elementos e obter as súas coordenadas a partir dos 

seus extremos.  
• Calcular as coordenadas e a representación gráfica da suma de vectores e do produto por un escalar. 
• Calcular o módulo e o argumento dun vector.  
• Obter a distancia entre dous puntos e as coordenadas do punto medio dun segmento. 
• Identificar a pendente da recta como a tanxente trigonométrica do ángulo que forma coa parte 

positiva do eixes de abscisas. 
• Obter as distintas ecuacións da recta no plano e deducir unhas a partir doutras. 
• Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano comparando as pendentes, estudando a 

proporcionalidade dos coeficientes en ecuacións xerais, resolvendo sistemas etc. 
• Resolver problemas utilizando técnicas xeométricas. 

 

Actitudes 

• Valoración da xeometría analítica na medida en que nos permite describir situacións do noso medio e 
doutras disciplinas. 

• Potenciación da iniciativa persoal na elaboración de plans de traballo que nos permiten resolver 
problemas propios da unidade. 

• Flexibilidade para enfrontarse a situacións xeométricas desde distintas perspectivas. 
• Perseveranza na busca de solucións. 

 
 
UNIDADE 10: Funcións 
 
Obxectivos 

• Comprender o concepto de función de variable real, expresala en distintos modos (táboas, gráficas 
etc.) e recoñecer as principais características destas. 

• Comprender e representar funcións definidas a anacos. 
• Recoñecer a taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo, e 

aplicala para determinar a continuidade e o crecemento ou decrecemento dunha función. 
• Analizar gráficas de funcións de variable real. 
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Criterios de avaliación 
• Distinguir unha función de variable real, a variable dependente e a variable independente; obter unha 

gráfica a partir da súa táboa e viceversa, e recoñecer as súas principais características: dominio, 
percorrido, simetría, periodicidade, máximos e mínimos relativos e absolutos, signos e puntos de 
corte. 

• Calcular a imaxe dun punto do dominio dunha función definida a anacos e representala graficamente. 
• Definir e calcular a taxa de variación e a taxa de variación media dunha función de variable real nun 

intervalo. 
• Calcular os conceptos de taxa de variación e de taxa de variación media, e aplicalos para determinar a 

continuidade e o crecemento ou decrecemento de funcións de variable real sinxelas. 
• Establecer as características básicas dunha función á vista da súa gráfica, e interpretar gráficas ou 

táboas que representen situacións sobre a vida cotiá. 
 

Contidos 
• Función de variable real. Variable independente e variable dependente. 
• Formas de expresar unha función: expresión alxébrica, táboa de valores e gráfica. 
• Dominio e percorrido dunha función. 
• Función definida a anacos. 
• Puntos de corte dunha función cos eixes de coordenadas e signos. 
• Simetría dunha función. Función par e función impar.  
• Periodicidade dunha función. Período dunha función. 
• Taxa de variación dunha función nun intervalo. 
• Taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
• Continuidade e descontinuidade dunha función. 
• Intervalos de crecemento e decrecemento dunha función. 
• Máximos e mínimos relativos e absolutos dunha función. 

 

Mínimos esixibles 
• Recoñecer unha función de variable real, e distinguir a variable independente e a variable dependente. 
• Interpretar e elaborar táboas de valores a partir de datos numéricos, gráficas, fórmulas etc., e obter a 

gráfica dunha función utilizando unha táboa de valores. 
• Obter o dominio, o percorrido, os puntos de corte cos eixes e os signos dunha función a partir da súa 

gráfica ou da súa expresión alxébrica. 
• Representar funcións definidas a anacos a partir da súa expresión alxébrica e viceversa. 
• Recoñecer se unha función é simétrica ou periódica, e indicar o tipo de simetría ou período que 

presentan. 
• Calcular a taxa de variación e a taxa de variación media dunha función nun intervalo pechado, e 

interpretar o seu significado. 
• Utilizar a taxa de variación para determinar os intervalos de crecemento e decrecemento. 
• Comprobar a continuidade dunha función nun punto. 
• Determinar os máximos e os mínimos relativos e absolutos dunha función a partir da súa gráfica. 
• Recoñecer as características dunha función sinxela a partir da súa gráfica ou da súa expresión 

alxébrica, e utilizar o vocabulario e a nomenclatura adecuados. 
 

Actitudes 

• Apreciación da precisión e utilidade das linguaxes gráficas para representar e resolver problemas da 
vida cotiá. 

• Gusto pola resolución de situacións científicas, usando a representación de funcións como un método 
preciso e práctico. 

• Sentido crítico ante os resultados obtidos ao representar unha función. 
• Curiosidade e tenacidade na busca de relacións entre magnitudes ou fenómenos.  
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• Valoración crítica fronte a informacións de carácter funcional que aparecen nos medios de 
comunicación. 

• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 
 
 
UNIDADE 11: Funcións polinómicas e racionais 
 
Obxectivos 

• Definir, representar e obter a expresión alxébrica de funcións polinómicas, potenciais, de 
proporcionalidade inversa e racionais. 

• Aplicar os coñecementos sobre as funcións polinómicas e racionais para representar e comprender 
mellor fenómenos sobre situacións cotiás que poden ser descritas mediante este tipo de funcións. 

 

Criterios de avaliación 
• Identificar as parábolas como a representación gráfica de funcións cuadráticas e representalas 

graficamente. 
• Recoñecer gráfica e analiticamente as funcións potenciais, e representalas graficamente. 
• Distinguir as hipérbolas coma a representación gráfica de funcións de proporcionalidade inversa e 

representalas graficamente. 
• Recoñecer e representar graficamente as funcións racionais. 
• Formular e resolver problemas utilizando as funcións polinómicas e racionais. 

 

Contidos 
• Funcións cuadráticas. 
• Funcións potenciais. 
• Funcións de proporcionalidade inversa. 
• Funcións racionais. 

 

Mínimos esixibles 
• Identificar unha función cuadrática coma unha parábola. 
• Determinar analiticamente o vértice, o eixe e os puntos de corte dunha parábola cos eixes de 

coordenadas. 
• Identificar o vértice da parábola cun máximo ou cun mínimo da función cuadrática. 
• Representar graficamente unha parábola segundo os seus elementos característicos. 
• Representar funcións potenciais e estudar as súas características en función da paridade do expoñente. 
• Representar funcións de proporcionalidade inversa, relacionala coa hipérbola e obter os seus 

elementos característicos tanto a partir da súa gráfica coma da súa expresión alxébrica. 
• Debuxar funcións racionais como translacións de funcións de proporcionalidade inversa e estudar as 

súas características. 
• Identificar situacións da vida cotiá que se poden resolver utilizando para a súa descrición funcións 

racionais ou polinómicas. 
 

Actitudes 

• Valoración das funcións cuadráticas, potenciais, de proporcionalidade inversa e racional para 
transmitir informacións e resolver problemas da vida cotiá. 

• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada de táboas e gráficas. 
• Perseveranza e flexibilidade na busca de solucións. 
• Gusto pola resolución de situacións científicas, usando a representación de funcións como un método 

preciso e práctico. 
• Sentido crítico ante os resultados obtidos ao representar unha función. 
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• Curiosidade e tenacidade na busca do tipo de funcionalidade existente entre magnitudes ou 
fenómenos.  

• Valoración crítica fronte a informacións de carácter funcional que aparecen nos medios de 
comunicación 

 
 
UNIDADE 12: Funcións exponenciais 
 
Obxectivos 

• Interpretar e representar graficamente as funcións exponenciais y = ax con a ≠ 1. 
• Recoñecer fenómenos e situacións da vida cotiá cuxo crecemento ou decrecemento siga un modelo 

exponencial. 
 

Criterios de avaliación 
• Distinguir e describir as propiedades das funcións exponenciais y =ax con a ≠ 1 tanto gráfica coma 

analiticamente. 
• Representar graficamente as funcións exponenciais y = ax con a ≠ 1. 
• Resolver situacións reais relacionadas co cálculo de xuros compostos bancarios. 
• Resolver situacións reais relacionadas co crecemento exponencial. 

 

Contidos 
• Función exponencial y = ax con a > 0. 
• Dominio, percorrido, puntos de corte cos eixes, crecemento e decrecemento, e tendencia da función 

exponencial. 
• O número e. 
• Crecemento e decrecemento exponencial dun fenómeno. 
• Lei do xuro composto. Aplicacións. 

 

Mínimos esixibles 
• Recoñecer as funcións exponenciais e clasificalas en crecentes ou decrecentes segundo sexa a súa 

base. 
• Interpretar e representar graficamente funcións exponenciais e recoñecer as súas características. 
• Obter a expresión alxébrica dunha función exponencial a partir da súa gráfica ou das súas 

propiedades. 
• Recoñecer o número e e a función y = ex. 
• Obter a expresión alxébrica e representar funcións obtidas mediante translacións dunha función 

exponencial.  
• Coñecer a lei do xuro composto e aplicalo na resolución de problemas da vida real. 
• Resolver problemas sobre crecementos e decrecementos de fenómenos. 
• Utilizar a calculadora para efectuar cálculos exponenciais. 

 

Actitudes 

• Valoración positiva da función exponencial para describir numerosos fenómenos da vida cotiá. 
• Predisposición favorable fronte a situacións e problemas en cuxa resolución aparezan funcións 

exponenciais. 
• Apreciación da precisión e utilidade da función exponencial para representar e resolver problemas da 

vida cotiá. 
• Sentido crítico ante os resultados obtidos ao resolver un problema sobre crecementos e 

decrecementos. 
• Valoración crítica ante o uso da calculadora. 
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 
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• Curiosidade e tenacidade na busca de solucións a un problema. 
 
 
UNIDADE 13: Estatística unidimensional 
 
Obxectivos 

• Sinalar a poboación e/ou mostra dun estudo estatístico, distinguindo os caracteres que interveñen, e 
construír as táboas de frecuencias e gráficos asociados. 

• Calcular os parámetros de dispersión e centralización dun estudo estatístico, e utilizalos para realizar 
valoracións e comparacións. 

 

Criterios de avaliación 
• Clasificar os caracteres que interveñen nun estudo estatístico. 
• Determinar a poboación e a mostra dun estudo estatístico, e valorar cualitativamente a 

representatividade da mostra. 
• Organizar e clasificar datos estatísticos mediante táboas de frecuencias e representalos graficamente 

utilizando o gráfico adecuado. 
• Calcular e interpretar os parámetros de dispersión e centralización. 
• Eliminar datos atípicos dunha variable, e utilizar conxuntamente a media e a desviación típica para o 

estudo de distribucións. 
 

Contidos 
• Variable estatística. Carácter cualitativo, cuantitativo continuo e cuantitativo discreto. 
• Poboación. Mostraxe. Mostra. Representatividade dunha mostra. 
• Técnicas de mostraxe: mostraxe aleatoria simple, estratificada e sistemática.  
• Táboa de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada e 

frecuencia relativa acumulada. 
• Datos agrupados. Clases ou intervalos. Amplitude da clase. Marcas de clase.  
• Gráficos estatísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, histograma, polígono de frecuencias e 

diagrama linear. 
• Parámetros de centralización: media aritmética, cuartís, mediana e moda. 
• Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica, rango e coeficiente de variación. 
• Valores atípicos. Media truncada. 
• Distribución simétrica e unimodal. Intervalos ao redor da media. 

 

Mínimos esixibles 
• Clasificar caracteres estatísticos. 
• Recoñecer a poboación e, se a houbese, a mostra dun estudo estatístico, e analizar a 

representatividade desta. 
• Construír e interpretar intervalos, marcas de clase e táboas de frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas. 
• Representar e analizar gráficos estatísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, histograma e 

polígono de frecuencias. 
• Calcular e interpretar os parámetros de dispersión e de centralización. 
• Comparar dúas ou máis distribucións utilizando o coeficiente de variación. 
• Obter os datos atípicos dunha distribución e eliminalos para deducir a media truncada. 
• Utilizar a media e a desviación típica para obter intervalos ao redor da media en distribucións 

simétricas e unimodais. 
• Usar a calculadora para o cálculo de parámetros estatísticos, para a súa valoración e interpretación. 
• Utilizar diversas fontes para obter información de tipo estatístico 

 

Actitudes 
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• Valoración positiva da utilidade da estatística para o estudo de fenómenos da vida cotiá. 
• Sentido crítico ante as informacións de tipo estatístico que aparecen nos medios de comunicación. 
• Apreciación da representación gráfica como medio de análise e presentación de informacións 

estatísticas. 
• Recoñecemento e valoración do traballo en grupo como maneira máis eficaz para realizar 

determinadas actividades.  
• Apreciación da precisión e utilidade da linguaxe estatística para representar, comunicar e resolver 

situacións cotiás.  
• Satisfacción e gusto pola presentación coidadosa e ordenada dos traballos. 
• Aprecio polos novos instrumentos de cálculo estatístico (folla de cálculo, calculadora etc.) no 

tratamento de grandes cantidades de datos. 
 
 
UNIDADE 14: Combinatoria 
 
Obxectivos 

• Elaborar estratexias persoais para a resolución de problemas relacionados co reconto de casos. 
• Identificar os distintos tipos de agrupamentos (variacións, permutacións e combinacións) e os seus 

algoritmos de cálculo para posteriormente resolver problemas combinatorios. 
• Utilizar con soltura e precisión a linguaxe relativa á combinatoria. 

 

Criterios de avaliación 
• Planificar e utilizar procesos de razoamento e estratexias diversas, así como aplicar conceptos e 

técnicas do reconto de casos tales como o diagrama de árbore ou o principio xeral do reconto para 
resolver problemas da vida cotiá. 

• Comprender as relacións matemáticas que interveñen nos procesos de agrupamento con ou sen 
repetición de elementos. 

• Utilizar as fórmulas matemáticas relativas á combinatoria clásica na resolución de problemas. 
• Coñecer as propiedades dos números factoriais e a súa relación coas combinacións e as permutacións. 
• Simplificar expresións nas que aparezan números factoriais. 

 

Contidos 
• Técnicas de reconto. 
• Diagramas de árbore. 
• Principio xeral do reconto. 
• Variacións sen e con repetición. 
• Permutacións sen e con repetición. 
• Combinacións sen repetición. 
• Factorial dun número. 

 

Mínimos esixibles 
• Utilizar diagramas de árbore ou outras técnicas como instrumento de reconto en situacións da vida 

cotiá. 
• Identificar problemas que poidan resolverse grazas á combinatoria. 
• Resolver problemas nos que interveñan variacións, permutacións ou combinacións. 
• Resolver problemas por medio de estratexias persoais do alumno. 

 

Actitudes 

• Valoración das técnicas de reconto básicas, coma o diagrama de árbore, para a visualización de 
problemas sinxelos. 

• Desenvolvemento da autonomía persoal á hora de resolver problemas ideando estratexias propias. 
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• Estima da precisión da combinatoria como ferramenta para simplificar a resolución de problemas de 
reconto. 

 
 
UNIDADE 15: Probabilidade 
 
Obxectivos 

• Coñecer os elementos básicos da álxebra de sucesos, así como as súas operacións fundamentais. 
• Asignar unha probabilidade a sucesos equiprobables ou experimentais. 
• Resolver problemas de probabilidade utilizando as ferramentas matemáticas adecuadas en cada tipo. 

 

Criterios de avaliación 
• Aplicar as distintas propiedades da álxebra de sucesos. 
• Describir o espazo de mostra correspondente a un experimento aleatorio, os distintos tipos de sucesos 

elementais que conforman un composto, e discernir entre sucesos compatibles e incompatibles. 
• Aplicar as propiedades da probabilidade para calcular as probabilidades de diferentes sucesos. 
• Aplicar a regra de Laplace e as técnicas de reconto para calcular probabilidades de diferentes sucesos. 
• Resolver problemas de probabilidade que poderán estar relacionados coa vida cotiá onde interveñan 

diferentes estratexias para a súa resolución. 
 

Contidos 
• Experimento determinista e aleatorio. 
• Espazo de mostra e suceso aleatorio. Tipos: elemental, seguro, imposible e contrario.  
• Álxebra de sucesos. Operacións: unión e intersección. 
• Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace. 
• Probabilidade experimental. 
• Propiedades da probabilidade.  
• Sucesos compatibles e incompatibles. Cálculo das súas probabilidades. Probabilidade do suceso 

contrario, do suceso unión e da intersección. 
 

Mínimos esixibles 
• Discernir os experimentos aleatorios dos deterministas. 
• Determinar espazos de mostra e sucesos aleatorios. 
• Asignar un suceso da álxebra de sucesos a partir de sucesos elementais coñecidos. 
• Calcular probabilidades de sucesos equiprobables. 
• Aplicar a probabilidade experimental para calcular a probabilidade dun suceso dun experimento, 

sobre todo se os sucesos elementais non son equiprobables. 
• Calcular a probabilidade dun suceso a partir das probabilidades doutros sucesos. 

 

Actitudes 

• Valoración da probabilidade como ferramenta para interpretar informacións que se reciben desde os 
medios de comunicación. 

• Gusto, curiosidade e interese por predicir e observar fenómenos aleatorios. 
• Visión crítica ante os resultados dos estudos dos medios de comunicación e as crenzas populares. 
• Respecto polas estratexias seguidas por outros compañeiros para asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios. Valoración crítica destas estratexias. 
 
 
UNIDADE 16: Probabilidade condicionada 
 
Obxectivos 
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• Identificar o espazo de mostra en experimentos simples e en experimentos compostos en contextos 
concretos da vida cotiá. 

• Coñecer as propiedades e regras no uso da probabilidade condicionada, así como a diferenza entre 
dependencia e independencia de sucesos. 

• Resolver problemas de probabilidade composta, utilizando distintos conceptos e técnicas do cálculo 
de probabilidades. 

 

Criterios de avaliación 
• Asignar probabilidades en experimentos compostos elementais. 
• Calcular probabilidades condicionadas en casos sinxelos e utilizando as súas propiedades en sucesos 

dependentes ou independentes. 
• Utilizar a regra de Laplace, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia para calcular 

probabilidades condicionadas ou compostas. 
• Asignar probabilidades na resolución de problemas de enunciado mediante o procedemento da 

probabilidade total ou outras ferramentas. 
 

Contidos 
• Experimentos compostos. 
• Probabilidade de sucesos en experimentos compostos.  
• Probabilidade condicionada. 
• Sucesos dependentes e independentes. 
• Probabilidade de sucesos dependentes e independentes. 
• Probabilidade total. 

 

Mínimos esixibles 
• Utilizar diagramas de árbore e táboas de continxencia para o estudo da probabilidade de sucesos 

compostos e de sucesos dependentes ou non. 
• Obter a probabilidade da intersección de sucesos tanto se son dependentes coma se non. 
• Organizar experiencias sinxelas para o estudo da probabilidade condicionada. 
• Interpretar a información que proporcionan os datos a través de táboas de continxencia. 
• Recoñecer situacións de probabilidade condicionada na vida cotiá. 
• Obter probabilidades totais con axuda de diagramas de árbore 

 

Actitudes 

• Valoración da probabilidade como ferramenta para interpretar informacións que se reciben desde os 
medios de comunicación. 

• Gusto, curiosidade e interese por predicir e observar fenómenos aleatorios e pola presentación 
explicada dos traballos realizados. 

• Visión crítica ante os resultados dos estudos dos medios de comunicación e as crenzas populares. 
• Respecto polas estratexias seguidas por outros compañeiros para asignar probabilidades a sucesos 

aleatorios. Valoración crítica destas estratexias. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

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 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 "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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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Libro do alumno, caderno do alumno, calculadora. 
• Libro dixital. 
• CD-ROM de Recursos Didácticos. 
• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos adquiridos. 
• Recursos T.I.C. 
• Exercicios de reforzo 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
• Exercicios de reforzo. 
• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades (gran porcentaxe de alumnos coas 

matemáticas pendentes de cursos anteriores,...) pode introducir modificacións na programación para 
facilitar a aprendizaxe. 

• Cando o Departamento de Orientación estime oportuno realizaranse ACIs para alumnos con especiais 
dificultades  

 
FOMENTO DA LECTURA 
• Propoñerase a lectura, dalgún libro de contido matemático dentro do plan lector. 

 
FOMENTO DAS TIC 
• CD-ROM de Recursos Didácticos 
• Proxección de vídeos de contido matemático. 
• Uso do ordenador e canón de vídeo ou da pizarra dixital para as clases cando haxa dispoñibilidade. 
• Se utilizarán distintos programas (Geogebra,Derive, Descartes,.....) para facilitar a comprensión 

dalgúns conceptos. 
 

TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 O Currículo Oficial que recolle coñecementos relativos a conceptos, procedementos de traballo e 
valores debe promover o desenrolo de novas actitudes e valores e debe se-lo suficientemente flexible 
para recoller as novas necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente 
cambio. Por isto, O Currículo, que debe dar resposta ó que e como ensinar, contén un conxunto de 
ensinanzas que, integradas no propio programa das áreas, o atravesan ou impregnan. Reciben a 
denominación xenérica de ensinanzas transversais e abarcan os seguintes campos: educación moral e 
cívica, educación para a paz e a convivencia, educación ambiental, educación do consumidor, educación 
para a igualdade de oportunidades entre os sexos, educación sexual, educación para a saúde e educación 
vial. 

 

 No caso da área de Matemáticas é fácil apreciar que un currículo que contempla a inclusión de 
contidos relativos a procedementos e actitudes permite unha relación mais concreta cos eixes 
transversais. A vinculación apreciase con nitidez no caso da educación para o consumo, pero tamén pode 
materializarse en contidos relacionados coa educación vial (estimación e cálculo de distancias) e coa 
educación cívica e para a paz (flexibilidade para modifica-lo punto de vista, perseveranza na búsqueda de 
solucións, etc.). Os temas transversais gardan, ademais, moita relación co desenrolo de contidos 
actitudinais como a orde, a precisión, a presentación ordenada das tarefas encomendadas, o gusto pola 
investigación, a tenacidade na búsqueda de solucións, etc. 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Non están previstas actividades extraescolares. 

 



Departamento de Matemáticas.            Programación do Curso 2015-16 
 

 71 

 
 TEMPORALIZACIÓN 
 

 4º ESO opción A 

1ª
 A

va
lia

ci
ón

 

 
Bloque V: Estatística e probabilidade 

• U13: Estatística unidimensional 
• U14: Combinatoria 
• U15: Probabilidade  
• U16: Probabilidade condicionada  

 
Bloque I:  Números 

• U1: Números racionais 
• U2: Números reais 
•  

2ª
 A

va
lia

ci
ón

 

 
Bloque II:  Álxebra 

• U3: Polinomios 
• U4: Ecuacións e inecuaciónss 
• U5: Sistemas de ecuacións 
• U6: Proporcionalidade directa e inversa 

 
Bloque III: Xeometría 

• U7: Semellanza e trigonometría 
• U8: Problemas métricos 
• U9: Vectores e rectas no plano 
 

3ª
 A

va
lia

ci
ón

 

Bloque IV: Análise  
• U10: Funcións 
• U11: Funcións polinómicas e racionais 

 
Bloque IV: Análise  

• U12: Funcións exponenciais 
 

 
 

 Os contidos conceptuais e a súa secuenciación e temporalización poderán ser correxidos 
en función dos resultados que se obteñan nas avaliacións do curso. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
• Proba de avaliación inicial. 
• Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna. 
• Controles periódicos. 
• Exame de avaliación. 

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do mes de outubro. Para levala a cabo farase 

unha proba de coñecementos previos.  
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 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 exame.(al menos un control e o 

exame de avaliación)s. 
  

 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 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   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en tempo 
e forma, observación do cuaderno, , esforzo por progresar,... ). 

 
 Recuperación durante o curso: 

Farase 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.. 

 
 No mes de xuño, despois do exame da terceira avaliación: 

   Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
 Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final de toda a 

asignatura cos contidos impartidos ao longo do curso.  
 

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

 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro 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,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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BACHARELATO 

MATEMÁTICAS  

 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

 As matemáticas están constituídas na actualidade por un amplo conxunto de coñecementos xurdidos,  
moitas veces, do traballo da humanidade para resolver os problemas que deveñen dos seus intentos de 
comprender e modificar a realidade física que a rodea. Nun principio as técnicas e procedementos 
utilizados só tiñan sentido pegados aos problemas que resolvían. Foi Pitágoras o primeiro en considerar o 
número como un ente digno de estudo per se,  separado do uso que podería dárselle para contar,  medir, 
calcular ou resolver problemas. Este é o paso necesario para dotar as matemáticas do carácter abstracto e 
independente da realidade física que teñen como ciencia finalizada. Isto non significa que, una vez 
chegados a este punto, desaparezan dunha vez e para sempre os vínculos desta ciencia coa parte que atinxe 
á realidade, pois a historia amósanos exemplos de como estruturas e teorías matemáticas abstractas,  
aparentemente desvinculadas do real, terminan sendo de grande axuda para modelar situación reais, 
explicalas e predicir o seu comportamento,  utilizando para iso os métodos teóricos inherentes aos modelos. 
Tampouco debemos esquecer que moitas das matemáticas que se fan na actualidade nacen dos problemas 
que lle formulan as outras ciencias e a tecnoloxía. 

 

 Esta dobre vertente do saber matemático, o seu carácter abstracto e a orixe física de moitas das súas 
teorías, ten que poñerse de manifesto nas actividades que desenvolvan este currículo. A idade do alumnado 
de bacharelato e os varios anos de contacto co saber matemático proporcionan unha boa base para dar os 
primeiros pasos no camiño do pensamento científico, onde non só seguirá estando presente a intuición, 
senón tamén o seu cuestionamento, a dedución, a argumentación, a utilización precisa da linguaxe, etc., 
todo o que constitúe un camiño cara ao formal e o abstracto. Pero non hai que esquecer que os pasos que se 
dean nesta dirección durante toda a etapa deben ser pausados e curtos, sen prescindir nunca da realidade de 
que xorde o coñecemento matemático ou en que se aplica. Ademais, 

presentándolles ás alumnas e aos alumnos situación variadas xurdidas tanto das propias matemáticas como 
das outras ciencias, da tecnoloxía ou do seu contorno próximo para que as investiguen ou as resolvan, 
móstranse as relacións das matemáticas con outros campos do saber, e deste xeito adquiren máis sentido e 
relevancia para o que aprende. 

 

 Os contidos de matemáticas no bacharelato de ciencias e tecnoloxía preséntanse agrupados en bloques 
cun criterio propio da disciplina, o que non significa que a álxebra lineal, a xeometría, a análise e a 
estatística e probabilidade teñan que ensinarse necesariamente illadas unhas das outras, nin tampouco pola 
orde en que figuran neste documento dentro de cada curso. As moitas relacións que existen entre os 
contidos destes bloques deben facerse explícitas no proceso da súa ensinanza. A iniciación ao cálculo de 
límites, derivadas e integrais baséase na álxebra e na topoloxía da recta, pero tamén a xeometría 
proporciona unha interpretación intuitiva dos conceptos inherentes a eses contidos. As evidentes relacións 
entre a álxebra e a xeometría maniféstanse con claridade nos dous cursos. A álxebra achega a potencia da 
súa linguaxe simbólica e a xeometría unha interpretación máis próxima dos obxectos alxébricos. 

 

 A ensinanza e a aprendizaxe dos contidos destes bloques susténtanse na competencia que debe amosar 
o alumnado na aritmética e na álxebra elemental xa aprendidas en etapas educativas anteriores. Isto 



Departamento de Matemáticas.            Programación do Curso 2015-16 
 

 74 

significa que nesta etapa se afondará no seu estudo,  pero sempre en relación cos contidos presentes nos 
outros bloques e non illadamente, xa que no desenvolvemento destes é necesario resolver ecuacións e 
inecuacións, traballar con intervalos e operar cos diferentes tipos de números e con expresións alxébricas.  
A avaliación deles, como suxire o criterio correspondente, debe facerse, o mesmo que a súa ensinanza e 
aprendizaxe, dun xeito transversal. 

 

 No bloque de xeometría de matemáticas I amplíanse as nocións de trigonometría introducidas na ESO 
para aplicalas á medición indirecta de lonxitudes e ángulos e á resolución de triángulos. O concepto de 
vector e as súas operacións serven de base á comprensión e á resolución dos problemas afíns e métricos do 
plano. O estudo dos lugares xeométricos, en particular as cónicas, vese hoxe facilitado co emprego de 
ferramentas informáticas. Os contidos de análise deste curso amplían a gama de funcións elementais que 
deben ser coñecidas mediante a súa expresión analítica polo alumnado. Introdúcese tamén a idea intuitiva 
de límite, que pode ser tratado numéricamente coa axuda da tecnoloxía adecuada, e una iniciación ao 
concepto e ao cálculo de derivadas e dalgunhas das súas aplicacións. Os contidos de estatística e 
probabilidade ofrécenlle ao alumnado novas ferramentas para ampliar o estudo do azar. Nas distribucións 
bidimensionais debe enfatizarse máis a interpretación dos resultados ca os procedementos de cálculo do 
coeficiente de correlación e a recta de regresión, que sempre poden facerse coa axuda da calculadora ou 
doutras tecnoloxías. 

 

 O centro das matemáticas II son os bloques de Xeometría e Análise, pois os contidos de Álxebra lineal 
se consideran, sobre todo, como unha ferramenta para resolver mellor os problemas xeométricos de rectas, 
planos, áreas e volumes no espazo.  Neste nivel afóndase o estudo de límites, función derivadas e ás súas 
aplicacións e introdúcese o cálculo integral e a súa aplicación ao cálculo de áreas sinxelas. Non se trata 
neste tema, coma noutros, de que o alumnado coñeza moitas técnicas, senón de que comprenda os 
conceptos en que se basean, saiba elixir a apropiada a cada contexto que se lle presente,  e sexa capaz de 
aplicala e de interpretar os resultados obtidos. 

 

 Os contidos antes aludidos preséntanse neste currículo cun nesgo conceptual, pero o profesorado non 
debe esquecer que o coñecemento matemático consiste tamén no dominio da «súa forma de facer», que se 
pon de manifesto nos criterios de avaliación.  As tarefas máis concretas a que estes aluden prevén unhas 
matemáticas onde o peso recae nos procedementos e onde tamén están presentes as actitudes.  Unha versión 
do xeito de facer matemáticas proporciónaa a resolución de problemas, onde case sempre é necesario 
comezar poñendo exemplos concretos que aclaren a situación problemática, ou buscando contra-exemplos, 
para pasar a utilizar estratexias de ensaio-erro sistemático, executar procedementos algorítmicos á man ou 
coa axuda da calculadora,  facer simulacións co ordenador, utilizar a intuición,  contrastar as solucións 
atopadas, presentar o traballo realizado dunha forma ordenada e coherente, utilizando o vocabulario técnico 
con precisión, etc.,  ademais de mostrar actitudes que como a perseveranza,  a confianza, o respecto polas 
opinións doutras persoas, o recoñecemento dos erros cometidos, etc. están sempre presentes durante a 
resolución de problemas.  Deste xeito, as matemáticas contribúen a que o alumnado adquira unha 
formación e una madurez intelectual e humana, así como habilidades que son de aplicación xeral e que lle 
servirán para enfrontarse a situacións novas cun certo grao de autonomía. 

 

 Entre os medios que pode utilizar o profesorado no decurso do desenvolvemento do seu traballo 
merecen especial mención as calculadoras e os programas informáticos, entre os que cabe destacar os 
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sistemas de álxebra computacional, os sistemas de xeometría dinámica e as follas de cálculo. Todos eles 
deben utilizarse, ademais de para a realización de cálculos ou a elaboración de gráficas, como una axuda no 
proceso de ensinanza de conceptos ou propiedades. 

 

 Moitas veces as alumnas e os alumnos perciben as matemáticas como un conxunto de fórmulas e 
métodos carentes de sentido, sen relación duns cos outros nin con nada que teña que ver coa súa realidade, 
o que propicia unha actitude desfavorable cara á aprendizaxe. Para intentar evitalo, parte do labor do 
profesorado debe consistir en presentar as matemáticas a partir de contextos e actividades variadas,  aínda 
que logo sexa inevitable culminar o seu estudo dunha maneira máis formal. 

 

OBXECTIVOS 
Como resultado do proceso de ensinanza e aprendizaxe, as matemáticas no bacharelato de ciencias e 
tecnoloxía contribuirán ao desenvolvemento das seguintes capacidades: 

1. Aplicar os conceptos, procedementos e estratexias propias das matemáticas a situacións diversas,  
comprendendo as abundantes conexións internas  no estudo das propias matemáticas e doutras ciencias e 
adquirir unha formación científica xeral. 
 

2. Utilizar as estratexias características da investigación científica e as destrezas propias das matemáticas  
(formulación de problemas, planificación e ensaio, experimentación, aplicación da indución e da dedución, 
formulación e aceptación ou rexeitamento das conxecturas, comprobación dos resultados obtidos) para 
realizar investigacións, explorar fenómenos e resolver problemas e situacións provenientes de actividades 
cotiás ou de diferentes ámbitos do saber. 

 
3. Adquirir rigor no pensamento científico formulando acertadamente os problemas, establecendo 

definicións precisas, amosando interese polo traballo cooperativo, xustificando procedementos, encadeando 
coherentemente os argumentos, comunicándose con eficacia e precisión, detectando incorreccións lóxicas, 
cuestionando aseveracións intuitivas ou carentes de rigor e mostrando unha actitude flexible,  aberta e 
crítica ante outros xuízos e razoamentos. 

 
4. Empregar os actuais recursos tecnolóxicos para obter e procesar información, facilitar a comprensión de 

conceptos e propiedades matemáticas, realizar cálculos e representacións gráficas e servir como ferramenta 
na resolución de problemas. 

 
5. Relacionar as matemáticas con outras áreas do saber, valorando as achegas que se fan entre elas para o 

seu respectivo desenvolvemento. 
 

6. Expresarse verbalmente e por escrito en situación susceptibles de ser tratadas matematicamente,  
comprendendo e manexando termos, notacións e representacións matemáticas. 
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MATEMÁTICAS II  

UNIDADE 1: Matrices 
 
Obxectivos 

∗ Utilizar as matrices como forma de representar e transmitir información 
∗ Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, as súas operacións e propiedades. 
∗ Coñecer o significado do rango dunha matriz ou dunha familia de vectores, saber calculalo e 

aplicalo. 
∗ Saber determinar se unha matriz é invertible e, en caso de que o sexa, saber calcular a súa inversa 

aplicando definición ou utilizando o método de Gauss-Jordan. 
∗ Utilizar as matrices na resolución de problemas xeométricos. 

 

Criterios de avaliación 
∗ . Utilizar as matrices na representación e interpretación de situacións que implican datos 

estruturados en forma de táboas ou grafos. 
∗ Realizar sumas e produtos de matrices entre si e por números reais. 
∗ Realizar operacións combinadas con matrices. Resolver ecuacións matriciais sinxelas. 
∗ Entender o concepto de rango dunha matriz e saber calculalo polo método de Gauss. 
∗ Calcular o rango dunha matriz que depende dun parámetro. 
∗ Determinar se un conxunto de vectores fila ou columna son linearmente dependentes ou 

independentes. 
∗ Determinar se unha matriz cadrada é ou non invertible mediante o cálculo do seu rango. 
∗ Calcular a matriz inversa dunha matriz dada a partir da definición ou polo método de Gauss-

Jordan 
∗ Calcular o transformado dun punto por un ou varios movementos. 

 

Contidos 

∗ Matrices. Conceptos básicos. 
∗ Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, nula, identidade, 

trasposta, simétrica etc. 
∗ Operacións con matrices: suma e produto por un número. Propiedades. 
∗ Produto de matrices. Propiedades. 
∗ Matrices invertibles. Cálculo da matriz inversa. 
∗ Dependencia linear de filas e columnas. Rango dunha matriz. 
∗ O método de Gauss no cálculo do rango dunha matriz. 
∗ Grafos e matrices. 
∗ Matrices asociadas aos movementos do plano. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Utilizar as matrices na representación, interpretación e manipulación de datos numéricos 

estruturados.. 
∗ Coñecer e utilizar a nomenclatura básica das matrices e a súa clasificación. 
∗ Calcular a suma de dúas matrices, do produto dun número por unha matriz e do produto de dúas 

matrices. 
∗ Determinar a regularidade de matrices cadradas de orde menor ou igual a 3 e calcular a inversa a 

partir da definición ou polo método de Gauss-Jordan 
∗ Utilizar o método de Gauss no cálculo do rango dunha matriz. 
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Actitudes 

∗ Valoración positiva das matrices e a álxebra matricial para resolver situacións problemáticas 
relacionadas coas matemáticas ou con outras ciencias. 

∗ Gusto por facilitar de forma clara e precisa a información mediante a utilización de táboas, grafos 
e matrices. 

∗ Valoración das novas tecnoloxías pola súa utilidade no tratamento e manipulación de grandes 
cantidades de información. 

 

 
UNIDADE 2: Determinantes 
 
Obxectivos 

∗ Coñecer a definición de determinante dunha matriz cadrada e saber calcular o seu valor para 
matrices cadradas de orde menor ou igual a 3. 

∗ Coñecer a regra de Sarrus e aplicala no cálculo de determinantes de orde 3. 
∗ Coñecer as propiedades dos determinantes e utilizalas na simplificación do cálculo de 

determinantes de matrices de orde maior ou igual a 3. 
∗ Utilizar os determinantes no cálculo matricial. 

 

Criterios de avaliación 
∗ Calcular determinantes de orde 2. 
∗ Calcular, mediante a regra de Sarrus, determinantes de orde 3. 
∗ Utilizar as propiedades dos determinantes no cálculo de determinantes da orde maior ou igual a 3. 
∗ Calcular o rango dunha matriz mediante o uso de determinantes. 
∗ Calcular o rango dunha matriz que depende dun parámetro. 
∗ Comprobar mediante determinantes se unha matriz cadrada é invertible. 
∗ Utilizar os determinantes para calcular a inversa dunha matriz cadrada regular. 
∗ Resolver ecuacións matriciais en cuxa formulación interveñen matrices regulares de orde menor 

ou igual a 3 
 

Contidos 

∗ Determinantes de segunda e terceira orde. 
∗ Determinantes de matrices de orde superior. 
∗ Propiedades dos determinantes. 
∗ Adxuntos dos elementos dunha matriz cadrada. 
∗ Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha fila ou columna. 
∗ Matriz adxunta. 
∗ Caracterización da regularidade dunha matriz mediante determinantes. 
∗ Cálculo da matriz inversa dunha matriz regular mediante determinantes. 
∗ Cálculo do rango dunha matriz mediante determinantes. 
∗ Ecuacións matriciais. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Calcular determinantes de orde dous e tres (regra de Sarrus). 
∗ Utilizar as propiedades dos determinantes na simplificación do seu cálculo. 
∗ Calcular determinantes desenvolvendo polos elementos dunha fila ou columna. 
∗ Usar transformacións lineares para facer cero varios elementos dunha fila ou columna dunha 

matriz. 
∗ Calcular determinantes por triangulación. Método de Gauss. 
∗ Obter a matriz adxunta dunha dada. 
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∗ Determinar a regularidade ou singularidade dunha matriz cadrada. 
∗ Obter a inversa dunha matriz regular mediante determinantes. 
∗ Calcular o rango dunha matriz mediante determinantes. 
∗ Determinar o rango dunha matriz dependente dun parámetro. 
∗ Resolver ecuacións matriciais usando matrices inversas. 

 

Actitudes 

∗ Valoración dos determinantes pola súa utilidade na resolución de problemas da álxebra linear e da 
xeometría. 

∗ Interese polos procedementos que permiten simplificar cálculos laboriosos utilizando as 
propiedades inherentes a determinados obxectos matemáticos. 

∗ Gusto pola presentación ordenada e explicada das técnicas aplicadas para a obtención do valor dun 
determinante. 

∗ Interese pola utilización de distintos métodos na resolución dun mesmo problema valorando as 
vantaxes e inconvenientes de cada un deles. 

∗ Gusto pola investigación de relacións e pautas que poden seguir certos determinantes. 
∗ Valoración das novas tecnoloxías pola súa precisión e rapidez nos cálculos matriciais e de 

determinantes. 
 

 

UNIDADE 3: Sistemas de ecuacións lineares 
 
Obxectivos 

∗ Resolver sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
∗ Coñecer a regra de Cramer e utilizala, cando sexa posible, na resolución de sistemas de ecuacións 

lineares. 
∗ Coñecer o teorema de Rouché e utilizalo na determinación da compatibilidade dun sistema de 

ecuacións lineares. 
∗ Comprender a interpretación xeométrica dos sistemas de dúas ecuacións lineares. 
∗ Determinar a compatibilidade de sistemas de ecuacións lineares dependentes dun parámetro e 

resolvelos nos casos en que sexa compatible. 
∗ Utilizar os sistemas de ecuacións lineares para formular e resolver problemas en diversos 

contextos. 
 

Criterios de avaliación 
∗ Resolver sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
∗ Expresar matricialmente un sistema de ecuacións lineares e, se é posible, resolvelo utilizando a 

matriz inversa da matriz de coeficientes. 
∗ Resolver, mediante a regra de Cramer, sistemas de ecuacións lineares de tres ecuacións con tres 

incógnitas. 
∗ Determinar, tanto por Gauss como aplicando o teorema de Rouché, a compatibilidade de sistemas 

de ecuacións lineares, e resolvelos no caso de seren compatibles. 
∗ Resolver sistemas homoxéneos. 
∗ Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano. 
∗ Discutir e resolver sistemas de ecuacións lineares dependentes dun parámetro. 
∗ Formular e resolver problemas que dean lugar a sistemas de ecuacións lineares. 

 

 

Contidos 
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∗ Sistemas de ecuacións lineares. Expresión matricial. 
∗ Clasificación dos sistemas de ecuacións lineares. 
∗ Sistemas equivalentes. Criterios de equivalencia. 
∗ Resolución de sistemas de ecuacións lineares. Método de Gauss. 
∗ Sistemas de Cramer. Regra de Cramer. 
∗ Teorema de Rouché. 
∗ Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineares. 
∗ Sistemas lineares homoxéneos. 
∗ Interpretación xeométrica de sistemas lineares con dúas incógnitas. 
∗ Sistemas dependentes dun parámetro. Discusión e resolución. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Formular matricialmente un sistema de ecuacións lineares dado na súa forma clásica e viceversa. 
∗ Obter sistemas equivalentes a un dado mediante transformacións lineares. 
∗ Resolver sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
∗ Resolver sistemas de ecuacións de Cramer mediante a matriz inversa da matriz de coeficientes. 
∗ Resolver sistemas de ecuacións lineares mediante a regra de Cramer. 
∗ Aplicar o teorema de Rouché na determinación da compatibilidade dun sistema de ecuacións 

lineares. 
∗ Discutir sistemas que dependen dun parámetro. 
∗ Resolver sistemas homoxéneos. 
∗ Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano. 

 

Actitudes 

∗ Interese na busca de novas estratexias de resolución de sistemas de ecuacións lineares. 
∗ Curiosidade polos procesos que conducen á xeneralización de situacións e métodos. 
∗ Confianza na capacidade para describir situacións relacionadas co cotián ou con outras disciplinas 

a través da linguaxe alxébrica dos sistemas de ecuacións. 
∗ Valoración positiva das técnicas relativas á resolución de sistemas de ecuacións lineares como 

ferramentas eficaces, que se poden aplicar a numerosos problemas en diversos contextos e 
relacionados coas ciencias o coa tecnoloxía. 

∗ Valoración das novas tecnoloxías pola súa utilidade na resolución de sistemas de ecuacións 
lineares cun elevado número de variables e condicións. 

 

 
UNIDADE 4: Vectores no espazo 
 
Obxectivos 

∗ Comprender e manexar adecuadamente os conceptos de combinación linear e de independencia 
linear para poder expresar un vector en función dos vectores dunha base e determinar as súas 
coordenadas. 

∗ Efectuar correctamente o produto escalar de vectores e aplicar esta operación para resolver 
problemas de ortogonalidade, e para calcular o módulo dun vector e o ángulo que determinan 
dous vectores. 

∗ Efectuar correctamente o produto vectorial e o mixto con vectores de V3 e comprender a súa 
interpretación xeométrica para aplicalos á resolución de problemas métricos. 

 

Criterios de avaliación 
∗ Expresar un vector como combinación linear doutros vectores dados. 
∗ Determinar a dependencia ou independencia linear dun conxunto de vectores. 
∗ Multiplicar escalarmente dous vectores tanto na forma xeométrica coma na analítica. 
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∗ Determinar condicións de ortogonalidade de dous vectores dependentes dun parámetro. 
∗ Saber achar o ángulo de dous vectores e determinar vectores ortogonais a un dado. 
∗ Calcular correctamente produtos vectoriais e produtos mixtos cuns vectores coñecidos. 
∗ Aplicar o produto vectorial para determinar unha dirección ortogonal ao plano vectorial V2 

determinado por dous vectores. 
 

Contidos 
∗ Os conxuntos R2 e R3. 
∗ Vectores fixos e libres no espazo. Equipolencia. 
∗ Operacións con vectores libres. Propiedades. 
∗ Combinación linear de vectores e dependencia linear. 
∗ Base de V3. Coordenadas dun vector. 
∗ Produto escalar de vectores. Expresión analítica. 
∗ Vectores ortogonais. 
∗ Ángulo de dous vectores. 
∗ Produto vectorial. 
∗ Produto mixto de tres vectores. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Efectuar operacións en R2 e en R3. 
∗ 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 coma graficamente. 
∗ Expresar un vector como combinación linear doutros dous. 
∗ Determinar se dous vectores son linearmente dependentes ou independentes. 
∗ Achar coordenadas de vectores respecto da base canónica e respecto doutras bases. 
∗ Multiplicar escalarmente dous vectores. 
∗ Achar o ángulo que determinan dous vectores. 
∗ Determinar vectores ortogonais e unitarios. 
∗ Efectuar produtos vectoriais de dous ou máis vectores. 
∗ Achar o produto mixto de tres vectores a partir do produto vectorial. 
∗ Realizar o produto mixto en forma analítica e comparalo co outro procedemento. 

 

Actitudes 

∗ Disposición favorable para o estudo e coñecemento do cálculo vectorial e recoñecer a necesidade e 
a utilidade dos vectores e as súas operacións. 

∗ Interese pola busca de situacións e problemas en que aparezan os vectores ou sexan 
imprescindibles para a  súa resolución ou representación. 

∗ Predisposición para aprender conceptos, relacións, e técnicas novas para resolver problemas. 
∗ Gusto pola representación gráfica clara e precisa de vectores e puntos no espazo. 
∗ Valoración positiva do uso dos produtos de vectores para a resolución de problemas de xeometría, 

como determinación de ángulos e de ortogonalidade, e cálculo de distancias, áreas e volumes. 
∗ Valoración das novas tecnoloxías pola súa utilidade no cálculo vectorial e a súa representación 

gráfica. 
 

 
UNIDADE 5: Planos e rectas no espazo 
 
Obxectivos 
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∗ Determinar as coordenadas do punto que verifica certas condicións segundo a súa posición no 
espazo. 

∗ Aprender a determinar de distintas formas a ecuación da recta e o plano e, reciprocamente, a 
recoñecer os puntos e as direccións das rectas e os planos mediante a súa ecuación. 

∗ Coñecer e comprender a determinación normal do plano e as súas aplicacións aos problemas de 
perpendicularidade e proxeccións ortogonais. 

∗ Recoñecer a posición relativa de rectas e planos no espazo e manexar correctamente os conceptos 
de incidencia, paralelismo e intersección. 

 

Criterios de avaliación 
∗ Dividir un segmento en partes iguais. 
∗ Achar as coordenadas do baricentro dun triángulo. 
∗ Coñecer e saber achar as distintas ecuacións dunha recta, pasar dunhas a outras e determinar con 

elas puntos da recta e o seu vector director. 
∗ Saber determinar un plano de distintas formas e saber achar en cada caso a súa ecuación. 
∗ Saber achar proxeccións de puntos sobre rectas e de puntos e rectas sobre planos. 
∗ Achar a ecuación dun plano do que se coñece un punto e a dirección do vector normal. 
∗ Resolver problemas de paralelismo, perpendicularidade e intersección de rectas e planos. 
∗ Efectuar o estudo da posición relativa entre dúas rectas, entre unha recta e un plano, e entre dous 

ou tres planos. 
 

Contidos 
∗ Sistemas de referencia. 
∗ Punto medio dun segmento. 
∗ Elementos xeométricos, dimensión e graos de liberdade. 
∗ Ecuacións da recta. Vector director. 
∗ Ecuacións do plano. 
∗ Planos coordenados. 
∗ Plano que pasa por tres puntos. 
∗ Vector normal a un plano e ecuación normal. 
∗ Posicións relativas dunha recta  e un plano. 
∗ Posicións relativas de dous e de tres planos. 
∗ Posicións relativas de dúas rectas. 
∗ Feixes de planos. 
∗ Problemas de incidencia e paralelismo. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Determinar as coordenadas dun punto nun sistema de referencia dado. 
∗ Achar as coordenadas do punto medio dun segmento. 
∗ Dividir un segmento en partes iguais ou en partes proporcionais a certas cantidades. 
∗ Determinar de distintas formas a ecuación dunha recta cando se coñece un punto e o vector 

director ou dous puntos. 
∗ Obter puntos dunha recta e o seu vector director cando se coñece a súa ecuación. 
∗ Achar a ecuación do plano nas súas distintas expresións. 
∗ Calcular en forma paramétrica a ecuación da recta definida por dous planos. 
∗ Estudar a posición relativa de dúas rectas, de dous planos, e de recta e plano. 
∗ Achar a proxección dun punto sobre unha recta e sobre un plano. 
∗ Achar interseccións de rectas, de planos e de recta e plano. 
∗ Resolver problemas de incidencia mediante feixes de planos. 

 

Actitudes 
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∗ Disposición favorable para o estudo e coñecemento da xeometría analítica. 
∗ Recoñecemento da necesidade e a utilidade de coñecer e poder determinar a ecuación da recta e o 

plano. 
∗ Interese pola busca de situacións e problemas en que sexan precisas as condicións de paralelismo e 

perpendicularidade. 
∗ Predisposición para aprender conceptos, relacións e técnicas novas para resolver problemas. 
∗ Gusto pola representación gráfica clara e precisa de puntos, rectas e planos no espazo. 
∗ Valoración positiva do uso da xeometría analítica para a resolución de problemas de simetría e de 

lugares xeométricos. 
∗ Valoración das novas tecnoloxías pola súa utilidade na Xeometría, especialmente a representación 

gráfica. 
 

 
UNIDADE 6: Propiedades métricas 
 
Obxectivos 

∗ Aprender a calcular ángulos entre dúas rectas, dous planos ou unha recta e un plano. 
∗ Determinar condicións de perpendicularidade para obter as proxeccións ortogonais de rectas e 

puntos sobre un plano, ou de puntos sobre unha recta. 
∗ Saber calcular a distancia entre os diferentes elementos xeométricos (puntos, rectas e planos). 
∗ Saber calcular a área e o volume das figuras máis elementais (triángulo, paralelogramo, tetraedro e 

paralelepípedo). 
 

Criterios de avaliación 
∗ Achar o ángulo que determinan dous vectores e o ángulo entre dúas rectas. 
∗ Achar o ángulo que determinan dous planos secantes e o ángulo entre recta e plano. 
∗ Efectuar proxeccións de puntos sobre rectas e planos. 
∗ Calcular a proxección dunha recta dada sobre un plano determinado. 
∗ Achar a distancia entre dous puntos, entre punto e recta, punto e plano, rectas e planos paralelos, e 

rectas que se cruzan. 
∗ Calcular a área dun triángulo e o volume dun tetraedro cando se coñecen as coordenadas dos  seus 

vértices. 
 

Contidos 
∗ Ángulo entre dúas rectas. 
∗ Ángulo entre dous planos. 
∗ Ángulo entre recta e plano. 
∗ Proxeccións ortogonais sobre recta e plano. 
∗ Distancia entre dous puntos. 
∗ Distancia dun punto a un plano. 
∗ Distancia entre planos paralelos. 
∗ Distancia dun punto a unha recta. 
∗ Distancia entre rectas paralelas. 
∗ Distancia entre rectas que se cruzan. Perpendicular común. 
∗ Áreas de paralelogramos e de triángulos. 
∗ Volumes de paralelepípedos e tetraedros. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Determinar os vectores directores de rectas e normais de planos. 
∗ Calcular o ángulo de dúas rectas. 
∗ Calcular o ángulo entre recta e plano utilizando a recta proxectada sobre o plano. 
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∗ Calcular directamente o ángulo entre recta e plano. 
∗ Determinar a distancia entre dous puntos. 
∗ Calcular a distancia entre un punto e un plano mediante a proxección ortogonal do punto. 
∗ Achar a distancia entre rectas paralelas, entre planos paralelos e entre recta e plano paralelos. 
∗ Calcular a distancia entre dúas rectas que se cruzan e a ecuación da recta que corta 

perpendicularmente ambas. 
∗ Calcular produtos vectoriais, achar os seus módulos e interpretar o resultado. 
∗ Calcular as áreas de paralelogramos e triángulos, coñecidas as coordenadas dos seus vértices. 
∗ Obter o volume dun tetraedro en función das coordenadas dos seus vértices. 
∗ Contrastar o resultado obtido no cálculo do volume do tetraedro, mediante o produto mixto, co 

cálculo clásico do volume dunha pirámide.  
Actitudes 

∗ Interese pola busca de distintos métodos para afrontar a resolución de problemas en Xeometría. 
∗ Predisposición para aprender conceptos, relacións e técnicas novas para resolver problemas 

xeométricos. 
∗ Gusto pola representación gráfica clara e precisa dos elementos no espazo. 
∗ Valoración positiva do rigor científico na obtención de resultados e na  resolución de problemas 

xeométricos. 
∗ Valoración das novas tecnoloxías pola súa utilidade en facilitar os cálculos métricos e representar 

graficamente os resultados. 
 

UNIDADE 7: Límites de sucesións e de funcións 
 
Obxectivos 

∗ • Relacionar o acoutamento e a monotonía dunha sucesión coa existencia de límite. 
∗ • Calcular o límite das sucesións converxentes e distinguir entre sucesións diverxentes e 

oscilantes. 
∗ • Adquirir de forma intuitiva e definir de maneira formal os conceptos de límites laterais e límite 

dunha función nun punto. 
∗ • Resolver indeterminacións no cálculo de límites de funcións, tanto por métodos alxébricos coma 

por equivalencias de infinitésimos. 
 

Criterios de avaliación 
∗ Saber estudar a monotonía dunha sucesión e determinar as súas cotas se as tivese. 
∗ Coñecer e aplicar correctamente os métodos para resolver as indeterminacións que xorden nas 

sucesións. 
∗ Clasificar correctamente as sucesións converxentes, diverxentes e oscilantes. 
∗ Obter os límites laterais dunha función nun punto e determinar a existencia ou non existencia do 

límite. 
∗ Demostrar en casos sinxelos, mediante a definición métrica de límite, que o límite achado por 

métodos alxébricos verifica a definición. 

∗ Resolver indeterminacións do tipo 
0 ,  ,  - , 0. , 1
0

∞∞
∞ ∞ ∞

∞
  utilizando métodos alxébricos. 

∗ Resolver indeterminacións por infinitésimos equivalentes. 
 

Contidos 
∗ Sucesións de números reais: monotonía e acoutamento. 
∗ Límite e converxencia dunha sucesión. 
∗ Propiedades dos límites. 
∗ Cálculo de límites de sucesións. 
∗ Límite dunha función nun punto. Límites laterais. 
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∗ Límites infinitos e límites no infinito. 
∗ Cálculo de límites. 
∗ Indeterminacións. 
∗ Infinitésimos equivalentes. 
∗ Definición formal de límite. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Estudar a monotonía dunha sucesión. 
∗ Determinar se ten ou non cotas e achalas no seu caso. 
∗ Calcular límites de sucesións, incluíndo a indeterminación 1∞ . 
∗ Tomar sucesións adecuadas e achar con elas, de maneira intuitiva, o límite dunha función nun 

punto. 
∗ Calcular límites laterais en funcións definidas a anacos. 
∗ Calcular límites nun punto e no infinito en que haxa distintas indeterminacións. 
∗ Resolver indeterminacións do tipo 1∞ a partir da sucesión (ou función) que serve para definir o 

número e. 
∗ Achar límites con infinitésimos equivalentes. 

 

Actitudes 

∗ Disposición favorable para buscar e recoñecer a tendencia dos termos dunha sucesión. 
∗ Interese pola busca de solucións en casos de indeterminación. 
∗ Valoración positiva das técnicas para calcular límites e resolver indeterminacións. 
∗ Predisposición para aprender conceptos, relacións e técnicas novas para resolver problemas. 
∗ Gusto pola utilización de técnicas rigorosas no cálculo de límites. 
∗ Valoración positiva polo uso das novas tecnoloxías para a determinación de límites. 

 

UNIDADE 8: Continuidade 
 
Obxectivos 

∗ Adquirir o concepto intuitivo e formal da continuidade dunha función nun punto e nun intervalo, 
tanto aberto coma cerrado. 

∗ Identificar as funcións continuas e as descontinuas, clasificando nestas as descontinuidades que 
presenten e determinando os intervalos en que son continuas. 

∗ Aprender a distinguir as ecuacións que non poden ter solución das que seguro que teñen polo 
menos unha solución por simple aplicación do teorema de Bolzano, determinando intervalos 
onde se atopen as solucións. 

∗ Adquirir os conceptos de acoutamento, cotas, supremo, ínfimo e extremos absolutos. 
 

Criterios de avaliación 
∗ Estudar a continuidade dunha función nun punto. 
∗ Saber achar o dominio de continuidade dunha función e a súa relación co dominio desta. 
∗ Achar os valores de certos parámetros nas funcións definidas a anacos para que sexan continuas 

nun punto concreto ou nun intervalo. 
∗ Clasificar as descontinuidades dunha función descontinua en varios puntos e efectuar unha 

representación aproximada da función nunha veciñanza deses puntos. 
∗ Analizar se unha función cumpre, ou non, as hipóteses do teorema de Bolzano. 
∗ Determinar intervalos da amplitude desexada en que se encontren as solucións dunha ecuación. 
∗ Determinar se unha función definida nun intervalo está acoutada e, en caso afirmativo, encontrar o 

supremo e o ínfimo. 
∗ Aplicar e interpretar os teoremas dos valores intermedios e de Weierstrass. 
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Contidos 
∗ Funcións definidas a anacos. 
∗ Continuidade dunha función nun punto. 
∗ Continuidade dunha función nun intervalo. 
∗ Propiedades das funcións continuas nun punto. 
∗ Clasificación dos diferentes tipos de descontinuidade. 
∗ Continuidade das funcións elementais e das operacións con funcións. 
∗ Continuidade da función composta. 
∗ Teorema de Bolzano. Aplicacións. 
∗ Teoremas dos valores intermedios. 
∗ Teorema de Weierstrass. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Achar dominios de funcións. 
∗ Representar funcións polinómicas de ata segundo grao definidas a anacos. 
∗ Calcular parámetros para que unha función, dependendo dun ou dous parámetros e definida a 

anacos, sexa continua. 
∗ Determinar os intervalos de continuidade dunha función. 
∗ Clasificar as descontinuidades e efectuar representacións aproximadas das funcións nas 

proximidades dos puntos de descontinuidade. 
∗ Interpretar a gráfica dunha función indicando os intervalos de continuidade e clasificando as 

descontinuidades. 
∗ Buscar funcións que presenten un tipo concreto de descontinuidade. 
∗ Aplicar o teorema de Bolzano para resolver  de forma aproximada algunha ecuación en que non se 

poida despexar x por métodos alxébricos. 
∗ Comprobar graficamente o teorema dos valores intermedios. 
∗ Buscar cotas superiores e inferiores así como os máximos e mínimos absolutos de funcións 

continuas en intervalos cerrados. 
 

Actitudes 

∗ Interese polo coñecemento de funcións elementais e da súa representación. 
∗ Valoración do coñecemento das funcións elementais e das súas gráficas como medio de estudar o 

comportamento de moitos fenómenos sociais e naturais. 
∗ Valoración das aplicacións do teorema de Bolzano na resolución de ecuacións. 
∗ Gusto pola precisión, a limpeza e a orde á hora de representar a gráfica dunha función para 

observar a súa continuidade ou tipos de descontinuidade. 
∗ Interese na busca de problemas da vida ordinaria en que aparezan funcións descontinuas. 
∗ Curiosidade por coñecer a evolución dos diferentes conceptos matemáticos e da forma de 

resolución de ecuacións ao longo da historia das Matemáticas. 
 

UNIDADE 9: Derivadas 
 
Obxectivos 

∗ Coñecer a interpretación xeométrica do concepto de derivada dunha función nun punto e saber 
calcular a ecuación da recta tanxente e a recta normal a unha curva nun punto. 

∗ Saber calcular a función derivada das funcións elementais e das obtidas mediante operacións 
alxébricas das elementais. 

∗ Saber aplicar correctamente a regra da cadea para calcular a función derivada de funcións obtidas 
por composición de funcións elementais. 
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∗ Aprender a calcular diferenciais, comprender o seu significado xeométrico e saber facer uso desta 
ferramenta matemática para realizar certos cálculos numéricos de forma aproximada. 

 

Criterios de avaliación 
∗ Calcular a derivada dunha función nun punto mediante a súa definición como límite. 
∗ Determinar a pendente da tanxente a unha curva nun punto e calcular a súa ecuación e a da recta 

normal á función no devandito punto. 
∗ Determinar, mediante a aplicación das regras de derivar, a derivada de funcións que se obteñen 

operando con funcións elementais. 
∗ Derivar funcións que sexan composición de varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 
∗ Aplicar a regra da cadea para obter a derivada da función inversa. 
∗ Aplicar a derivación logarítmica e a implícita. 
∗ Achar o valor da diferencial dunha función nun punto para un incremento coñecido da variable. 
∗ Obter diferenciais de funcións e en especial de funcións que expresen magnitudes físicas. 

 

Contidos 
∗ Derivada dunha función nun punto. 
∗ Interpretación xeométrica da derivada. 
∗ Ecuación da recta tanxente a unha curva nun punto. 
∗ Función derivada. Derivadas sucesivas. 
∗ Derivadas laterais. 
∗ Derivada das operacións con funcións. 
∗ Derivada da función composta. 
∗ Derivada da función inversa. 
∗ Derivada das funcións exponencial e logarítmica. 
∗ Derivada das funcións trigonométricas e as súas inversas. 
∗ Derivación logarítmica e implícita. 
∗ Aproximación linear dunha función nun punto. 
∗ Diferencial dunha función. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Determinar a derivada dunha función sinxela nun punto utilizando a definición. 
∗ Determinar a ecuación das rectas tanxente e normal á gráfica da función nun punto dado. 
∗ Obter puntos de tanxencia. 
∗ Obter derivadas laterais en puntos “conflitivos”. 
∗ Obter a derivada da función suma-resta, produto-cociente e composición doutras funcións con 

derivadas coñecidas. 
∗ Aplicar a regra da cadea. 
∗ Obter a derivada da función inversa nun punto, cando non exista unha expresión alxébrica da 

devandita función. 
∗ Achar a derivada de funcións exponenciais e logarítmicas. 
∗ Obter mediante derivación logarítmica a derivada de funcións como cocientes, radicais, potencial-

exponencial etc. 
∗ Derivar en xeral calquera función. 
∗ Achar a diferencial dunha función e facer uso dela para determinar valores aproximados da 

función dada en puntos próximos a un coñecido. 
 

Actitudes 

∗ Recoñecemento da utilidade das distintas linguaxes (verbal, gráfica e simbólica) para representar e 
resolver problemas da vida cotiá e doutras ciencias. 
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∗ Valoración positiva da utilidade e eficacia dos procedementos que permiten o cálculo de derivadas 
de funcións elementais para resolver situacións relacionadas coas propias matemáticas ou coas 
outras ciencias. 

∗ Valoración da linguaxe simbólica como instrumento útil para describir a variación dunha 
magnitude, respecto doutra, nun punto ou nun intervalo. 

∗ Valoración das regras de derivación e a regra da cadea pola súa utilidade á hora de calcular 
derivadas de funcións complexas. 

∗ Sensibilidade e gusto pola precisión, a orde e a claridade que proporciona a linguaxe matemática 
de funcións no tratamento da información. 

 

 

UNIDADE 10: Funcións derivables 
 
Obxectivos 

∗ Comprender e saber determinar as derivadas laterais dunha función nun punto.  
∗ Aprender a resolver límites indeterminados por aplicación da regra de L’Hôpital. 
∗ Utilizar as derivadas primeira e segunda dunha función para determinar con elas os intervalos de 

monotonía, de curvatura e os extremos relativos. 
∗ Presentar e resolver problemas de optimización coa ferramenta da función derivada e a 

determinación dos intervalos de monotonía. 
 

Criterios de avaliación 
∗ Obter correctamente as derivadas laterais dunha función nun punto, en especial nas funcións con 

valor absoluto ou definidas a anacos. 
∗ Determinar o valor de certos parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e 

derivabilidade dunha función nun punto. 
∗ Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio e aplicalos a exemplos concretos de funcións. 
∗ Resolver límites de funcións en que apareza calquera das indeterminacións. 
∗ Determinar os extremos relativos dunha función e os intervalos de monotonía. 
∗ Determinar os puntos de inflexión dunha función e os intervalos de curvatura. 
∗ Resolver problemas de optimización relacionados coa xeometría. 
∗ Propoñer e resolver problemas de optimización relacionados coas ciencias experimentais e sociais. 

 

Contidos 
∗ Derivadas laterais. 
∗ Continuidade das funcións derivables. 
∗ O teorema de Rolle. 
∗ O teorema do valor medio de Lagrange. 
∗ A regra de L’Hôpital e a súa aplicación ao cálculo de límites. 
∗ Indeterminacións. 
∗ Extremos relativos. Crecemento e decrecemento. 
∗ Problemas de optimización. 
∗ Curvatura e puntos de inflexión. 
∗ Aplicacións da derivada a outras ciencias. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Obter as derivadas laterais dunha función continua nun punto para determinar se é derivable ou 

non o é. 
∗ Derivar funcións a anacos ou con valores absolutos nos puntos de conflitividade. 
∗ Analizar en cada caso as hipóteses do teorema de Rolle e calcular, cando sexa posible, o punto ou 

puntos en que se verifica a tese do problema. 
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∗ Aplicar o teorema de Rolle para separar as raíces dunha función. 
∗ Aplicar o teorema do valor medio para determinar a pendente da tanxente a un arco de curva que 

sexa paralela á corda que une os extremos do arco. 
∗ Resolver indeterminacións do tipo   por aplicación directa da regra de L’Hôpital. 

∗ Resolver outras indeterminacións despois de transformalas en cocientes do tipo 
0

 ou 
0

∞

∞
 . 

∗ Determinar os extremos relativos dunha función e os intervalos de monotonía. 
∗ Determinar os puntos de inflexión e os intervalos de curvatura dunha función. 
∗ Resolver problemas de optimización. 
∗ Presentar e resolver problemas doutras disciplinas en que sexa preciso determinar taxas de 

variación instantánea ou optimizar algunha magnitude. Recoñecemento da utilidade das 
distintas linguaxes (verbal, gráfica e simbólica) para representar e resolver problemas da vida 
cotiá e doutras ciencias. 

 

Actitudes 

∗ Valoración positiva da utilidade e eficacia dos procedementos de cálculo de derivadas de funcións 
elementais para resolver situacións relacionadas coas propias matemáticas ou coas outras 
ciencias. 

∗ Valoración das aplicacións informáticas á hora de representar de maneira precisa a gráfica dunha 
función dada pola súa expresión alxébrica. 

∗ Sensibilidade e gusto pola precisión, a orde e a claridade que proporciona a linguaxe matemática 
de funcións no tratamento da información. 

∗ Curiosidade por buscar casos que manifesten como actúa a natureza para optimizar certas 
magnitudes: cantidade de luz, resistencia ao vento etc. 

 
UNIDADE 11: Representación de funcións 
 
Obxectivos 

∗ Coñecer e utilizar o procedemento xeral para estudar e representar graficamente funcións. 
∗ Deducir a forma da gráfica dunha función cando á función se lle aplican transformacións de 

diferentes tipos: translacións, contraccións, dilatacións, cambio de signo etc. 
 

Criterios de avaliación 
∗ . Calcular o dominio dunha función dada pola súa expresión alxébrica, a súa gráfica ou mediante 

un enunciado, así como a súa continuidade. 
∗ Calcular os puntos de corte cos eixes e o signo dunha función. 
∗ Estudar as simetrías e a posible periodicidade dunha función. 
∗ Calcular a tendencia dunha función no infinito e nas proximidades de puntos illados en que non 

está definida.  
∗ Calcular as asíntotas dunha función. 
∗ Determinar a monotonía e extremos relativos dunha función. 
∗ Determinar a curvatura e os puntos de inflexión. 
∗ Representar graficamente funcións polinómicas, racionais, con radicais, exponenciais, 

logarítmicas e trigonométricas, tras facer un estudo completo das súas características. 
∗ Representar as gráficas das funcións:       –f (x), f (x) + k, f (x+c), a•f (x), f (k•x), |f (x)|, f (|x|) 

cando se coñece a gráfica da función f (x). 
 

 

Contidos 
∗ Dominio e percorrido dunha función. 
∗ Puntos de descontinuidade. Puntos singulares. Puntos críticos. 
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∗ Puntos de corte cos eixes. Signo da función. 
∗ Simetrías e periodicidade. 
∗ Ramas infinitas. Comportamento asintótico. Asíntotas. 
∗ Esquema xeral para o estudo dunha función. 
∗ Estudo xeral e representación gráfica de funcións e familias de funcións polinómicas, racionais, 

con radicais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 
∗ Construción de funcións por translación e por dilatación. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Determinar o dominio e percorrido de funcións dadas pola súa expresión alxébrica ou pola súa 

gráfica. 
∗ Determinar os puntos de corte cos eixes coordenados e os intervalos en que a función é positiva ou 

negativa. 
∗ Determinar a paridade dunha función e o seu período, en caso de ser periódica. 
∗ Estudar a tendencia dunha función no infinito e nas proximidades de puntos en que non está 

definida, e calcular as súas asíntotas. 
∗ Calcular e estudar o signo das derivadas primeira e segunda da función. 
∗ Realizar un estudo completo de diferentes tipos de funcións, en especial polinómicas e racionais, e 

trazar a súa gráfica. 
∗ Esbozar a gráfica dunha función da que se coñecen suficientes características. 
∗ Dada a gráfica dunha función f (x) representar as das funcións: f (x) + k, – f (x),  f (x+c), a•f (x), f 

(k•x), |f (x)|, f (|x|). 
 

Actitudes 

∗ Gusto polo rigor e a orde á hora de estudar e representar funcións dadas polas súas expresións 
alxébricas. 

∗ Valoración da representación gráfica dunha función á hora de interpretar o comportamento do 
fenómeno ao que a devandita gráfica está asociada. 

∗ Valoración crítica da información recibida en forma gráfica. 
∗ Valoración da calculadora e os recursos informáticos á hora de representar de maneira precisa a 

gráfica dunha función dada pola súa expresión alxébrica. 
∗ Interese polas novas tecnoloxías para aplicalas ao estudo e representación gráfica de funcións. 

 

UNIDADE 12: Cálculo de primitivas 
 
Obxectivos 

∗ Calcular primitivas de funcións elementais que cumpran unhas determinadas condicións.  
∗ Aplicar correctamente e nos casos apropiados o método de integración por partes.  

∗ Descompoñer as funcións racionais da forma 
( )
( )

P x

Q x
  en fraccións simples para despois achar unha 

primitiva destas. 
∗ Atopar as transformacións necesarias, e os cambios de variable oportunos para converter unha 

integral en inmediata e poder así resolvela. 
 

Criterios de avaliación 
∗ Achar unha función da que se coñece a súa derivada e un punto da súa gráfica. 
∗ Resolver problemas elementais de cinemática pola aplicación do cálculo integral.  
∗ Resolver por partes as integrais de funcións do tipo: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xln x ,  arcsen x ,  arctg x ,  P x .e ,  P x .sen x , .  etc.   
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∗ Resolver, por reiteración do método de integración por partes, integrais de funcións como 

( ) bxsen ax .e .  . 
∗ Calcular integrais de funcións racionais con raíces reais, simples e múltiples, no denominador. 
∗ Efectuar a descomposición e as integrais de funcións racionais con raíces complexas simples no 

denominador. 
∗ Efectuar transformacións sinxelas na función integrando para transformar as integrais en 

inmediatas. 
∗ Resolver integrais, especialmente trigonométricas, por cambio de variable. 

 

Contidos 
∗ Primitivas dunha función. 
∗ Relación entre todas as primitivas dunha función. 
∗ A integral indefinida. 
∗ Propiedades da integral indefinida. 
∗ Integrais inmediatas. 
∗ Integración por partes. 
∗ Integración de funcións racionais. 
∗ Integración por cambio de variable. 
∗ Integración dalgunhas funcións trigonométricas. 
∗ Integrais non elementais. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Buscar primitivas dunha función cunha condición dada. 
∗ Aplicarlles aos problemas de cinemática os conceptos de primitiva dunha función e determinar as 

constantes de integración mediante as condicións iniciais. 
∗ Calcular primitivas de funcións polinómicas. 
∗ Buscar funcións primitivas doutras que precisen dunha sinxela transformación para que se 

perciban como inmediatas. 
∗ Aplicarlles a distintas funcións o método de integración por partes para distinguir cando o método 

é conveniente. 
∗ Descompoñer funcións racionais en fraccións simples. 
∗ Integrar funcións racionais con raíces reais, simples e múltiples. 

∗ Integrar funcións racionais da forma 2
2 2
dx dx,    con  b 4ac 0

ax c ax bx c
− <

+ + +∫ ∫  . 

∗ Resolver integrais “case inmediatas” tratando de evitar o cambio de variable. 
∗ Aplicar o cambio de variable para resolver algunhas integrais de funcións trigonométricas ou 

radicais. 
 

Actitudes 

∗ Valoración positiva da utilidade e eficacia dos procedementos que permiten o cálculo de 
primitivas de funcións sinxelas, para resolver situacións relacionadas coas propias matemáticas 
ou coas outras ciencias. 

∗ Disposición favorable para o estudo e coñecemento da integración e as súas aplicacións. 
∗ Interese pola busca de situacións e problemas en que sexa preciso o cálculo integral. 
∗ Gusto pola aplicación clara, precisa e ordenada do método, ás veces moi longo, da 

descomposición en fraccións simples. 
∗ Curiosidade por coñecer como foi evolucionando o problema do cálculo diferencial e integral.. 

 
UNIDADE 13: Integral definida 
 
Obxectivos 
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∗ Obter sumas de Riemann dunha función continua calquera nun intervalo [a, b].Aplicar a regra de 
Barrow para obter o resultado de integrais definidas de funcións continuas das que se coñece 
unha primitiva. 

∗ Derivar funcións dadas baixo o signo integral por aplicación do teorema fundamental do cálculo. 
∗ Aplicar o concepto de integral definida á resolución de problemas xeométricos ou doutras 

ciencias. 
∗  

 

Criterios de avaliación 
∗ Achar a suma de Riemann nun intervalo [a, b] dunha función linear. 
∗ Obter sumas de Riemann doutras funcións e calcular o seu límite cando n →∞ . 
∗ Resolver integrais definidas de funcións das que se obteña unha primitiva de forma inmediata. 
∗ Resolver integrais definidas en que haxa que utilizar a propiedade de aditividade do intervalo. 

∗ Derivar funcións integrais da forma ( ) ( )
( )

( )v x

u x
g x f t  dt= ∫ . 

∗ Calcular a área do recinto limitado por unha curva e o eixe de abscisas, ou por dúas curvas. 
∗ Resolver mediante integral definida problemas relacionados con outras ciencias e en especial coa 

Física. 
 

Contidos 
∗ Área baixo unha curva. 
∗ Sumas de Riemann. 
∗ A integral definida. Propiedades.  
∗ Teorema do valor medio do cálculo integral. 
∗ A regra de Barrow. 
∗ A función integral. 
∗ Teorema fundamental do cálculo. 
∗ Áreas de recintos planos. 
∗ Volumes e lonxitudes de arco. 
∗ Aplicacións da integral definida a outras ciencias. 

 

Mínimos esixibles 
∗ Calcular áreas baixo funcións rectilíneas. 
∗ Calcular áreas mediante particións do intervalo. 
∗ Calcular sumas de Riemann. 
∗ Aplicar a regra de Barrow a integrais definidas polinómicas. 
∗ Aplicar a regra de Barrow a funcións definidas a anacos ou con valores absolutos. 
∗ Determinar o valor medio, cando sexa posible, cuxa existencia asegura o teorema do valor medio 

do cálculo integral. 
∗ Derivar funcións integrais e calcular os extremos relativos destas. 
∗ Achar a área do recinto limitado por unha función e o eixe de abscisas e o limitado por dúas 

funcións. 
 

Actitudes 

∗ Valoración positiva da utilidade e eficacia dos procedementos que permiten o cálculo de 
primitivas de funcións sinxelas, para resolver situacións relacionadas coas propias matemáticas 
ou coas outras ciencias. 

∗ Disposición favorable para o estudo e coñecemento da integración e as súas aplicacións. 
∗ Interese pola busca de situacións e problemas en que sexa preciso o cálculo integral. 
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∗ Gusto pola representación gráfica clara e precisa das curvas que limitan os recintos cuxas áreas se 
pretende calcular. 

∗ Curiosidade por coñecer como foi evolucionando o problema do cálculo de áreas ao longo da 
historia das matemáticas e como se resolveu co teorema fundamental do cálculo. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

 As matemáticas constitúen un amplo campo de coñecementos, que se  caracterizan pola súa 
natureza lóxico dedutiva e pola súa forte cohesión interna. É necesario ter en conta a natureza dos 
coñecementos matemáticos, así como a adquisición dos mesmos. 
 Este é un proceso lento, laborioso. O seu comezo debe ser unha prolongada actividades sobre 
elementos concretos co obxecto de crear intuicións que son un paso previo al proceso de formulación.  

 Desde o punto de vista metodolóxico as Matemáticas no Bacharelato desempeñan tres funcións 
principais: 

 Proporcionar técnicas e estratexias básicas, necesarias para o estudio de outras áreas de coñecemento 
e para a actividade profesional. 

 Desenrolo dos contidos está plantexado de modo que a través deles, os alumnos poidan mellorar as 
súas estruturas mentais e adquirir aptitudes de xeito que a súa utilidade e alcance transcendan do 
ámbito das propias matemáticas. Neste sentido, a resolución de problemas require poñer en xogo 
unhas estratexias de pensamento, que son extrapolables a outras áreas de coñecemento da propia 
realidade. O papel formativo das Matemáticas completase incitando os alumnos á adquisición dunha 
visión ampla e científica da realidade, o desenrolo da creatividade e doutras capacidades persoais e 
sociais. 

 Nas Matemáticas do Bacharelato dáse unha fundamentación teórica o corpo de coñecementos, 
mediante definicións, demostracións e encadeamentos conceptuais e lóxicos. Estes confiren 
validez científica ás intuicións e ás técnicas e estratexias aplicadas ó largo da etapa da Educación 
Secundaria Obrigatoria. 

 
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. 
 
A finalidade é a de que os alumnos sexan, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 
 
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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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Libro do alumno, caderno do alumno, calculadora. 
• Libro dixital. 
• CD-ROM de Recursos Didácticos. 
• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos adquiridos. 
• Recursos T.I.C. 
• Exercicios de reforzo 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
• Exercicios de reforzo . 
• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades (gran porcentaxe de alumnos coas 

matemáticas pendentes de cursos anteriores,...) pode introducir modificacións na programación para 
facilitar a aprendizaxe. 

 
FOMENTO DA LECTURA 
• Propoñerase a lectura, dalgún libro de contido matemático dentro do plan lector. 

 
FOMENTO DAS TIC 
• CD-ROM de Recursos Didácticos 
• Uso do ordenador e canón de vídeo ou da pizarra dixital para as clases cando haxa dispoñibilidade. 
• Se utilizarán distintos programas (Geogebra,Derive, Descartes,.....) para facilitar a comprensión 

dalgúns conceptos. 
 

TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 O Currículo Oficial que recolle coñecementos relativos a conceptos, procedementos de traballo e 
valores debe promover o desenrolo de novas actitudes e valores e debe se-lo suficientemente flexible 
para recoller as novas necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente 
cambio. Por isto, O Currículo, que debe dar resposta ó que e como ensinar, contén un conxunto de 
ensinanzas que, integradas no propio programa das áreas, o atravesan ou impregnan. Reciben a 
denominación xenérica de ensinanzas transversais e abarcan os seguintes campos: educación moral e 
cívica, educación para a paz e a convivencia, educación ambiental, educación do consumidor, educación 
para a igualdade de oportunidades entre os sexos, educación sexual, educación para a saúde e educación 
vial. 

 

 No caso da área de Matemáticas é fácil apreciar que un currículo que contempla a inclusión de 
contidos relativos a procedementos e actitudes permite unha relación mais concreta cos eixes 
transversais. A vinculación apreciase con nitidez no caso da educación para o consumo, pero tamén pode 
materializarse en contidos relacionados coa educación vial (estimación e cálculo de distancias) e coa 
educación cívica e para a paz (flexibilidade para modifica-lo punto de vista, perseveranza na búsqueda de 
solucións, etc.). Os temas transversais gardan, ademais, moita relación co desenrolo de contidos 
actitudinais como a orde, a precisión, a presentación ordenada das tarefas encomendadas, o gusto pola 
investigación, a tenacidade na búsqueda de solucións, etc. 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Non están previstas actividades extraescolares. 
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 TEMPORALIZACIÓN 
 

 Matemáticas  II 

1ª
 A

va
lia

ci
ón

  
Bloque III:  Análise 

• Límites de funcións 
• Continuidade 
• Derivadas 
• Funciones derivables 
• Representación de funcións 

 
2ª

 A
va

lia
ci

ón
 

Bloque III:  Análise 
• Cáculo de primitivas 
• Integral definida 

 
Bloque I:  Álxebra 

• Matrices. 
• Determinantes. 

 
. 

3ª
 A

va
lia

ci
ón

 Bloque I:  Álxebra 
• Sistemas de ecuacións lineais. 

 
Bloque II: Xeometría 

• Vectores no espazo. 
• Planos e rectas no espazo 
• Propiedades métricas. 

 
 
 Os contidos conceptuais e a súa secuenciación e temporalización poderán ser correxidos 

en función dos resultados que se obteñan nas avaliacións do curso. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
 Os contidos mínimos esixibles correspóndense coa relación de temas obxecto de exame nas 
P.A.A.U.determinados pola CIUG 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
• Proba de avaliación inicial. 
• Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna. 
• Controles periódicos. 
• Exame de avaliación. 

 

REFORZOS, ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E ACREDITACIÓN DOS 
CONTIDOS PROGRESIVOS  
• Exercicios de reforzo . 
• Como norma xeral non haberá exames de recuperación das avaliacións anteriores xa que cada 

avaliación comprende a materia estudada desde o comezo do curso, polo que ao aprobar unha 
avaliación quedan recuperadas as anteriores e polo tanto acreditados os coñecementos necesarios. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 
 Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do mes de outubro. Para levala a cabo farase 

unha proba de coñecementos previos.  
 

 Ó 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 exame.(al menos un control e o 

exame de avaliación)s. 
  

 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 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   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en tempo 
e forma, observación do cuaderno, , esforzo por progresar,... ). 

 
 Recuperación durante o curso: 

Farase 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.. 

 
 No mes de xuño, despois do exame da terceira avaliación: 

   Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
 Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final de toda a 

asignatura cos contidos impartidos ao longo do curso.  
 

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

 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro 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,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS 

 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

 No último século as aplicacións das matemáticas á mellora da comprensión do mundo ensancharon o 
seu campo de acción máis aló do que tradicionalmente se lle asignaba. A ciencia e a tecnoloxía comparten 
con moitas áreas de coñecemento das ciencias sociais, hoxe máis ca nunca, as vantaxes que orixina o feito 
de utilizar as distintas linguaxes matemáticas.  Na actualidade, o soporte metodolóxico, simbólico e 
procedemental propios das matemáticas aplícase para a resolución de variados problemas das ciencias 
sociais. Non só naqueles cun marcado carácter cuantitativo como os demográficos ou económicos, senón 
tamén noutros que son difíciles de analizar sen a axuda de modelos matemáticos. É, polo tanto, necesario 
proporcionarlle ao alumnado do bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais a posibilidade de coñecer 
aquelas ferramentas matemáticas básicas,  imprescindibles para representar, sintetizar, optimizar ou 
comunicar por medio de gráficas, expresións alxébricas, táboas, etc. a información relevante que lles 
facilite a análise e a comprensión dalgúns problemas das ciencias sociais. 

 

 Os contidos preséntanse agrupados en bloques cun criterio propio da disciplina, o que non significa que 
teñan que ensinarse necesariamente illados uns doutros,  nin tampouco pola orde na que figuran neste 
documento dentro de cada curso. As relacións que existen entre os contidos destes bloques deben facerse 
explícitas no proceso da súa ensinanza, pero aínda máis as relacións entre as ferramentas que proporcionan 
estes contidos e as aplicacións na resolución de problemas relacionados coas ciencias sociais. Por esa 
razón, neste currículo as matemáticas han de ter un nesgo marcadamente instrumental, onde as aplicación 
primen sobre o formal e o conceptual. Pero por importante que sexa este valor instrumental,  debe evitarse 
que o alumnado considere as matemáticas como un conxunto de fórmulas e procedementos que se deban 
aplicar irreflexivamente na análise das diferentes situacións problemáticas das ciencias sociais. Os 
conceptos e os procedementos han de dotarse de significado para poder ser aplicados. Isto implica que a 
avaliación debe centrarse, sobre todo,  na capacidade de utilizar estes contidos para abordar e resolver 
problemas que proveñan das ciencias sociais, e non na resolución mecánica de exercicios. 

 

 No desenvolvemento do currículo débese ter en conta tamén a achega que para o ensino e a 
aprendizaxe das matemáticas ten a utilización de diferentes ferramentas tecnolóxicas. As calculadoras e os 
programas informáticos, como follas de cálculo, sistemas de álxebra computacional, e outros, realizan 
dunha forma eficiente as tarefas repetitivas como o cálculo,  a organización de datos, a elaboración de 
gráficas,  etc., liberando tempo para outras como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións, a 
comunicación dos resultados obtidos, etc. Pero tamén poden utilizarse para a ensinanza de algúns 
conceptos e propiedades. 

 

 Para abordar os problemas, que as ciencias sociais formulan, co auxilio das matemáticas é preciso 
poner en xogo capacidades como a análise de datos, a abstracción,  a simplificación, a formulación de 
hipóteses;  o deseño, o emprego e o contraste de estratexias,  a necesidade de verificación, o 
cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das discrepancias e puntos de vista diferentes, a apertura a 
novas ideas, a creatividade,  o rigor na argumentación, etc. Estas capacidades poden desenvolverse na aula 
nun contexto de resolución de problemas, que non debe faltar ao longo dos dous cursos de bacharelato. 
Esta metodoloxía axuda a dotar de significado e relevancia aos contidos e métodos matemáticos 
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empregados e a que se perciban polo alumnado como unha ferramenta útil cando se trata de interpretar a 
realidade social con obxectividade. 

 

 Esta forma de facer matemáticas por medio da resolución de problemas ten un valor formativo xeral,  
pois desenvolve capacidades persoais e sociais aplicables tamén noutros ámbitos diferentes do matemático 
e dos diversos campos de estudo das ciencias sociais. As matemáticas, tal como se conciben neste 
currículo, contribúen a que as alumnas e os alumnos adquiran un conxunto de competencias que lles 
faciliten a comprensión da realidade na que viven, favorezan a súa intervención positiva nela e facilite a súa 
adaptación aos cambios que poidan sobrevir no transcurso da súa vida. 

OBXECTIVOS 
 Como resultado do proceso de ensinanza e aprendizaxe as matemáticas aplicadas ás ciencias sociais no 
bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais contribuirán ao desenvolvemento das seguintes 
capacidades: 

 

1. Utilizar os contidos matemáticos para analizar,  interpretar, comprender e valorar fenómenos sociais e 
económicos. 
 

2. Apreciar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, comprendendo o que achegan ao 
desenvolvemento dos contornos social, cultural ou económico. 
 

3. Manifestar actitudes asociadas ao traballo matemático como a necesidade de verificación, o 
cuestionamento das ideas intuitivas, a análise das discrepancias e puntos de vista diferentes nos traballos 
colaborativos, a apertura a novas ideas, a creatividade e o rigor na argumentación. 
 
 

4. Establecer definicións precisas, xustificar procedementos,  encadear coherentemente os argumentos,  
detectar incorreccións lóxicas; formulación de hipóteses;  deseñar, utilizar e contrastar estratexias; verificar 
para abordar os problemas e enfrontarse a situación novas con autonomía, eficacia e confianza nas propias 
capacidades. 
 

5. Comunicarse por medio das diferentes linguaxes matemáticas, empregando o vocabulario e as notacións 
adecuadas. 
 

6. Utilizar diferentes recursos, incluídos os informáticos cando a situación o requira, para obter, tratar e 
producir información no estudo de situación provenientes do contorno social e económico. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 

UNIDADE 1. Sistemas de ecuacións. Método de Gauss 

OBXECTIVOS 

  1.  Dominar os conceptos e a nomenclatura asociados aos sistemas de ecuacións e as súas solucións 
(compatible, incompatible, determinados, indeterminados…), e interpretar xeometricamente para 2 e 3 
incógnitas. 

  2.  Coñecer e aplicar o método de Gauss para estudar e resolver sistemas de ecuacións lineares. 

  3.  Resolver problemas alxébricos mediante sistemas de ecuacións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Recoñece se un sistema é incompatible ou compatible e, neste caso, se é determinado ou indeterminado. 

  1.2.  Interpreta xeometricamente sistemas lineares de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas. 

  2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 

  2.2.  Discute sistemas de ecuacións lineares dependentes dun parámetro polo método de Gauss. 

  3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e interpreta a solución 
dentro do contexto do enunciado. 

CONTIDOS 

Sistemas de ecuacións lineares 

-  Sistemas equivalentes. 

-  Transformacións que manteñen a equivalencia. 

-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 

-  Interpretación xeométrica dun sistema de ecuacións con dúas ou tres incógnitas segundo sexa compatible ou 
incompatible, determinado ou indeterminado. 

Sistemas graduados 

-  Transformación dun sistema noutro equivalente graduado. 

Método de Gauss 

-  Estudo e resolución de sistemas polo método de Gauss.  

Sistemas de ecuacións dependentes dun parámetro 

-  Concepto de discusión dun sistema de ecuacións. 

-  Aplicación do método de Gauss á discusión de sistemas dependentes dun parámetro. 

Resolución de problemas mediante ecuacións 

-  Tradución a sistema de ecuacións dun problema, resolución e interpretación da solución.dun conxunto de 
datos a unha distribución normal. 

 Actitudes 
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-  Hábito de analizar as solucións dos sistemas de ecuacións. 

-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou non do 
resultado obtido. 

-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 

-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 

 

UNIDADE 2. Álxebra de matrices 

OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer e utilizar eficazmente as matrices, as súas operacións e as súas propiedades. 

  2.  Coñecer o significado de rango dunha matriz e calculalo mediante o método de Gauss. 

  3.  Resolver problemas alxébricos mediante matrices e as súas operacións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Realiza operacións combinadas con matrices (elementais). 

  1.2.  Calcula a inversa dunha matriz polo método de Gauss. 

  1.3.  Resolve ecuacións matriciais. 

  2.1.  Calcula o rango dunha matriz numérica. 

  2.2.  Calcula o rango dunha matriz que depende dun parámetro. 

  2.3.  Relaciona o rango dunha matriz coa dependencia linear das súas filas ou das súas columnas. 

  3.1.  Expresa un enunciado mediante unha relación matricial e, nese caso, resólveo e interpreta a solución 
dentro do contexto do enunciado. 

CONTIDOS 

Matrices 

-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cadrada, trasposta, simétrica, triangular... 

Operacións con matrices 

-  Suma, produto por un número, produto. Propiedades. 

Matrices cadradas 

-  Matriz unidade. 

-  Matriz inversa doutra. 

-  Obtención da inversa dunha matriz polo método de Gauss. 

-  Resolución de ecuacións matriciais. 

n-uplas de números reais 

-  Dependencia e independencia linear. Propiedade fundamental. 

-  Obtención dunha n-upla combinación linear doutras. 
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-  Constatación de se un conxunto de n-uplas son L.D. ou L.I. 

Rango dunha matriz 

-  Obtención do rango dunha matriz por observación dos seus elementos (en casos evidentes). 

-  Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss. 

 Actitudes 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 

-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 

-  Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para a realización de determinadas actividades 
relacionadas coas matrices. 

 

UNIDADE 3. Resolución de sistemas mediante determinantes. 

OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer os determinantes, o seu cálculo e a súa aplicación á obtención do rango dunha matriz. 

  2.  Calcular a inversa dunha matriz mediante determinantes. Aplicalo á resolución matricial de sistemas  n x n. 

  3.  Coñecer o teorema de Rouché e a regra de Cramer e utilizalos para a discusión e resolución de sistemas de 
ecuacións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Calcula determinantes de orde 2 ou 3. 

  1.2.  Recoñece as propiedades que se utilizan en igualdades entre determinantes (casos sinxelos). 

  1.3.  Calcula o rango dunha matriz (3 x 4 como moito). 

  1.4.  Discute o rango dunha matriz dependente dun parámetro. 

  2.1.  Recoñece a existencia ou non da inversa dunha matriz e calcúlaa no seu caso. 

  2.2.  Expresa matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resólveo calculando a inversa da matriz 
dos coeficientes. 

  3.1.  Aplica o teorema de Rouché para dilucidar como é un sistema de ecuacións lineares con coeficientes 
numéricos. 

  3.2.  Aplica a regra de Cramer para resolver un sistema de ecuacións lineares, 2 x 2 ou 3 x 3, con solución 
única. 

  3.3.  Estuda e resolve, no seu caso, un sistema de ecuacións lineares con coeficientes numéricos. 

  3.4.  Discute e resolve un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. 

CONTIDOS 

Determinantes de ordes dúas e tres 

-  Determinantes de orde dúas e de orde tres. Propiedades. 

-  Cálculo de determinantes de orde tres pola regra de Sarrus. 

Determinantes de orde catro 
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-  Menor dunha matriz. Menor complementario e adxunto dun elemento dunha matriz cadrada. Propiedades. 

-  Desenvolvemento dun determinante de orde catro polos elementos dunha liña. 

Rango dunha matriz mediante determinantes 

-  O rango dunha matriz como a máxima orde dos seus menores non nulos. 

-  Determinación do rango dunha matriz a partir dos seus menores. 

Teorema de Rouché 

-  Aplicación do teorema de Rouché á discusión de sistemas de ecuacións de, como moito, tres incógnitas. 

Regra de Cramer 

-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas determinados 3 x 3. 

-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas indeterminados. 

Sistemas homoxéneos 

-  Resolución de sistemas homoxéneos. 

Discusión de sistemas 

-  Aplicación do teorema de Rouché e da regra de Cramer á discusión e resolución de sistemas dependientes 
dun parámetro. 

Cálculo da inversa dunha matriz 

-  Expresión da inversa dunha matriz a partir dos adxuntos dos seus elementos. Cálculo. 

 Actitudes 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 

-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 

-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou non do 
resultado obtido. 

-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 

 

UNIDADE 4. Programación linear 

OBXECTIVOS 

  1.  Dados un sistema de inecuacións lineares e unha función obxectivo,  G,  representar o recinto de solucións 
factibles e optimizar  G. 

  2.  Resolver problemas de programación linear dados mediante un enunciado, enmarcando a solución dentro 
deste. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Representa o semiplano de solucións dunha inecuación linear ou identifica a inecuación que corresponde 
a un semiplano. 

  1.2.  A partir dun sistema de inecuacións, constrúe o recinto de solución e interprétaas como tales. 
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  1.3.  Resolve un problema de programación linear con dúas incógnitas descrito de forma meramente 
alxébrica. 

  2.1.  Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado sinxelo. 

  2.2.  Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado algo complexo. 

CONTIDOS 

Elementos básicos 

-  Función obxectivo. 

-  Definición de restricións. 

-  Rexión de validez. 

Representación gráfica dun problema de programación linear 

-  Representación gráfica das restricións mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica do recinto de validez mediante intersección de semiplanos. 

-  Situación da función obxectivo sobre o recinto de validez para encontrar a solución óptima. 

Álxebra e programación linear 

-  Tradución á linguaxe alxébrica de enunciados susceptibles de ser interpretados como problemas de 
programación linear e a súa resolución. 

 Actitudes 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 

-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 

-  Valoración da linguaxe matemática para expresar relacións de todo tipo, así como da súa facilidade para 
representar e resolver situacións. 

-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema de programación linear co proposto neste, para 
determinar o razoable ou non do resultado obtido. 

-  Interese e respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 

 

UNIDADE 5. Límites de funcións.Continuidade 

OBXECTIVOS 

  1.  Comprender o concepto de límite nas súas distintas versións de modo que se asocie a cada un deles unha 
representación gráfica adecuada. 

  2.  Calcular límites de diversos tipos a partir da expresión analítica da función. 

  3.  Coñecer o concepto de continuidade nun punto, relacionándoo coa idea de límite, e identificar a causa da 
descontinuidade. Estender o concepto á continuidade nun intervalo. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Representa graficamente límites descritos analiticamente. 

  1.2.  Representa analiticamente límites de funcións dadas graficamente. 
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  2.1.  Calcula límites inmediatos que só requiren coñecer os resultados operativos e comparar infinitos. 

  2.2.  Calcula límites  ( x   ou  x -→ +∞ → ∞ )  de cocientes, de diferenzas e de potencias. 

  2.3.  Calcula límites  ( x c→ )  de cocientes, de diferenzas e de potencias distinguindo, se o caso o esixe, 
cando  x c+→   e cando  x c−→ . 

  3.1.  Recoñece se unha función é continua nun punto ou, se non o é, a causa da descontinuidade. 

  3.2.  Determina o valor dun parámetro para que unha función definida “a anacos” sexa continua no “punto de 
empalme”. 

CONTIDOS 

Límite dunha función 

-  Límite dunha función cando  x   ,  x -   ou  x a→ +∞ → ∞ → .  Representación gráfica. 

-  Límites laterais. 

-  Operacións con límites finitos. 

Expresións infinitas 

-  Infinitos da mesma orde. 

-  Infinito de orde superior a outro. 

-  Operacións con expresións infinitas. 

Cálculo de límites 

-  Cálculo de límites inmediatos (operacións con límites finitos evidentes ou comparación de infinitos de 
distinta orde). 

-  Indeterminación. Expresións indeterminadas. 

-  Cálculo de límites cando  x   ou  x -→ +∞ → ∞ : 

-  Cocientes de polinomios ou doutras expresións infinitas. 

-  Diferenzas de expresións infinitas. 

-  Potencias. 

-  Cálculo de límites cando  x a   ,  x a   ,  x a− +→ → → : 

-  Cocientes. 

-  Diferenzas. 

-  Potencias sinxelas. 

Continuidade. Descontinuidades 

-  Continuidade nun punto. Causas de descontinuidade.  

-  Continuidade nun intervalo. 

 Actitudes 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos 
automaticamente. 
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-  Hábito de obter mentalmente resultados dalgúns límites sinxelos. 

-  Valoración das propiedades dos límites para simplificar cálculos. 

 

UNIDADE 6. Derivadas.Técnicas de derivación 

OBXECTIVOS 

  1.  Dominar os conceptos asociados á derivada dunha función: derivada nun punto, derivadas laterais, función 
derivada... 

  2.  Coñecer as regras de derivación e utilizalas para determinar a función derivada doutra. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Asocia a gráfica dunha función á da súa función derivada. 

  1.2.  Calcula a derivada dunha función nun punto a partir da definición (límite do cociente incremental). 

  1.3.  Estuda a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas laterais no “punto de 
empalme”. 

  2.1.  Determina a derivada dunha función na que interveñen potencias, produtos e cocientes. 

  2.2.  Indica a derivada dunha función composta. 

CONTIDOS 

Derivada dunha función nun punto 

-  Taxa de variación media. 

-  Derivada dunha función nun punto. Interpretación. Derivadas laterais. 

-  Obtención da derivada dunha función nun punto a partir da definición. 

Función derivada 

-  Derivadas sucesivas. 

-  Representación gráfica aproximada da función derivada doutra dada pola súa gráfica.  

-  Estudo da derivabilidade dunha función nun punto estudando as derivadas laterais. 

Regras de derivación 

-  Regras de derivación das funcións elementais e dos resultados operativos.  

Derivabilidade das funcións definidas "a anacos" 

-  Estudo da derivabilidade dunha función definida a anacos no punto de empalme. 

-  Obtención da súa función derivada a partir das derivadas laterais. 

 Actitudes 
-  Gusto e interese por enfrontarse a problemas onde apareza a derivada dunha función. 

-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 

-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos 
automaticamente. 
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UNIDADE 7. Aplicacións das derivadas 

OBXECTIVOS 

  1.  Determinar a ecuación da recta tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 

  2.  Coñecer as propiedades que permiten estudar crecementos, decrecementos, máximos e mínimos relativos, 
tipo de curvatura, etc., e sabelas aplicar en casos concretos. 

  3.  Dominar as estratexias necesarias para optimizar unha función. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Dada unha función, determina a ecuación da recta tanxente nun dos seus puntos. 

  2.1.  Dada unha función, sabe decidir se é crecente ou decrecente, cóncava ou convexa, nun punto ou nun 
intervalo, obtén os seus máximos e mínimos relativos e os seus puntos de inflexión. 

  3.1.  Dada unha función mediante a súa expresión analítica ou mediante un enunciado, encontra en que caso 
presenta un máximo ou un mínimo. 

CONTIDOS 

Aplicacións da primeira derivada 

-  Obtención da tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 

-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é crecente (decrecente). 

-  Obtención de máximos e mínimos relativos. 

Aplicacións da segunda derivada 

-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é cóncava ou convexa. 

-  Obtención de puntos de inflexión. 

Optimización de funcións 

-  Cálculo dos extremos dunha función nun intervalo. 

-  Optimización de funcións definidas mediante un enunciado. 

 Actitudes 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos 
automaticamente. 

-  Apreciación da utilidade que representa o simbolismo matemático. 

-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou non do 
resultado obtido. 

 

UNIDADE 8. Representación de funcións 

OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer o papel que desempeñan as ferramentas básicas da análise (límites, derivadas...) na representación 
de funcións e dominar a representación sistemática de funcións polinómicas, racionais, con radicais, 
exponenciais, logarítmicas... (e, se se desexa, trigonométricas). 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Representa funcións polinómicas. 

  1.2.  Representa funcións racionais. 

  1.3.  Representa funcións trigonométricas. 

  1.4.  Representa funcións exponenciais. 

  1.5.  Representa outros tipos de funcións. 

CONTIDOS 

Ferramentas básicas para a construción de curvas 

-  Dominio de definición, simetrías, periodicidade. 

-  Ramas infinitas: asíntotas e ramas parabólicas. 

-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos eixes... 

Representación de funcións 

-  Representación de funcións polinómicas. 

-  Representación de funcións racionais. 

-  Representación doutros tipos de funcións. 

 Actitudes 
-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 

-  Perseveranza e flexibilidade na procura de recursos para a representación gráfica de funcións non elementais. 

 

 

UNIDADE 10. Cálculo de probabilidades 

OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer e aplicar a linguaxe dos sucesos e a probabilidade asociada a eles, así como as súas operacións e 
propiedades. 

  2.  Dominar os conceptos de probabilidade composta, condicionada, dependencia e independencia de sucesos, 
probabilidade total e probabilidade “a posteriori”, e utilizalos para calcular probabilidades. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Expresa un enunciado mediante operacións con sucesos. 

  1.2.  Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das probabilidades doutros. 

  2.1.  Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e independencia de sucesos para determinar relacións 
teóricas entre eles. 

  2.2.  Calcula probabilidades de experiencias compostas descritas mediante un enunciado. 

  2.3.  Calcula probabilidades formuladas mediante enunciados que poden dar lugar a unha táboa de 
continxencia. 
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  2.4.  Calcula probabilidades totais ou “a posteriori” utilizando un diagrama en árbore ou as fórmulas 
correspondentes. 

CONTIDOS 

Sucesos 

-  Operacións e propiedades. 

-  Recoñecemento e obtención de sucesos complementarios, incompatibles, unión de sucesos, intersección de 
sucesos... 

-  Propiedades das operacións con sucesos. Leis de De Morgan. 

Lei dos grandes números 

-  Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso. 

-  Frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. 

-  Propiedades da probabilidade. 

-  Xustificación das propiedades da probabilidade. 

Lei de Laplace 

-  Aplicación da lei de Laplace para o cálculo de probabilidades sinxelas. 

-  Recoñecemento de experiencias nas que non se pode aplicar a lei de Laplace. 

Probabilidade condicionada 

-  Dependencia e independencia de dous sucesos. 

-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 

Fórmula de probabilidade total 

-  Cálculo de probabilidades totais. 

Fórmula de Bayes 

-  Cálculo de probabilidades «a posteriori». 

Táboas de continxencia 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións probabilísticos: táboas de continxencia. 

-  Manexo e interpretación das táboas de continxencia para formular e resolver algúns tipos de problemas de 
probabilidade. 

Diagrama en árbore 

-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións probabilísticos. 

-  Utilización do diagrama en árbore para describir o proceso de resolución de problemas con experiencias 
compostas. Cálculo de probabilidades totais e probabilidades «a posteriori». 

 Actitudes 
-  Valoración do emprego de estratexias persoais para resolver problemas probabilísticos. 

-  Sensibilidade e interese crítico ante as informacións de natureza probabilística. 
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-  Hábito por obter mentalmente resultados que, pola súa simpleza, non requiran o uso de algoritmos. 

-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos en 
problemas de probabilidade. 

 

UNIDADE 11. As mostras estadísticas 

OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer o papel das mostras, as súas características, o proceso da mostraxe e algúns dos distintos modos 
de obter mostras aleatorias (sorteo, sistemático, estratificado). 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Identifica cando un colectivo é poboación ou é mostra, razoa por que se debe recorrer a unha mostra 
nunha circunstancia concreta, comprende que unha mostra ten que ser aleatoria e dun tamaño adecuado ás 
circunstancias da experiencia. 

  1.2.  Describe, calculando os elementos básicos, o proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, sistemático 
ou estratificado. 

CONTIDOS 

Poboación e mostra 

-  O papel das mostras. 

-  Por qué se recorre ás mostras: identificación, en cada caso, dos motivos polos que un estudo se analiza a 
partir dunha mostra en vez de sobre a poboación. 

Características relevantes dunha mostra 

-  Tamaño 

-  Constatación do papel que xoga o tamaño da mostra. 

-  Aleatoriedade 

-  Distinción de mostras aleatorias doutras que non o son. 

Mostraxe. Tipos de mostraxe aleatoria 

-  Mostraxe aleatoria simple. 

-  Mostraxe aleatoria sistemática. 

-  Mostraxe aleatoria estratificada. 

-  Utilización dos números aleatorios para obter ao azar un número de entre  N. 

 Actitudes 
-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios resoltos. 

-  Recoñecemento e valoración do traballo en equipo para a realización de determinadas actividades 
relacionadas coas mostras estatísticas. 

-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos. 

 

UNIDADE 12.Inferencia estadística.Estimación da media 
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OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer as características da distribución normal, interpretar os seus parámetros e utilizala para calcular 
probabilidades con axuda das táboas. 

  2.  Coñecer e aplicar o teorema Central do Límite para describir o comportamento das medias das mostras dun 
certo tamaño extraídas dunha poboación de características coñecidas. 

  3.  Coñecer, comprender e aplicar a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e o erro 
máximo admisible na construción de intervalos de confianza para a media. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Calcula probabilidades nunha distribución ( )N μ,σ . 

  1.2.  Obtén o intervalo característico  ( )μ σ±   correspondente a unha certa probabilidade. 

  2.1.  Describe a distribución das medias de mostra correspondentes a unha poboación coñecida (con  n ≥ 30  
ou ben coa poboación normal), e calcula probabilidades relativas a elas. 

  2.2.  Indica o intervalo característico correspondente ás medias de certo tamaño extraídas dunha certa 
poboación e correspondente a unha probabilidade. 

  3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a media coñecendo a media de mostra, o tamaño da mostra e o 
nivel de confianza. 

  3.2.  Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do intervalo. 

CONTIDOS 

Distribución normal 

-  Manexo destro da distribución normal. 

-  Obtención de intervalos característicos. 

Teorema Central do Límite 

-  Comportamento das medias das mostras de tamaño  n: teorema Central do Límite. 

-  Aplicación do teorema Central do Límite para a obtención de intervalos característicos para as medias de 
mostra. 

Estatística inferencial 

-  Estimación puntual e estimación por intervalo. 

-  Intervalo de confianza 

-  Nivel de confianza 

-  Descrición de como inflúe o tamaño da mostra nunha estimación: como varían o intervalo de confianza e o 
nivel de confianza. 

Intervalo da confianza para a media 

-  Obtención de intervalos de confianza para a media. 

Relación entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e a cota de erro 

-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar unha inferencia con certas condicións de erro e 
de nivel de confianza. 
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 Actitudes 
-  Gusto e interese por enfrontarse a problemas de inferencia estatística. 

-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 

-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos. 

 

UNIDADE 13.Inferencia estadística:estimación dunha proporción 

OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer as características da distribución binomial  B (n, p),  a obtención dos parámetros  µ, σ  e a súa 
similitude cunha normal ( )N np, npq   cando  n • p ≥ 5. 

  2.  Coñecer, comprender e aplicar as características da distribución das proporcións de mostra e calcular 
probabilidades relativas a elas. 

  3.  Coñecer, comprender e aplicar a relación que existe entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e o erro 
máximo admisible na construción de intervalos de confianza para proporcións e probabilidades. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Dada unha distribución binomial, recoñece a posibilidade de aproximala por unha normal, obtén os seus 
parámetros e calcula probabilidades a partir dela. 

  2.1.  Describe a distribución das proporcións de mostra correspondente a unha poboación coñecida e calcula 
probabilidades relativas a ela. 

  2.2.  Para unha certa probabilidade, indica o intervalo característico correspondente das proporcións en 
mostras dun certo tamaño. 

  3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a proporción (ou a probabilidade) coñecendo unha proporción de 
mostra, o tamaño da mostra e o nivel de confianza. 

  3.2.  Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do intervalo. 

CONTIDOS 

Distribución binomial 

-  Aproximación á normal. 

-  Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial mediante a súa aproximación á normal 
correspondente. 

Distribución de proporcións de mostra 

-  Obtención de intervalos característicos para as proporcións de mostra. 

Intervalo de confianza para unha proporción (ou unha probabilidade) 

-  Obtención de intervalos de confianza para a proporción. 

-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar unha inferencia sobre unha proporción con 
certas condicións de erro máximo admisible e de nivel de confianza. 

 

-  Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido dos resultados obtidos. 
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-  Disposición favorable á revisión e mellora de calquera cálculo. 

-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e dos procesos seguidos nos exercicios resoltos. 

 

UNIDADE 14. Inferencia estatística:contrastes de hipóteses 

OBXECTIVOS 

  1.  Coñecer, comprender e aplicar tests de hipóteses. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

  1.1.  Enuncia e contrasta hipóteses para unha media. 

  1.2.  Enuncia e contrasta hipóteses para unha proporción ou unha probabilidade. 

  1.3.  Identifica posibles erros (de tipo I ou de tipo II) no contraste dunha hipóteses estatística. 

CONTIDOS 

Hipótese estatística 

-  Hipótese nula. 

-  Hipótese alternativa. 

-  Comprensión do papel que xogan os distintos elementos dun test estatístico. 

Test de hipótese 

-  Nivel de significación. 

-  Zona de aceptación. 

-  Verificación. 

-  Decisión. 

-  Enunciación de tests relativos a unha media e a unha proporción. 

-  Influencia do tamaño da mostra e do nivel de significación sobre a aceptación ou o rexeitamento da hipótese 
nula. 

Contrastes unilateraIs e bilateraIs 

-  Realización de contrastes de hipóteses: 

-  Dunha media 

-  Dunha proporción 

Tipos de erros 

-  Tipos de erros que se poidan cometer na realización dun test estatístico: 

-  Erro de tipo I. 

-  Erro de tipo II. 

-  Identificación do tipo de erro que se pode cometer nunha situación concreta. Comprensión do papel que 
desempeña o tamaño da mostra na posibilidade de cometer erro dun ou doutro tipo. 

 Actitudes 
-  Hábito de analizar as solucións dos contrastes de hipóteses. 

-  Hábito de contrastar o resultado final dun problema co proposto neste, para determinar o razoable ou 
non do resultado obtido. 
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-  Tendencia a entender o significado dos resultados obtidos e os procesos seguidos nos exercicios 
resoltos. 

          -  Respecto polas estratexias, modos de facer e solucións aos problemas distintos dos propios. 
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METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

 As matemáticas constitúen un amplo campo de coñecementos, que se  caracterizan pola súa 
natureza lóxico dedutiva e pola súa forte cohesión interna. É necesario ter en conta a natureza dos 
coñecementos matemáticos, así como a adquisición dos mesmos. 
 Este é un proceso lento, laborioso. O seu comezo debe ser unha prolongada actividades sobre 
elementos concretos co obxecto de crear intuicións que son un paso previo al proceso de formulación.  

 Desde o punto de vista metodolóxico as Matemáticas no Bacharelato desempeñan tres funcións 
principais: 

 Proporcionar técnicas e estratexias básicas, necesarias para o estudio de outras áreas de coñecemento 
e para a actividade profesional. 

 Desenrolo dos contidos está plantexado de modo que a través deles, os alumnos poidan mellorar as 
súas estruturas mentais e adquirir aptitudes de xeito que a súa utilidade e alcance transcendan do 
ámbito das propias matemáticas. Neste sentido, a resolución de problemas require poñer en xogo 
unhas estratexias de pensamento, que son extrapolables a outras áreas de coñecemento da propia 
realidade. O papel formativo das Matemáticas completase incitando os alumnos á adquisición dunha 
visión ampla e científica da realidade, o desenrolo da creatividade e doutras capacidades persoais e 
sociais. 

 Nas Matemáticas do Bacharelato dáse unha fundamentación teórica o corpo de coñecementos, 
mediante definicións, demostracións e encadeamentos conceptuais e lóxicos. Estes confiren 
validez científica ás intuicións e ás técnicas e estratexias aplicadas ó largo da etapa da Educación 
Secundaria Obrigatoria. 

 
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. 
 
A finalidade é a de que os alumnos sexan, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 
 
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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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
• Libro do alumno, caderno do alumno, calculadora. 
• Libro dixital. 
• CD-ROM de Recursos Didácticos. 
• Cadernos de exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos adquiridos. 
• Recursos T.I.C. 
• Exercicios de reforzo 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
• Exercicios de reforzo . 
• Se un profesor ten un grupo de alumnos con especiais dificultades (gran porcentaxe de alumnos coas 

matemáticas pendentes de cursos anteriores,...) pode introducir modificacións na programación para 
facilitar a aprendizaxe. 

 
FOMENTO DA LECTURA 
• Propoñerase a lectura, dalgún libro de contido matemático dentro do plan lector. 

 
FOMENTO DAS TIC 
• CD-ROM de Recursos Didácticos 
• Uso do ordenador e canón de vídeo ou da pizarra dixital para as clases cando haxa dispoñibilidade. 
• Se utilizarán distintos programas (Geogebra,Derive, Descartes,.....) para facilitar a comprensión 

dalgúns conceptos. 
 

TEMAS TRANSVERSAIS 
 
 O Currículo Oficial que recolle coñecementos relativos a conceptos, procedementos de traballo e 
valores debe promover o desenrolo de novas actitudes e valores e debe se-lo suficientemente flexible 
para recoller as novas necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente 
cambio. Por isto, O Currículo, que debe dar resposta ó que e como ensinar, contén un conxunto de 
ensinanzas que, integradas no propio programa das áreas, o atravesan ou impregnan. Reciben a 
denominación xenérica de ensinanzas transversais e abarcan os seguintes campos: educación moral e 
cívica, educación para a paz e a convivencia, educación ambiental, educación do consumidor, educación 
para a igualdade de oportunidades entre os sexos, educación sexual, educación para a saúde e educación 
vial. 

 

 No caso da área de Matemáticas é fácil apreciar que un currículo que contempla a inclusión de 
contidos relativos a procedementos e actitudes permite unha relación mais concreta cos eixes 
transversais. A vinculación apreciase con nitidez no caso da educación para o consumo, pero tamén pode 
materializarse en contidos relacionados coa educación vial (estimación e cálculo de distancias) e coa 
educación cívica e para a paz (flexibilidade para modifica-lo punto de vista, perseveranza na búsqueda de 
solucións, etc.). Os temas transversais gardan, ademais, moita relación co desenrolo de contidos 
actitudinais como a orde, a precisión, a presentación ordenada das tarefas encomendadas, o gusto pola 
investigación, a tenacidade na búsqueda de solucións, etc. 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Non están previstas actividades extraescolares. 
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 TEMPORALIZACIÓN 
 

 Matemáticas aplicadas 
ás Ciencias Socias  II 

ª A
va

lia
ci

ón
 Bloque II: Análise 

• Funcións elementais de variable real. 
• Idea intuitiva de continuidade. 
• A derivada. 
• Calculo de derivadas. 
• Aplicacións das derivadas 

2ª
 A

va
lia

ci
ón

 
Bloque IV: Estatística e probabilidade 

• Sucesos aleatorios. Probabilidade. 
• Probabilidade condicionada. 
• Variable aleatoria discreta. Funcións asociadas. 
• Distribución binomial. 
• Variable aleatoria continua. Funcións asociadas. 
• Distribución normal. 
• Aproximación da binomial pola normal. 
• Estimación 
• Contraste de hipóteses. 

3ª
 A

va
lia

ci
ón

 

Bloque I:  Álxebra  
• Concepto de matriz. Tipos de matrices. 
• Operacións con matrices. 
• Determinantes. 
• Inversa dunha matriz cadrada. 
• Sistemas de ecuacións lineais. 
• Resolución de sistemas. 
• Iniciación á Programación lineal. 
• Plantexamento e resolución de problemas de programación lineal.. 

 
 Os contidos conceptuais e a súa secuenciación e temporalización poderán ser correxidos 

en función dos resultados que se obteñan nas avaliacións do curso. 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
 Os contidos mínimos esixibles correspóndense coa relación de temas obxecto de exame nas 
P.A.A.U.determinados pola CIUG 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
• Proba de avaliación inicial. 
• Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna. 
• Controles periódicos. 
• Exame de avaliación. 

 

REFORZOS, ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN E ACREDITACIÓN DOS 
CONTIDOS PROGRESIVOS  
• Exercicios de reforzo . 
• Como norma xeral non haberá exames de recuperación das avaliacións anteriores xa que cada 

avaliación comprende a materia estudada desde o comezo do curso, polo que ao aprobar unha 
avaliación quedan recuperadas as anteriores e polo tanto acreditados os coñecementos necesarios. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 
 Realizarase unha avaliación inicial nas primeiras semanas do mes de outubro. Para levala a cabo farase 

unha proba de coñecementos previos.  
 

 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 exame.(al menos un control e o 
exame de avaliación)s. 

  
 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 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   a   actitude    do    alumno    na    aula  
(comportamento, participación, asistencia e puntualidade,  presentación dos traballos en tempo 
e forma, observación do cuaderno, , esforzo por progresar,... ). 

 
 Recuperación durante o curso: 

Farase 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.. 

 
 No mes de xuño, despois do exame da terceira avaliación: 

   Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
 Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final de toda a 

asignatura cos contidos impartidos ao longo do curso.  
 

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

 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 
 
Na proba extraordinaria de setembro 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,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS 

 INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

As matemáticas proporcionan ferramentas para a creación de modelos no estudo de diferentes fenómenos.  En 
ocasións é posible definir relacións funcionais entre as magnitudes implicadas, obténdose modelos 
deterministas. Pero moitos fenómenos son tan complexos no seu comportamento e interveñen neles tantas 
magnitudes que precisan de modelos estocásticos para un mellor estudo. Faise necesario,  polo tanto, 
complementar a formación científica xeral que o alumnado de bacharelato acada a partir doutras materias 
cunha educación neste pensamento estatístico e probabilístico. 

Os contidos de estatística e probabilidade seleccionados para estes métodos estatísticos e numéricos apóianse 
nos estudados na educación secundaria obrigatoria e nas matemáticas do bacharelato,  ampliándoos nalgúns 
casos. Así sucede coas series temporais, coa mostraxe e a estatística inferencial e coa probabilidade 
condicionada, que ademais proporcionan bases para modelar e resolver unha gama máis ampla de problemas. 

Así mesmo, os métodos numéricos proporcionan modos de resolución de problemas, que non poderían 
abordarse de maneira simbólica e que precisan da calculadora ou de programas informáticos para a súa 
realización. O emprego destas ferramentas tecnolóxicas non só libera tempo de tarefas repetitivas para outras 
como a reflexión, o razoamento, a toma de decisións e a interpretación dos resultados, etc.,  senón que é tamén 
unha axuda no ensino de conceptos e propiedades. 

Por último, unha metodoloxía baseada na resolución de problemas faise imprescindible para desenvolver 
capacidades como a comprensión e o emprego de diferentes linguaxes matemáticas, a análise de datos, a 
formulación, comprobación e aceptación ou rexeitamento de hipóteses, o deseño, emprego e contraste de 
estratexias, a toma de decisións, etc. Ademais,  é resolvendo problemas que traten situacións reais, onde os 
conceptos e métodos estatísticos e numéricos empregados mostran tanto a súa potencia como a súa relevancia. 

O coñecemento dos contidos que se propoñen e dalgunhas das múltiples aplicacións que a estatística ten no 
mundo biolóxico, físico, social ou político proporciónalles aos estudantes as bases para abordar estudos 
posteriores. Así mesmo, cos coñecementos adquiridos a través desta materia pódense analizar diversas 
situacións cotiás ou as informacións que, revestidas dun formalismo estatístico, aparecen nos diferentes 
medios, contribuíndo á formación dos alumnos e das alumnas como cidadáns autónomos e con criterio propio, 
e achegándoos ás técnicas necesarias para acadar un coñecemento máis profundo da complexidade do mundo 
que nos rodea. 

 
 

OBXECTIVOS XERAIS 

 Comprender os conceptos, procedementos e métodos estatísticos e numéricos que permitan a análise e o 
modelado de situacións, para adquirir unha formación científica xeral. 

 Relacionar a estatística e a probabilidade coas outras áreas do saber, especialmente cos mundos 
biolóxico, físico e tecnolóxico, apreciando que o seu carácter interdisciplinar é unha fonte necesaria para o seu 
desenvolvemento. 

 Utilizar a estatística na toma de decisións, confrontando os puntos de vista deterministas cos estocásticos 
cunha base racional e obxectiva. 
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 Levar a cabo investigacións que requiran a elaboración de series de datos e a transcrición a táboas, 
diagramas e gráficas como un modo de organizalos e de interpretalos, identificando posibles modelos ós que se 
axusten e formulando novas cuestións. 

 Empregar os coñecementos estatísticos adquiridos para analizar os datos e informacións que aparecen 
nos medios de comunicación e noutros ámbitos, sendo sensibles ante a súa utilización incorrecta. 

 Utilizar a linguaxe estatística para interpretar e comunicar a información que poida ser tratada polos seus 
métodos, valorando a estatística coma unha tecnoloxía de transformación de datos en información significativa. 

 Apreciar a importancia dos métodos estatísticos no intento do home de coñecer o mundo, valorando as 
actitudes asociadas a eles como a análise crítica das afirmacións, o cuestionamento das ideas intuitivas, a 
necesidade de verificación ou a busca dunha medida da incerteza. 

 Utilizar os métodos numéricos na resolución de problemas contextualizados, tendo en conta a precisión 
requirida de acordo coa situación formulada e valorando a necesidade de verificación e de interpretación dos 
resultados. 

 

 Bloque I: ESTATÍSTICA DESCRIPTIVA E PROBABILIDADE1 

Contidos 
• Terminoloxía estatística.  
• Variables estatísticas unidimensionais.  
• Medidas de centralización. Media aritmética. A moda. A mediana.  
• Medidas de dispersión. Rango ou percorrido. Varianza e desviación típica.  
• Variables estatísticas bidimensionais.  
• Táboas bidimensionais de frecuencias. Cálculo de parámetros.  
• Concepto xeral de correlación. Coeficiente de correlación lineal.  
• Estudio analítico da regresión lineal.  
• Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. Operacións con sucesos. Axiomática da 

probabilidade. Propiedades. Cálculo de probabilidades sinxelas. 
• Experiencias compostas. Probabilidade condicionada.  
• Sucesos independentes. Regra do produto. 
• Idea intuitiva de variable aleatoria.  
• Función de probabilidade. Media e varianza dunha variable aleatoria discreta.  
• Idea intuitiva da distribución binomial.  
• Variable aleatoria da distribución binomial ou de Bernoulli.  
• Función de probabilidade. Media e varianza da distribución binomial.  
• Idea intuitiva de distribución de probabilidade continua.  
• Funcións de densidade.  
• Distribución normal. Variable aleatoria da distribución normal. Función de densidade.  
• Distribución normal estándar. Tipificación da variable. Manexo de táboas.   
• Aproximación da binomial pola normal. 

 

Mínimos esixibles 
• Representación gráfica da nube de puntos. 
• Disposición de datos en táboas de frecuencias. 
• Cálculo dos parámetros estatísticos a partir de táboas e con axuda da calculadora. 
• Determinación, mediante o diagrama de dispersión, da posible relación estatística entre variables. 

                                                           
1  Introdúcese este bloque como repaso das nocións estatísticas e de probabilidade dos cursos precedentes, xa que 

estes temas non foron tratados suficientemente e con profundidade nos citados cursos. 



Departamento de Matemáticas.            Programación do Curso 2015-16 
 

 120 

• Cálculo do coeficiente de correlación lineal coa calculadora. Asignación do mesmo a nubes de 
puntos. 

• Obtención das rectas de regresión. 
• Estimación dunha variable a partir doutra. 
• Estudio conxunto das rectas de regresión e do coeficiente de correlación para determina-la fiabilidade 

das estimacións. 
• Obtención do espazo mostral dun experimento aleatorio, utilizando técnicas diversas.  
• Construción de sucesos dun experimento aleatorio, en casos sinxelos.  
• Expresión de distintas situacións mediante as operacións con sucesos.  
• Establecemento da probabilidade dun suceso de forma empírica, despois de haber realizado, un 

número suficientemente grande de veces, o experimento, e comparación coa probabilidade teórica.  
• Cálculo da probabilidade da unión de dous ou mais sucesos incompatibles o compatibles. 
• Cálculo da probabilidade condicionada por distintos métodos, como son a restrición do espazo 

mostral segundo a condición, a utilización de táboas de continxencia ou a aplicación da definición.  
• Determinación da dependencia ou independencia de sucesos e cálculo da probabilidade da 

intersección de sucesos, nos casos de dependencia e independencia.  
• Obtención da probabilidade total dun suceso, identificando, en primeiro lugar, os sucesos que 

forman un sistema completo e posteriormente utilizando a técnica do diagrama de árbore.  
• Cálculo das probabilidades a posteriori mediante a aplicación do teorema de Bayes coa axuda dos 

diagramas de árbore. 
• Obtención do percorrido de diversas variables aleatorias discretas. 
• Elaboración e comparación de táboas de frecuencias e de probabilidade. 
• Interpretación da distribución de probabilidade como unha abstracción da distribución de frecuencias. 
• Utilización do cálculo de probabilidades para determinar funcións de probabilidade. 
• Cálculo da media, varianza e desviación típica dunha distribución de probabilidade discreta. 
• Interpretación dos parámetros n e p dunha distribución binomial. 
• Relación da media e a varianza cos parámetros da distribución binomial. 
• Asignación de probabilidades mediante o modelo binomial ou facendo uso do triángulo de Tartaglia 

ou de Pascal. 
• Axuste dunha distribución estatística por unha binomial. 
• Determinación de funcións de densidade. 
• Utilización de funcións de densidade sinxelas para o cálculo de probabilidades. 
• Asignación a curvas normais dos pares media-desviación típica. 
• Tipificación de variables. 
• Asignación de probabilidades mediante o manexo directo de táboas ou facendo uso da simetría da 

curva normal. 
• Verificación das condicións necesarias para aproximar unha binomial mediante unha normal.  
• Cálculo de probabilidades dun caso binomial a través da normal que a aproxima. Utilización das 

correccións de normalidade. 
• Estudio de situacións empíricas que se explican polo modelo normal. Problemas de axuste. 

 

 Actitudes 
• Sentido da crítica ante as posibles relacións existentes entre diferentes fenómenos. 
• Valoración dos métodos estatísticos e gráficos como medio de estudio das interdependencias entre 

realidades sociais. 
• Tendencia a contar con varias fontes de información para analizar unha determinada situación. 
• Disposición favorable a recoñece-la presenza do azar en situacións cotiás.  
• Valoración da probabilidade na toma de decisións.  
• Interese polos procesos de construción sistemática. 
• Disposición favorable para enfrontarse a problemas probabilísticos complexos.  
• Cautela e sentido crítico ante as solucións obtidas.  
• Valoración da probabilidade condicionada en tanto que permite analizar e tratar situacións cotiás. 
• Gusto pola orde, a precisión e o detalle na organización e tratamento da información. 
• Valoración da utilidade da calculadora para realizar e comprobar cálculos estatísticos. 
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• Potenciación da iniciativa persoal no deseño de actividades de investigación. 
• Valoración da distribución binomial como modelo que describe situacións e condutas reais. 
• Interese pola construción de modelos xerais partindo de situacións experimentais. 
• Valoración da distribución normal en tanto en canto describe numerosas situacións relacionadas coas 

ciencias sociais. 
• Fundamentación rigorosa das decisións que se toman baixo argumentación probabilística. 
• Cautela e sentido crítico á hora de levar a cabo procesos de aproximación e axuste. 

 

 Bloque II:  MOSTRAXE 

Contidos 
• Fundamentos probabilísticos. Distribucións de probabilidade. 
• Poboación e mostra. Parámetros poboacionais e estatísticos mostrais. 
• Mostraxe. Tipos. Distribucións mostrais. 

 

Mínimos esixibles 
• Obtención de mostras por diversos métodos en problemas contextualizados, representación gráfica 

e cálculo de estatísticos mostrais. 
• Asignación de probabilidades a sucesos usando as táboas das distribucións teóricas ou os datos das 

distribucións de frecuencias. 
• Axuste de distribucións teóricas a distribucións mostrais utilizando diversos medios. 

 

 Actitudes 
• Valoración da importancia da mostraxe como medio para a obtención de conclusións fiables sobre 

as poboacións. 
 

 Bloque III: ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

Contidos 
• Estimación puntual e por intervalos. 
• Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de hipóteses. 
• Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun contraste. Relacións entre a, b e o tamaño 

da mostra. 
  

Mínimos esixibles 
• Obtención de estimadores puntuais de diversos tipos de parámetros poboacionais. 
• Obtención dos límites de confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, 

partindo de diversas distribucións mostrais. 
• Formulación das hipóteses nula e alternativa en contrastes de hipóteses. 
• Cálculo das rexións de aceptación e rexeitamento e formulación da regra de decisión. 
• Realización de experimentos para a toma de decisións estatísticas. 
• Análise de informes estatísticos dados en forma de táboa ou gráfica. 

 

 Actitudes 
• Valoración crítica do uso da probabilidade e da estatística nos medios de comunicación. 

 

 Bloque IV: PROBABILIDADE CONDICIONADA 

Contidos 
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• Probabilidade condicionada. 
• Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas absorbentes. 

 

Mínimos esixibles 
• Clasificación e identificación dos estados en cadeas de Markov. 
• Cálculo das probabilidades dos estados. 

 

 Actitudes 
• Valoración da probabilidade como instrumento que permite interpretar, describir e predicir 

situacións incertas. 
 

 Bloque V: SERIES TEMPORAIS 

Contidos 
• Series de tempo. Compoñentes. 
• Curva de tendencia. Índice estacional. Índices cíclicos. Variación irregular. 

 

Mínimos esixibles 
• Recollida, organización e representación de datos cronolóxicos a partir de diversas fontes, 

identificando cualitativamente as compoñentes. 
• Determinación das curvas de tendencia por diversos métodos como o axuste por mínimos 

cadrados. 
• Determinación do índice estacional e de índices cíclicos. 
• Análise de series de tempo. 

 

 Actitudes 
• Valoración das técnicas de análise de series cronolóxicas como instrumentos que permiten 

interpretar, describir e predicir situacións incertas. 
• Valoración da incidencia dos medios tecnolóxicos no tratamento e representación gráfica de datos 

estatísticos que proveñen de diversas fontes. 
• Precaución ante a fiabilidade dos datos. 

 

 Bloque VI: PROGRAMACIÓN LINEAL 

Contidos 
• Desigualdades. Inecuacións lineais. 
• Problema estándar de programación lineal. Función obxectivo. Solución factible. 
• Problema dual. 

 

Mínimos esixibles 
• Resolución gráfica de inecuacións lineais. 
• Formulación e resolución de problemas de programación lineal bidimensional por métodos 

gráficos e interpretación das solucións obtidas. 
 

 Actitudes 
• Disposición favorable a incorpora–la programación lineal na resolución de problemas das ciencias. 
• Sensibilidade e gusto polo rigor e pola precisión na realización dos cálculos e pola presentación 

ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos na resolución de problemas. 
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 Bloque VII: MÉTODOS NUMÉRICOS 

Contidos 
• Díxitos significativos. Troncamiento e redondeo. Erro acumulado. Erros absoluto e relativo. 
• Converxencia. 
• Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita. 
• Métodos de resolución de sistemas lineais. 
• Métodos de cálculo de integrais definidas. 
• Interpolación polinómica. 

 

Mínimos esixibles 
• Resolución de problemas que orixinen ecuacións e sistemas de ecuacións, empregando os métodos 

numéricos axeitados a cada caso, e interpretación das solucións obtidas. 
• Cálculo de superficies mediante métodos numéricos. 
• Axuste dos datos extraídos de situacións empíricas a unha función, e obtención de valores non 

coñecidos utilizando técnicas de interpolación e extrapolación. 
 

 Actitudes 
• Valoración da incidencia dos medios tecnolóxicos na resolución de problemas. 
• Valoración da importancia de buscar un plan de resolución de problemas, no que se investigue a 

posibilidade de utilizar diferentes métodos antes de proceder a aplicar indiscriminadamente as 
ferramentas matemáticas. 

• Sensibilidade e gusto polo rigor e pola precisión na realización dos cálculos e pola presentación 
ordenada e clara do proceso seguido e dos resultados obtidos na resolución de problemas. 

 

Criterios de avaliación 
 Aplica-las técnicas de disposición de datos en táboas unidimensionais e bidimensionais, e as técnicas 

de representación gráfica. 

 Calcular medidas de centralización e dispersión dunha distribución unidimensional.  

 Calcular e interpreta-los parámetros estatísticos dunha distribución bidimensional. 

 Calcula-lo coeficiente de correlación lineal e interpreta-la relación estatística que describe. Relacionar 
dito coeficiente coa nube de puntos. 

 Acha-las rectas de regresión e utiliza-las para estimar variables. Establece-la fiabilidade de tales 
estimacións estudando conxuntamente as rectas de regresión e o coeficiente de correlación. 

 Domina-los conceptos de espazo mostral, suceso elemental e suceso dun experimento aleatorio, e no 
seu caso os procesos de construción.  

 Interpretar sucesos obtidos mediante as operacións con sucesos. 

 Saber asignar probabilidades a sucesos mediante procedementos diversos. 

 Saber avaliar a influencia que ten un suceso na realización ou non doutro e calcula-las probabilidades 
neste suposto.  

 Domina-lo concepto de independencia entre sucesos e aplica-lo para determina-la probabilidade da 
intersección de sucesos.  
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 Utiliza-la regra da multiplicación e o teorema da probabilidade total para calcula-la probabilidade dun 
suceso.  

 Aplica-lo teorema de Bayes para obter probabilidades a posteriori. 

 Domina-lo cálculo do percorrido, das funcións de probabilidade e dos parámetros asociados a 
variables aleatorias discretas. 

 Recoñecer distribucións binomiais en situacións nas que non se especifica este feito. Traballar coas 
funcións de probabilidade e os parámetros asociados. 

 Asignar con destreza, e por diferentes procedementos, probabilidades a sucesos de carácter binomial. 

 Resolver problemas de axuste de distribucións empíricas por distribucións binomiais. 

 Coñece-las características dunha distribución continua. 

 Domina-los procedementos de tipificación e cálculo de probabilidades en distribucións normais. 

 Interpretar en termos probabilísticos as características descritivas da distribución normal. 

 Utiliza-la distribución normal para calcular probabilidades xurdidas nun caso binomial. 

 Resolver problemas de axuste: verifica-las condicións necesarias e particulariza-la distribución 
normal que mellor axusta unha distribución empírica. 

 Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, tecnolóxico, económico e social, 
utilizando as cadeas de Markov para estudia–la súa evolución, asignándolles probabilidades ós 
diferentes estados. 

 Tomar decisións ante situacións que se axusten a unha distribución binomial ou normal, por medio da 
asignación de probabilidades ós sucesos correspondentes. 

 Planificar e realizar estudios concretos partindo da elaboración de enquisas, selección da mostra e 
estudio estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas características da poboación estudada 
para inferir conclusións, asignándolles unha confianza medible. 

 Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos, detectando posibles erros e manipulacións na presentación de determinados datos. 

 Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series cronolóxicas mediante o estudio das 
compoñentes que aparecen nelas. 

 Resolver problemas de optimización extraídos de situacións reais de carácter científico, tecnolóxico, 
económico e social enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe alxébrica, utilizando as 
técnicas de programación lineal e interpretando as solucións obtidas no contexto do que se trate. 

 Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudio de situacións empíricas, axustándoas a 
unha función, e obte–los seus parámetros para adquirir información suplementaria, empregando os 
métodos de interpolación e extrapolación adecuados. 

 Utiliza–las técnicas de cálculo numérico na resolución de problemas contextualizados dos campos 
científico, tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe alxébrica adecuada e estudando as 
relacións funcionais que interveñen neles. 
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 TEMPORALIZACIÓN 
 

 Métodos Estatísticos e Numéricos 

1ª
 A

va
lia

ci
ón

  
Bloque I:  Estatística descriptiva e probabilidade 

 

Bloque VI:  Programación lineal 
 

 

2ª
 A

va
lia

ci
ón

 

Bloque II:  Mostraxe 
 

Bloque III: Estatística inferencial 
 

Bloque IV: Probabilidade condicionada 
 

3ª
 A

va
lia

ci
ón

 

 

Bloque V: Series temporais 
 

Bloque VII:  Métodos numéricos 

 

 

 Os contidos conceptuais e a súa secuenciación e temporalización poderán ser correxidos 
en función dos resultados que se obteñan nas avaliacións do curso. 

 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

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. 
 
Propoñerase a lectura, dalgún libro de contido matemático dentro do plan lector. 
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MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

• Exercicios recomendados polo profesor para afianzar os coñecementos adquiridos. 
• Recursos T.I.C. 
• Exercicios de reforzo 
• Caderno do alumno, calculadora. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
• Exercicios de reforzo . 

 
FOMENTO DA LECTURA 
• Propoñerase a lectura, dalgún libro de contido estatístico. 

 
FOMENTO DAS TIC 
• Uso do ordenador e canón de vídeo. 
• Se utilizarán distintos programas para facilitar a comprensión dalgúns conceptos. 
 
TEMAS TRANSVERSAIS 

 
 O Currículo Oficial que recolle coñecementos relativos a conceptos, procedementos de traballo e 
valores debe promover o desenrolo de novas actitudes e valores e debe se-lo suficientemente flexible 
para recoller as novas necesidades formativas características dunha sociedade plural e en permanente 
cambio. Por isto, O Currículo, que debe dar resposta ó que e como ensinar, contén un conxunto de 
ensinanzas que, integradas no propio programa das áreas, o atravesan ou impregnan. Reciben a 
denominación xenérica de ensinanzas transversais e abarcan os seguintes campos: educación moral e 
cívica, educación para a paz e a convivencia, educación ambiental, educación do consumidor, educación 
para a igualdade de oportunidades entre os sexos, educación sexual, educación para a saúde e educación 
vial. 
 No caso da área de Matemáticas é fácil apreciar que un currículo que contempla a inclusión de 
contidos relativos a procedementos e actitudes permite unha relación mais concreta cos eixes 
transversais. A vinculación apreciase con nitidez no caso da educación para o consumo, pero tamén pode 
materializarse en contidos relacionados coa educación vial (estimación e cálculo de distancias) e coa 
educación cívica e para a paz (flexibilidade para modifica-lo punto de vista, perseveranza na búsqueda de 
solucións, etc.). Os temas transversais gardan, ademais, moita relación co desenrolo de contidos 
actitudinais como a orde, a precisión, a presentación ordenada das tarefas encomendadas, o gusto pola 
investigación, a tenacidade na búsqueda de solucións, etc. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Non están previstas actividades extraescolares. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
• Seguimento da avaliación de cada alumno e alumna. 
• Controles periódicos. 

 

REFORZOS, ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
• Exercicios de reforzo . 
• Farase recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no transcurso da 

terceira. 
• No mes de maio, despois do exame da terceira avaliación: 

  Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
  Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final  
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN  
 Ó longo do curso realizaranse tres avaliacións. 
 En cada avaliación realizaranse, como mínimo, dúas probas escritas ou exames. 
  A cualificación de cada avaliación  farase do seguinte xeito: 

• O   90 %  da  cualificación obterase da media entre todas as  probas  escritas  
• O   10 %   da   cualificación   corresponderá   a   actitude    do    alumno    na    aula  

(comportamento, presentación dos traballos en tempo e forma, participación, asistencia e 
puntualidade, esforzo por progresar ). 

 Farase recuperacións da primeira avaliación no transcurso da segunda e da segunda no transcurso da 
terceira. 

 No mes de maio, despois do exame da terceira avaliación: 
  Os que teñan pendente unha avaliación poderán recuperala 
  Os que teñan pendente dúas ou as tres avaliacións poderán recuperar mediante un exame final  
 A cualificación da avaliación final obterase mediante a media aritmética das cualificacións das tres 

avaliacións,sempre que ningunha de estas sexa inferior a 4 
 
 
A cualificación da terceira avaliación coincidirá coa cualificación final . 

 
 
Se un alumno durante un exame ou proba escrita copia algunha parte do mesmo dun compañeiro, fala 
con él , ten “chuletas”, móbil,...., se lle retirará o exame e o mesmo será cualificado cun “0”. 
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 LIBROS DE TEXTO UTILIZADOS  
 

LIBROS DE TEXTO 

CURSO TÍTULO AUTORES EDITORIAL 

2º ESO Matemáticas 2 José Colera y otros Anaya. 

4º ESO  

Opción A 
Matemáticas 4 Opción A 

José Ramón Vizmanos  y 
otros  S.M. 

4º ESO 

Opción B 
Matemáticas 4 Opción B 

José Ramón Vizmanos  y 
otros 

 S.M. 

2º Bacharelato ( Ciencias 
da Natureza e da Saude ) Matemáticas II 

José R. Vizmanos, 
Máximo Anzola. S. M. 

2º Bacharelato 
(Humanidades e 
Ciencias Sociais ) 

Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales II 

Colera Jiménez, José; 
Oliveira González, María 
José.. 

Anaya. 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

• Calculadoras. 
• Calculadoras gráficas. 
• Retroproxector. 
• Figuras xeométricas. 
• Aparellos de medida. 
• Instrumentos de debuxo. 
• Corpos xeométricos. 
• Video 
• Ordenadores da aula de Informática. 
• Pizarra dixital 
• Libros de texto e consulta. 
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 ATENCIÓN AOS ALUMNOS CON PENDENTES 
 Neste curso hai: 

• Alumnos de 2º da ESO coa materia de Matemáticas de 1º pendente. 
• Alumnos de 3º da ESO coa materia de Matemáticas de 2º pendente. 
• Alumnos de 4º da ESO coa materia de Matemáticas de 3º pendente. 
• Alumnos de 2º de Bacharelato coa materia de Matemáticas I de 1º de Bacharelato pendente. 
• Alumnos de 2º de Bacharelato coa materia de Matemáticas aplicadas ás CC.SS. de 1º de Bacharelato 

pendente. 
 

 Os alumnos de Bacharelato realizarán dous exames parciais e un final (no caso de ter suspenso 
algún dos parciais). Os exames parciais confeccionaranse, na súa maioría, con exercicios e problemas 
dos libros de texto e algunha pregunta de carácter teórico Cada parcial comprenderá, 
aproximadamente, a metade da materia. 
 Se o alumno ten suspenso só un dos parciais, no exame final poderá optar por examinarse da parte da 
materia suspensa ou de toda a materia. Ademais, se a cualificación do exame parcial suspenso e de 4 ou 
superior, poderá compensalo co parcial aprobado. 

 

 As datas aproximadas das probas son: 
• 1er Parcial:  xaneiro.  
• 2º  Parcial:  abril. 
• Final: primeira semana de maio. 

 
 O procedemento para recuperar as Matemáticas pendentes dos alumnos da E.S.O.está 

detallado no plan de recuperación de pendentes. 
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 PROXECTO LECTOR 

 É fundamental que os nosos alumnos lean correctamente e comprendan perfectamente os 
enunciados dos problemas que se lle formulan para poder resolvelos. 

 

 

 

 O Departamento proponse realizar no curso o seguinte: 
 

• Lectura de temas teóricos, exercicios ou problemas 
polos alumnos. 

 
• Procurarase que o alumno lea as veces necesarias cada 

enunciado dos problemas que se lle formulan ata 
comprendelos. 

 
• Aclaracións das dúbidas que xurdan na lectura e 

interpretación dos exercicios e problemas. 
 

• Cando sexa preciso confección por parte dos alumnos 
dun vocabulario de cada tema acerca das definicións 
que aparezan nel. 

 
 

 

 

 

 

 A continuación enumeramos os libros de lectura que recomendamos ós nosos alumnos para os distintos 
niveis. Pretendemos mostrarlles, coma a través das Matemáticas podemos pasar un bo rato coa lectura de 
calquera destes libros. 
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PRIMEIRO CICLO DA E.S.O. 

         

Malditas matemáticas: 
 Alicia en país de los  

números 
¡Ojalá no hubiera  

números! 
Esas endiabladas 

mates:cómo sumar, restar, 
multiplicar y dividir 

Póngame un kilo  
de matemáticas 

Esas mortíferas  
mates 

Ernesto, el aprendiz  
de matemago El señor del cero El mundo secreto 

de los números 
¡Cuánta Geometría hay 

en tu vida! 

         

EL Palacio de las cien 
puertas Arquímedes el despistado Galileo el astrónomo La selva de los números Cuentos geométricos Ulrico y las puertas que 

hablan 
Ulrico y la llave de 

oro 
Ulrico y la flecha de 

cristal Bienvenido al universo 

     

 

      

Fermat y su teorema ¿Quién mató a Regiomontano? La sorpresa de los números. 
El diario y el 

mateconcurso. 
El crimen de la 

Hipotenusa. 
Las Mates en la ciudad 

de las tres culturas       
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SEGUNDO CICLO DA E.S.O. 

         

El hombre que calculaba El asesinato del profesor de 
matemáticas El diablo de los números Los crímenes de Oxford Un cuento enmarañado El país de las mates para 

novatos 
Lee a Julio Verne: el 
amor en tiempos de 

criptografía 
El gran juego Cuentos de Matemáticas 

       
  

  

Matecuentos Matecuentos 2 Los diez magníficos Andrés y el dragón 
matemático 

Apín, capón, zapún 
amanicano 1134 Cuentos del cero Matecuentos 3 La fórmula preferida 

del profesor 
Fibonacci y los 

números mágicos 
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 BACHARELATO 

         

El tío Petros y la 
conjetura de Goldbach 

Planilandia. Una novela 
de muchas dimensiones  Teatromático El país de las mates para 

expertos 
El teorema del loro: Una 

novela para aprender 
matemáticas 

Los jardines cifrados La incógnita Newton Problemas de almohada La carta cifrada y otros 
enigmas 

         

EL rescoldo EL matemático del rey El libro infierno El número de Dios El teorema Una historia de las 
matemáticas para jóvenes Todo bajo el cielo La medición del mundo El curioso incidente del 

perro a medianoche 

       

    

Azarquiel, el astrónomo 
de Toledo El contador de arena El castillo de las estrellas. La muerte lenta de 

Luciana B. Crímenes Pitagóricos La hermandad invisible Raíces cuadradas   
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Malditas matemáticas: Alicia en país de los números 
Autor: Carlo Frabetti 
ISBN: 8420441759  
Editorial: Alfaguara Ediciones  
Colección: Alfaguara Roja  
Páginas: 131  
Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela/Problemas 

¡Ojalá no hubiera números! 
Esteban Serrano Marugán 
Editorial: Nivola 
Colección: El rompecabezas 
Páginas: 64 
ISBN: 8495599-41-4 
Nivel: 1º ciclo E.S.O. 
Tipo: Novela 

Esas endiabladas mates: cómo sumar, restar, multiplicar y dividir 
Autor: Kjartan Poskitt  
Editorial: Editorial molino, s.a. 
Colección: Esa horrible ciencia, 14. 
Páginas: 176. 
ISBN: 8427220642.  
Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Resolución de problemas 

Póngame un kilo de matemáticas 
Autor: Carlos Andradas 
ISBN: 8434871556 
Editorial: SM. Grupo Editorial  
Colección: El barco de vapor. Saber. Serie Roja  
Páginas: 125  

Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos/Curiosidades 

Esas mortíferas mates 
Autor: Kjartan Poskitt  
Editorial: Editorial molino, s.a. 
Colección: Esa horrible ciencia, 6. 
ISBN: 8427220561 
Páginas: 144 
Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Problemas 

Ernesto, el aprendiz de matemago 
Autor: José Muñoz Santonja  
ISBN: 8495599538.  
Editorial: Nivola 
Colección:  
Páginas: 160 
Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuento/Problemas 

El señor del cero 
Autor: Mª Isabel Molina  
ISBN: 8420444472  
Editorial: Alfaguara 
Colección: Serie azul 
Páginas: 152 
Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

El mundo secreto de los números 
Autor: Ricardo Gómez Gil 
ISBN: 8434871696  
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Editorial: SM 
Colección: Barco de Vapor Saber. Serie azul. 
Páginas: 96 
Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Curiosidades+cuento 

¡Cuánta Geometría hay en tu vida! 
Autor: Rosa M. Herrera Merino  
ISBN: 84-348-8163-2 
Editorial: SM 
Colección: Barco de Vapor Saber. Serie Naranja. 
Páginas: 109 
Nivel: 1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Curiosidades+cuento 

EL Palacio de las cien puertas 
Autor: Carlo Frabetti 
ISBN: 84-348-4151-7 
Editorial: SM 
Colección: Laberintro 
Páginas: 112 
Nivel: 1er Ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela/Problemas de Lógica 

Arquímedes el despistado 
Autor: Luis Blanco Laserna 
ISBN: 8493432598 
Editorial: El Rompecabezas 
Colección: Sabelotodos con actividades, 4 
Páginas: 121 
Nivel: 1er Ciclo de E.S.O. 
Tipo: Biografía 

Galileo el astrónomo 
Autor: Esteban Rodríguez Serrano 
ISBN: 8493475114 
Editorial: El rompecabezas 
Colección: Sabelotodos con actividades 
Páginas: 144 
Nivel:1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Biografía 

La selva de los números 
Autor: Ricardo Gómez Gil 
ISBN: 8420464767 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Próxima parada. Morada. 
Páginas: 120 
Nivel:1er ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Cuentos geométricos 
Autor: Teresa Fernández Blanco y Julio Rodríguez Taboada 
ISBN: 84-8254-357-1 
Editorial: Proyecto Sur 
Colección: Monografías 
Páginas: 62 
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos 

Ulrico y las puertas que hablan 
Autor: Carlo Frabetti 
ISBN: 842040955 
Editorial: Alfaguara 
Páginas: 120 
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Nivel: 1er
 ciclo de E.S.O. 

Tipo: Novela 

Ulrico y la llave de oro 
Autor: Carlo Frabetti 
ISBN: 9788420444871 
Editorial: Alfaguara 
Páginas: 112 
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Ulrico y la flecha de cristal 
Autor: Carlo Frabetti 
ISBN: 978-84-204-4984-5 
Editorial: Alfaguara 
Páginas: 110 
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Bienvenido al universo 
Autor: Clara Martínez-Lázaro 
ISBN: 978-84-96566-32-3 
Editorial: Nivola 
Páginas: 96 
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Fermat y su teorema. 
Autor: Carlos Dorce Polo 
ISBN: 9788496751064 
Editorial: El Rompecabezas 
Páginas: 96  

Nivel: 1er
 ciclo de E.S.O. 

Tipo: Novela 

¿Quién mató a Regiomontano? 
Autor: Carlos Olalla Linares 
ISBN: 978-84-96566-52-1 
Editorial: Nivola 
Páginas: 128  
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

La sorpresa de los números. 
Autor: Anna Cerasoli 
ISBN: 978-84-96748-03-3  
Editorial: Maeva 
Páginas: 200  
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

El diariomático y el mateconcurso. 
Autor: Andrés A. Cabana, César Docanto y Raquel Ramírez. 
ISBN: 9788492493074  
Editorial: Nivola 
Páginas: 112  
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Teatro y actividades 

El crimen de la Hipotenusa 
Autor: Emili Teixidor 
ISBN: 9788408045618 
Editorial: Planeta. Colección Camaleón. 2003 
Páginas: 112 
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Nivel: 1er
 ciclo de E.S.O. 

Tipo: Novela 

Las mates en la ciudad de las tres culturas 
Autor: Mª Isabel Bustos Molinar 
ISBN: 978-84-613-7144-0 
Editorial: Proyecto Sur Ediciones. 2009 
Páginas: 34 
Nivel: 1er

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Itinerario matemático por Toledo 

El hombre que calculaba 
Autor: MALBA TAHAN  
Editorial: EDITORIAL DEL NUEVO EXTREMO  
Número de páginas: 240. 
ISBN: 987102133X.  
Nivel: 2º ciclo E.S.O. 
Tipo: Novela/Problemas 

El asesinato del profesor de matemáticas  
Jordi Sierra i Fabra  
Editorial: Anaya  
Colección: El duende verde  
Páginas: 169  
ISBN: 8420712868 
Nivel: 2º Ciclo E.S.O. 
Tipo: Novela/Resolución de Problemas 

El diablo de los números 
Autor: HANS MAGNUS ENZENSBERGER 
Editorial: EDICIONES SIRUELA  
Número de páginas: 255. 
ISBN: 8478444335 

Nivel: 2º ciclo E.S.O. 
Tipo: Novela/Historia 

Los crímenes de Oxford 
Autor: Guillermo Martínez  
Editorial: Destino  
Colección: Áncora y Delfín  
Páginas: 216  
ISBN: 8423336018 
Nivel: 2º ciclo de E.S.O.  
Tipo: Novela 

Un cuento enmarañado 
Autor: Lewis Carroll 
Editorial: Nivola 
ISBN: 8495599333 
Colección: El rompecabezas 
Páginas: 192 
Nivel: 2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuento/Problemas 

El país de las mates para novatos 
Autora: L. C. Norman  
ISBN: 8495599015  
Editorial: Nivola  
Páginas: 88 
Colección: El rompecabezas  
Nivel: 2º ciclo de la E.S.O. 
Tipo: Resolución de problemas 

Lee a Julio Verne: el amor en tiempos de criptografía 
Autora: Susana Mataix 
Editorial: Rubes Editorial  



Departamento de Matemáticas.       Programación do Curso 2015-16        138/144 

 138 

Colección: Matematica  
ISBN: 8449700159  
Páginas: 160  
Nivel: 2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela/Problemas 

El gran juego 
Autor: Carlo Frabetti  
ISBN: 8420449237  
Editorial: Alfaguara 
Colección: Serie roja 
Páginas: 131 
Nivel: 2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Cuentos de Matemáticas 
Autor: Juan Carlos Hervás y otros 
ISBN: 84-8254-292-3  
Editorial: Proyecto Sur Ediciones. 
Páginas: 156 
Nivel: 2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos+Actividades 

Matecuentos 2 
Autor: Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz 
ISBN: 84-95599-98-8.  
Editorial: Nivola 
Páginas: 128 
Nivel:2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos+Problemas 

Matecuentos 2 
Autor: Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz 

ISBN: 84-95599-98-8.  
Editorial: Nivola 
Páginas: 128 
Nivel:2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos+Problemas 

Matecuentos 2 
Autor: Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz 
ISBN: 84-95599-98-8.  
Editorial: Nivola 
Páginas: 128 
Nivel:2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos+Problemas 

Los diez magníficos 
Autor: Anna Cerasoli 
ISBN: 8496231275 
Editorial: Maeva 
Páginas: 208 
Nivel: 2º Ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Andrés y el dragón matemático 
Autor: Mario Campos Pérez 
ISBN: 8475845584 
Editorial: Laertes SA 
Páginas: 292 
Nivel: 2º Ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Apín, capón, zapún amanicano 1134 
Autor: Jordi Font-Agusti y Pere Roig Planas 
ISBN: 8480632453 
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Editorial: Octaedro 
Páginas: 80 
Nivel: 2º Ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Cuentos del cero 
Autor: Luis Balbuena 
ISBN: 84-96566-18-8 
Editorial: Nivola 
Páginas: 96 
Nivel: 2º Ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos 

Matecuentos 3 
Autor: Joaquín Collantes Hernáez y Antonio Pérez Sanz 
ISBN: 8496566137 
Editorial: Nivola 
Colección: Violeta 7. 
Páginas: 126 
Nivel:2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Cuentos y problemas 

La fórmula preferida del profesor. 
Autor: Yoko Ogawa 
ISBN: 978-84-96601-37-6  
Editorial: Funambulista 
Páginas: 308  
Nivel: 2º ciclo de E.S.O. 
Tipo: Novela 

Fibonacci y los números mágicos. 
Autor: Serrano Rodríguez Ortega. 
ISBN: 9788496751729 

Editorial: El Rompecabezas. 2009 
Páginas: 128 
Nivel: 2º

 ciclo de E.S.O. 
Tipo: Biografía 

El tío Petros y la conjetura de Goldbach  
Autor: Apostolos Dioxadis  
Editorial: Ediciones B  
Colección: Tiempos modernos  
Páginas: 199  
Traducción: María Eugenia Ciocchini  
ISBN: 8440694903 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

Planilandia. Una novela de muchas dimensiones  
Autor: Edwin A. Abbott  
ISBN: 8476517815  
Editorial: Olañeta Editor  
Colección: Torre de Viento   
Páginas: 125  
Nivel: Bachillerato  
Tipo: Geometría/Ciencia ficción 

Teatromático 
Autor: Ismael Roldán 
Editorial: Nivola 
ISBN: 8495599252 
Colección: El rompecabezas 
Páginas: 112 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Teatro 
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El país de las mates para expertos 
Autora: L. C. Norman  
ISBN: 8495599023  
Editorial: Nivola  
Páginas: 80 
Colección: El rompecabezas  
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Resolución de problemas 

El teorema del loro: Una novela para aprender matemáticas 
Autor: Denis Guedj 
Editorial: Anagrama 
ISBN: 8433967266 
Páginas: 537 
Nivel: Bachillerato 
Tipo:Novela/Historia 

Los jardines cifrados 
Autor: Carlo Frabetti  
ISBN: 8496080218.  
Editorial: Lengua de trapo 
Colección: Nueva biblioteca  
Páginas: 189 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Ensayo/Novela 

La incógnita Newton 
Autor: Catherine Shaw 
ISBN: 84-96284-74-3  
Editorial: Rocaeditorial 
Páginas: 320 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

Problemas de almohada 
Autor: Lewis Carroll 
ISBN: 84-95599-97-X 
Editorial: Nivola 
Páginas: 176 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Problemas 

La carta cifrada y otros enigmas 
Autor: Dennis Shasha 
ISBN: 8474329833 
Editorial: Gedisa 
Colección:Juegos  
Páginas: 176 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Problemas 

EL rescoldo 
Autor: Joaquín Leguina 
ISBN: 842040165X 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Hispánica 
Páginas: 304 
Nivel: Bachillerato. 
Tipo: Novela 

EL matemático del rey 
Autor: Juan Carlos Arce 
ISBN: 8408035266 
Editorial: Planeta 
Colección: Autores españoles e iberoamericanos 
Páginas: 272 
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Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

El libro infierno 
Autor: Carlo Frabetti 
ISBN: 842046421X 
Editorial: Alfaguara 
Colección: Hispánica 
Páginas: 168 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Ensayo/Memorias 

El número de Dios 
Autor: José Luis Corral Lafuente 
ISBN: 8435061116 
Editorial: Edhasa 
Páginas: 503 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

El teorema 
Autor: Adam Fawer 
ISBN: 8408060961 
Editorial: Planeta 
Páginas: 352 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

Una historia de las matemáticas para jóvenes 
Autor: Ricardo Moreno Castillo y José Manuel Vegas Montaner 
ISBN: 84-96566-17-X 
Editorial: Nivola 
Páginas: 224 

Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

Todo bajo el cielo 
Autor: Matilde asensi 
ISBN: 9788408068099 
Editorial: Planeta 
Páginas: 350 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

La medición del mundo 
Autor: Daniel Kehlmann 
ISBN: 9788496231979 
Editorial: Maeva 
Páginas: 224 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

El curioso incidente del perro a medianoche 
Autor: Mark Haddon 
ISBN: 9788478889105 
Editorial: Salamandra 
Páginas: 272 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

Azarquiel, el astrónomo de Toledo 
Autor: Mariano Calvo 
ISBN: 978-84-95453-25-9 
Editorial: Antonio Pareja Editor 
Páginas:  
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Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

El contador de arena 
Autor: Gillian Bradshaw 
ISBN: 9788498380323 
Editorial: Salamandra 
Páginas: 384  
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

El castillo de las estrellas 
Autor: Enrique Joven 
ISBN: 84-96544-94-X 
Editorial: Roca 
Páginas: 400  
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

La muerte lenta de Luciana B. 
Autor: Guillermo Martínez 
ISBN: 978-84-233-3967-9 
Editorial: Destino 
Páginas: 232  
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

Crímenes pitagóricos 
Autor:  Mijailidis, Tefcros 
ISBN: 9788492429455 
Editorial: ROCA EDITORIAL DE LIBROS, S.L. 
Páginas: 199 

Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

La Hermandad invisible 
Autor: Kurt Aust 
ISBN: 9788423340309 
Editorial: Destino. 2008 
Páginas: 504 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 

Raíces cuadradas 
Autor: Nikita Lalwani 
ISBN: 9788496580343 
Editorial: Planeta. 2008 
Páginas: 384 
Nivel: Bachillerato 
Tipo: Novela 
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