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Mínimos esixibles para superar a materia 

Matemáticas de 1º ESO 

Os contidos mínimos por unidade: 

 

 Números naturais 

 Sistemas de numeración. 

 Aproximación de números naturais. 

 Propiedades das operacións básicas cos números naturais. 

 Potencias de expoñente natural. 

 Potencias en base 10. Descomposición polinómica dun número. 

 Operacións con potencias. 

 Raíz cadrada. 

 Operacións combinadas. 

 

 Divisibilidade 

 Divisibilidade. 

 Múltiplos dun número. 

 Divisores dun número. 

 Números primos e compostos. 

 Descomposición dun número en factores primos. 

 Máximo común divisor  

 Mínimo común múltiplo. 

 

 Números enteiros 

 Números enteiros positivos e negativos. 

 Comparación de enteiros. 

 Suma e resta de números enteiros. 

 Multiplicación e división de números enteiros. Regra dos signos. 

 Operacións combinadas. 

 

 Fraccións 

 Fraccións. 

 Fraccións equivalentes.  

 Comparación de fraccións. 

 Suma e resta de fraccións. 

 Multiplicación e división de fraccións. 

 

 Números decimais 

 Números decimais. 

 Aproximación de números decimais. 

 Multiplicación e división pola unidade seguida de ceros. 

 Suma, resta e multiplicación de números decimais. 

 División de números decimais. 

 Expresión dunha fracción  mediante un número decimal. 

 Tipos de números decimais. 
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 Álxebra 

 Expresións alxébricas. 

 Monomios. 

 Ecuacións. 

 Elementos dunha ecuación. 

 Ecuacións equivalentes. 

 Resolución de ecuacións de primeiro grao. 

 Resolución de problemas con ecuacións. 

 

 Sistema métrico decimal 

 Magnitudes e unidades. 

 Unidades de lonxitude. 

 Unidades de capacidade. 

 Unidades de masa. 

 Unidades de superficie. 

 Unidades de volume. 

 Relación entre as unidades de volume, capacidade e masa. 

 

 Proporcionalidade e porcentaxes 

 Razón e proporción. 

 Magnitudes directamente proporcionais. 

 Problemas de proporcionalidade directa. 

 Porcentaxes. 

 Problemas con porcentaxes. 

 

 Rectas e ángulos 

 Rectas. 

 Semirrectas e segmentos. 

 Ángulos. 

 Posicións relativas de ángulos. 

 Sistema sesaxesimal. 

 

 Polígonos. Triángulos. 

 Polígonos. 

 Triángulos. 

 Relacións entre os elementos dun triángulo. 

 Ángulos nos polígonos. 

 Rectas e puntos notables no triángulo. 

 Teorema de Pitágoras. 

 

 Cuadriláteros e circunferencia. 

 Cuadriláteros. 

 Propiedades de los paralelogramos. 

 Polígonos regulares. 

 Circunferencia. 

 Posicións relativas de la circunferencia. 

 Círculo. 
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 Perímetros e áreas. 

 Perímetro dun polígono. 

 Lonxitude da circunferencia. 

 Área dos paralelogramos. 

 Área dun triángulo. 

 Área dun trapecio. 

 Área dun polígono regular. 

 Área do círculo. 

 

 Funcións e gráficas 

 Coordenadas cartesianas. 

 Concepto de función. 

 Expresión dunha función mediante unha táboa. 

 Expresión dunha función mediante unha ecuación. 

 Expresión dunha función mediante unha gráfica. 

 Interpretación de gráficas. 

 

 Estatística e probabilidade 

 Poboación e mostra. 

 Variables estatísticas. 

 Frecuencias. Táboas de frecuencias. 

 Gráficos estatísticos. 

 Medidas estatísticas. 

 Experimentos aleatorios. 

 Probabilidade. Regra de Laplace. 
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Matemáticas de 2º ESO 

 

Os contidos mínimos esixibles por bloques son: 
 
Números. 
* Números enteiros. Operacións. Potencias con expoñente natural. Operacións con 

potencias. Utilización da notación científica para representar números grandes 

relacionados, basicamente, co mundo da ciencia. 

* Cadrados perfectos. Raíces cadradas. Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

* Relacións entre fraccións, decimais e porcentaxes. Uso destas relacións para elaborar 

estratexias de cálculo práctico con porcentaxes en contextos referidos á vida cotiá e ao 

mundo físico. 

* Utilización da forma de cálculo mental, escrito ou con calculadora, e da estratexia 

para contar ou estimar cantidades de acordo coa precisión esixida no resultado e a 

natureza dos datos. 

* Proporcionalidade directa e inversa. Análise de táboas. Razón de proporcionalidade. 

Magnitudes non proporcionais. 

* Aumentos e diminucións porcentuais. 

* Resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e con outros ámbitos nos que 

aparezan relación de proporcionalidade directa ou inversa. 

 

Álxebra 
 * Paso da linguaxe verbal á linguaxe alxébrica e viceversa. A linguaxe alxébrica para 

xeneralizar propiedades e simbolizar relacións en contextos diversos  (vida cotiá e 

ámbitos socioeconómico, científico e físico). Obtención de fórmulas e termos xerais 

baseada na 

observación de pautas e regularidades. 

* Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 

* Significado das ecuacións e das solucións dunha ecuación. 

* Resolución de ecuacións de primeiro grao. Transformación de ecuacións noutras 

equivalentes. Interpretación da solución. 

* Utilización das ecuacións para a resolución de problemas. Resolución destes mesmos 

problemas por métodos non-alxébricos: ensaio e erro dirixido. 

 

Xeometría. 

* Figuras coa mesma forma e distinto tamaño. A semellanza. Proporcionalidade de 

segmentos. Identificación de relacións de semellanza. 

* Ampliación e redución de figuras. Obtención, cando sexa posible, do factor de escala 

utilizado. Razón entre as superficies de figuras semellantes. 

* Utilización dos teoremas de Tales e Pitágoras para obter medidas e comprobar 

relacións entre figuras. 

* Poliedros e corpos de revolución. Desenvolvementos planos e elementos 

característicos. Clasificación atendendo a distintos criterios. Utilización de propiedades,  

regularidades e relacións para resolver problemas do mundo físico. 

* Volumes de corpos xeométricos. Resolución de problemas que impliquen a 

estimación, a medición e o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos do 

contorno inmediato. 

* Utilización de procedementos tales como a composición, descomposición, 

intersección, truncamento, dualidade, movemento, deformación ou desenvolvemento de 
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poliedros para analizalos ou obter outros. 

 

Funcións e gráficas. 

* Descrición local e global de fenómenos, de tipo social, natural ou científico, 

presentados de forma gráfica. 

* Contribucións do estudo gráfico á análise dunha situación: crecemento e 

decrecemento. Continuidade e descontinuidade. Cortes cos eixes. Máximos e mínimos 

relativos. 

* Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a 

partir da análise da súa táboa de valores e da súa gráfica. Interpretación da constante de  

proporcionalidade. Aplicación a situacións reais. 

* Representación gráfica dunha situación que vén dada a partir dunha táboa de valores, 

dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 

* Interpretación das gráficas como relación entre dúas magnitudes. Observación e 

experimentación en casos prácticos. 

 

Estatística e probabilidade. 

* Diferentes formas de recolleita de información.  Organización dos datos en táboas. 

Frecuencias absolutas e relativas, ordinarias e acumuladas. 

* Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis destacables dos gráficos. 

* Medidas de centralización: media, mediana e moda. Significado, estimación e cálculo, 

utilizando a calculadora cando se considere preciso. Utilización das propiedades da 

media para resolver problemas. Introdución á análise da dispersión: valores máximo e 

mínimo, rango ou percorrido. 

* Utilización da media, a mediana, a moda e o percorrido para realizar comparacións e 

valoracións. 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas académicas (3º ESO) 
 

 

Os contidos mínimos esixibles por unidade son: 

 

 Números racionais 

 Fraccións. 

 Fracción irreducible. 

 Comparación de fraccións. 

 Operacións con fraccións. 

 Números decimais. 

 Números racionais. 

 

  Potencias e raíces 

 Potencias de números racionais. 

 Operacións con potencias. 

 Notación científica. 

 Operacións en notación científica. 

 Raíces. 

 Números reais. 

 Aproximacións e erros. 

 Intervalos. 

 

 Progresións 

 Sucesións. 

 Progresión aritmética. 

 Progresión xeométrica. 

 Interese composto. 

 

 Proporcionalidade numérica. 

 Proporcionalidade directa. 

 Proporcionalidade inversa. 

 Reparticións proporcionais. 

 Proporcionalidade composta. 

 Porcentaxes. 

 

 Polinomios 

 Monomios. 

 Operacións con monomios. 

 Polinomios. 

 Operacións con polinomios. 

 Factor común. 

 Igualdades notables 

 Factorización dun polinomio. 
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 Ecuacións de primeiro e segundo grado. 

 Ecuacións; solucións dunha ecuación. 

 Ecuacións de primeiro grao. 

 Ecuacións de segundo grao. 

 Resolución de problemas mediante ecuacións. 

 

 Sistemas de ecuacións. 

 Ecuacións lineais. 

 Sistemas de ecuacións lineais. 

 Métodos de resolución de sistemas de ecuacións; método de substitución; 

método de igualación; método de redución. 

 Resolución de problemas mediante sistemas. 

 

 Lugares xeométricos. Áreas e perímetros  

 Lugares xeométricos. 

 Mediatriz e bisectriz. 

 Circunferencia. 

 Ángulos. 

 Teorema de Pitágoras. 

 Áreas e perímetros. 

 

 Movementos e semellanzas. 

 Vectores. 

 Movementos no plano. 

 Translacións e xiros. 

 Simetrías. 

 Frisos e mosaicos. 

 Homotecias e semellanza. 

 Teorema de Tales. 

 Escalas e mapas. 

 

 Corpos xeométricos. 

 Poliedros. 

 Prismas.Área dun prisma. 

 Pirámide.Área dunha pirámide. 

 Simetrías nos poliedros. 

 Corpos de revolución. Área. 

 Volume dos corpos xeométricos. 

 A esfera terrestre. 

 

 Funcións. 

 Concepto de función. 

 Formas de expresar unha función. 

 Características dunha función. 
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 Funcións lineais e cuadráticas. 

 Funcións lineais. 

 Ecuación punto-pendente. 

 Ecuación xeral dunha recta. 

 Funcións cuadráticas. 

 Aplicacións. 

 

  Estatística. 

 Variables estatísticas. 

 Reconto de datos. 

 Frecuencias.Táboas de frecuencias. 

 Gráficos estatísticos. 

 Medidas estatísticas. 

 

  Probabilidade. 

 Experimentos aleatorios.Sucesos. 

 Operacións con sucesos. 

 Probabilidade dun suceso.Regra de Laplace. 

 Frecuencia e probabilidade. 

 Propiedades da probabilidade. 
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Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas (3º ESO) 
 

 

Os contidos mínimos esixibles por unidade son: 

 

 

1. Números enteiros  e racionais 

 Números enteiros. 

 Suma e resta de números enteiros. 

 Multiplicación e división con números enteiros. 

 Operacións combinadas con números enteiros. 

 Definición de fracción. 

 Significado de fracción. 

 Simplificar fraccións. 

 Reducción a común denominador. 

 Comparación de fraccións. 

 Suma e resta de fraccións. 

 Multiplicación e división de fraccións. 

 Operacións combinadas con fraccións e números enteiros. 

 

  Números decimais. Notación científica. 

 Números decimais. 

 Suma e resta de números decimais. 

 Multiplicación de decimais. 

 División de decimais 

 Redondeo e truncamento. 

 Erro absoluto e relativo. 

 Expresión decimal dunha fracción. 

 Expresión dun decimal como fracción. 

 Potencias. 

 Potencias de base 10. 

 Notación científica. 

 Operacións con números expresados en notación científica. 

 

 Polinomios. Sucesións numéricas. 

 Linguaxe alxébrica. 

 Igualdade, identidade e ecuación. 

 Monomios. Operacións. 

 Polinomios. 

 Operacións con polinomios. 

 Igualdades notables. 

 Sucesións. 

 Sucesións recorrentes. 

 Progresións aritméticas. 

 Progresións xeométricas. 
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 Ecuacións e sistemas. 

 Ecuacións de primeiro grao. 

 Ecuacións equivalentes. 

 Método xeral de resolución de ecuacións de primeiro grao. 

 Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao. 

 Resolución de problemas con ecuacións de primeiro grao. 

 Ecuacións de segundo grao. 

 Resolución de ecuacións de segundo grao incompletas. 

 Resolución de ecuacións de segundo grao completas. 

 Resolver problemas mediante ecuacións de segundo grao. 

 Sistemas de ecuacións. 

 Resolución de sistemas de ecuacións. 

 Métodos para resolver sistemas de ecuacións. 

 Resolución de problemas con sistemas. 

 

 Figuras planas. Áreas. 

 Recta, semirrecta e segmentos. 

 Posición relativa de dúas rectas. 

 Ángulos. Clasificación de ángulos. Bisectriz. 

 Posicións relativas de ángulos. 

 Polígonos. Tipos de polígonos. 

 Clasificación de polígonos segundo os seus lados e ángulos. 

 A circunferencia e o círculo. 

 Perímetro dun polígono. Lonxitude dunha circunferencia. 

 Perímetros de figuras compostas. 

 Área dun polígono. 

 Área de figuras planas. 

 Áreas de figuras compostas. 

 

 Movementos e semellanzas. 

 Definición de movemento. Translación. 

 Xiro e simetría respecto dun punto. 

 Simetría. Figuras simétricas. 

 Frisos e mosaicos. 

 Teorema de Tales. 

 Aplicacións do teorema de Tales. 

 Triángulos semellantes. 

 Aplicacións da semellanza de triángulos. 

 Polígonos semellantes. 

 Planos e escalas. 

 

 Corpos xeométricos. 

 Poliedros. Poliedros regulares. 

 Prismas e pirámides. 

 Cilindros, conos e esferas. 

 Áreas de prismas e pirámides. 

 Áreas de cilindros e conos. 
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 Áreas de corpos compostos. 

 Volume de prismas e pirámides. 

 Volume de cilindros, conos e esferas. 

 A esfera terrestre. 

 Coordenadas xeográficas. 

 

 Funcións. 

 Localizar e representar puntos. 

 Expresión alxébrica. 

 Táboas e gráficas. 

 Concepto de función. 

 Representación dunha función. 

 Características das funcións. 

 Funcións lineais. 

 Gráfica dunha función lineal. 

 Ecuación da recta que pasa por dous puntos. 

 Ecuacións da recta. 

 Funcións cuadráticas. 

 Gráfica dunha función cuadrática. 

 

 Estatística. 

 Poboación e mostra. Variable estatística. 

 Tipos de variables estatísticas. 

 Reconto de datos. 

 Táboas de frecuencias. 

 Gráfico de barras e de sectores. 

 Histogramas. 

 Medidas de centralización. 

 Medidas de posición. 

 Diagrama de caixa e bigotes. 

 Medidas de dispersión. 
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Matemáticas de 4º ESO opción B 
 

Os contidos mínimos esixibles son : 

 

Números. 
* Números con expresión decimal infinita non periódica.Os números reais. 

* Interpretación e utilización dos números e as operación en diferentes contextos, 

elixindo a notación e precisión máis adecuadas en cada caso. Erros absoluto e relativo. 

* Proporcionalidade directa e inversa. Aplicación á resolución de problemas da vida 

cotiá. 

* As porcentaxes na economía. Aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes 

sucesivas. Interese simple e composto. 

* Organización de cálculos asociados á resolución de problemas cotiáns e financeiros, 

usando a calculadora o outras ferramentas informáticas. 

* Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. 

Valor absoluto. 

* Representación de números na recta numérica. 

 

Álxebra. 
* Obtención e interpretación de expresións literais a partir de diferentes situacións. 

Cálculo de valores concretos en fórmulas e ecuacións en diferentes contextos. 

* Resolución gráfica e alxébraica dos sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. 

Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións e 

sistemas. 

* Resolución de diferentes tipos de ecuacións mediante ensaio-erro. 

 

Xeometría. 
* Aplicación da semellanza de triángulos e do teorema de Pitágoras para a obtención 

indirecta de medidas. Resolución de problemas xeométricos frecuentes na vida cotiá. 

* Utilización doutros coñecementos xeométricos na resolución de problemas do mundo 

físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas, volumes, etc. 

 

Funcións e gráficas. 
* Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou 

expresión analítica. Análise de resultados. 

* A taxa de variación media como medida da variación dunha función nun intervalo. 

Análise de distintas formas de crecemento a partir de táboas, gráficas e enunciados 

verbais. 

* Estudo e utilización doutros modelos funcionais non lineais: proporcionalidade 

inversa, exponencial,cadrático e funcións dadas a anacos. Utilización de tecnoloxías da 

información para a súa análise. 

* Obtención da expresión alxébrica dunha función en casos sinxelos. 

 

Estatística e probabilidade. 
* Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico (organización de datos, 

representación gráfica, cálculo de parámetros, interpretación de resultados) a partir de 

situacións concretas próximas ao alumnado, utilizando axudas tecnolóxicas, se é o caso. 

* Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 

* Gráficas estatísticas: gráficas múltiples, diagramas de caixa.  

* Utilización das medidas de centralización e dispersión para realizar comparacións e 
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valoracións. 

* Interpretación, análise e valoración de información estatísticas tomadas dos medios de 

comunicación e dos ámbitos físico e social. 

* Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Regra de Laplace. 

* Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore 

para o reconto de casos e a asignación de probabilidades. 

* Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións 

relacionadas co azar. 

estimacións e aproximacións valorando o nivel de erro cometido e a capacidade de 

razoar os resultados. 
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Matemáticas I 

 

Os contidos mínimos esixibles por unidade: 

 

1. Números Reais   

 Números racionais 

 Números irracionais  

 Números reais. 

 Intervalos e veciñanzas. 

 Radicais. 

 Operacións con radicais. 

 Racionalización 

 Logaritmo dun número. Propiedades. 

 

2. Ecuacións, inecuacións e sistemas 

 Polinomios. 

 Fraccións alxébricas. 

 Ecuacións de segundo grao.  

 Ecuacións con radicais. 

 Resolución de ecuacións racionais. 

 Ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

 Sistemas de ecuacións. 

 Método de Gauss para sistemas lineais. 

 Ecuacións logarítmicas e exponenciais. 

 Inecuacións de primeiro e de segundo grao. 

 Sistemas de inecuacións con unha ou dous incógnitas. 

 Utilización das ferramentas alxébricas na resolución de problemas. 

 

 

3. Trigonometría    

 Ángulos. Medida de ángulos.  

 Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 

 Relacións trigonométricas fundamentais. 

 Razóns trigonométricas de 30º,45º e 60º. 

 Razóns trigonométricas da suma de dous ángulos, do ángulo dobre e do 

ángulo metade. 

 Resolución de triángulos rectángulos. 

 Ecuacións trigonométricas. 

 Teorema do seno. 

 Teorema do coseno. 

 Resolución de triángulos calquera. 

 

4. Números complexos. 

 Números  complexos. 

 Representación de números complexos. 

 Operacións con números complexos. 
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 Números complexos en forma polar. 

 Multiplicación e división en forma polar. 

 Potencias de números complexos. 

 Raíces de números complexos. 

 

 

XEOMETRÍA ANALÍTICA PLANA 

 

5. Vectores, rectas e medidas  no Plano  

 Vectores: módulo, dirección e sentido. 

 Operacións con vectores. 

 Bases. 

 Cordeadas. Operacións. 

 Produto escalar. Propiedades.  

 Aplicacións do produto escalar. 

 Aplicacións dos vectores. 

 Ecuacións dunha recta. 

 Posicións relativas de dúas rectas.  

 Cálculo de distancias e ángulos entre rectas. 

 

6. Lugares xeométricos e cónicas  

 Seccións cónicas. 

 Lugares xeométricos no plano. 

 Elipse. 

 Hipérbole 

 Parábola. 

 Circunferencia.  

 Cónicas. Ecuacións. 

 Posicións de dúas circunferencias. 

 Posicións de rectas  e circunferencias. 

 

7. Funcións  

 Concepto de función. 

 Dominio e percorrido dunha función.     

 Algunhas transformacións de funcións.  

 Funcións de proporcionalidade inversa.  

 Funcións radicais. 

 As funcións exponenciais. 

 As funcións logarítmicas. 

 As funcións trigonométricas.  

 Funcións definidas “a anacos”. 

 Valor absoluto dunha función. 

 Funcións lineais y = mx + n. 

 Operacións con funcións. 

 Composición de funcións. 

 Función inversa ou recíproca doutra. 
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8. Límites de funcións 

 Límite dunha función nun punto. 

 Cálculo do límite dunha función nun punto 

 Operacións con límites.    

 Comportamento dunha función cando x  +∞ 

 Comportamento dunha función cando  x  –∞ 

 Cálculo de límite cando x  +∞ 

 Ramas infinitas. Asíntotas. 

 Ramas infinitas nas funcións  trigonométricas, exponenciais  e logarítmicas 

 Descontinuidades. Continuidade. 

 

9. Funcións derivadas  

 Tasa de variación media. 

 Derivada. Dunha función nun punto.  

 Función derivada doutra.  

 Regras para obter as derivadas  dalgunhas funcións. 

 Utilidade da función derivada. 

 Crecemento dunha función nun punto. 

 Representación de funcións polinómicas. 

 

10.  Estatística bidimensional  

 Nubes de puntos. Correlación.  

 Medida da correlación.  

 Recta de regresión. 

 Rectas de regresión. 

 Táboas de dobre entrada. 
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Matemáticas II 

 

Os contidos mínimos esixibles son: 

 

 

ANÁLISE 

 

LÍMITES DE FUNCIÓNS. CONTINUIDADE 

 Conceptos preliminares: 

 Definición de función real de variable real, dominio de definición ou campo 

de existencia, percorrido ou rango e grafo dunha función real de variable 

real.  

 Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e 

trigonométricas.  

 Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo de límites. 

Asíntotas. 

Función continua nun punto. Tipos de discontinuidade (evitable, salto finito, 

infinita). 

 Función continua nun intervalo. Enunciado e interpretación xeométrica dos 

teoremas de Bolzano e Weierstrass. 

DERIVADA DUNHA FUNCIÓN 

 Definición de derivada dunha función nun punto. Interpretación xeométrica 

e física. 

 Ecuación da recta tanxente á gráfica dunha función nun punto. Ecuación da 

normal. 

 Relación entre continuidade e derivabilidade. 

 Función derivada. Cálculo de funcións derivadas. Derivada da suma, do 

produto e do cociente de funcións. Derivada da función composta (regra da 

cadea). 

 Derivadas de orde superior. 

APLICACIÓNS DA DERIVADA AO ESTUDO DAS PROPIEDADES LOCAIS E 

GLOBAIS DUNHA FUNCIÓN.  

 Definición de función crecente e decrecente. Determinación dos intervalos 

de crecemento e decrecemento dunha función. 

 Definición de extremos relativos e absolutos.  

 Criterios para a determinación de extremos relativos. 

 Definición de función cóncava e convexa. Determinación dos intervalos de 

concavidade e convexidade dunha función. 

 Definición de punto de inflexión. Criterio para a determinación de puntos de 

inflexión. 

 Problemas de optimización. 

 Enunciado da regra de L’Hôpital. Aplicación á resolución de límites 

indeterminados. 

 Teorema de Rolle: enunciado e interpretación xeométrica 

 Teorema do valor medio do cálculo diferencial: enunciado e interpretación 

xeométrica. 
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 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FUNCIÓNS.  

 Representación gráfica de función polinomiais e racionais. O estudo incluirá 

o cálculo do dominio de definición da función, puntos de corte cos eixes, 

simetrías, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, 

intervalos de concavidade e convexidade, puntos de inflexión e asíntotas. 

 PRIMITIVAS DUNHA FUNCIÓN.  

 Definición de primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. 

 Propiedades lineais da integral indefinida. Integrais inmediatas. 

 Técnicas elementais para o cálculo de primitivas: método de cambio de 

variable, método de integración por partes, integración de funcións racionais 

(denominador con raíces reais simples e múltiples). 

INTEGRAL DEFINIDA.  

 Introdución ao concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas 

encerradas baixo unha curva. 

 Propiedades da integral definida (monotonía, linealidade, aditividade en 

intervalos). 

 Teorema do valor medio do cálculo integral para función continuas: 

enunciado e interpretación xeométrica. 

 Enunciado do teorema fundamental do cálculo integral. 

 Enunciado da regra de Barrow. 

 Aplicación ao cálculo de áreas de rexións planas. 

 

ÁLXEBRA LINEAL 

MATRICES 

 Definición de matriz de orde mxn. Igualdade de matrices. 

 Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, 

nula, identidade ou unidade, trasposta, simétrica e antisimétrica. 

 Operacións con matrices: suma e produto de matrices, produto dunha matriz 

por un escalar. Propiedades. 

 Emprego das matrices como ferramentas para representar e operar con datos 

tirados de táboas e gráficos procedentes de diferentes contextos. Aplicación 

das operacións e das súas propiedades na resolución de problemas extraídos 

de contextos reais. 

DETERMINANTES 

 Definición de determinante. Cálculo de determinantes de orde 2 e 3. Regra 

de Sarrus.  

 Definición de menor complementario e de adxunto dun elemento. 

Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha liña. 

 Propiedades elementais dos determinantes. 

APLICACIÓNS DOS DETERMINANTES 

 Rango dunha matriz: definición e cálculo do rango dunha matriz a partir dos 

seus menores e polo método de Gauss. 

 Definición de matriz inversa dunha matriz cadrada. Condición necesaria e 

suficiente para a existencia da matriz inversa. Propiedades da matriz inversa. 

Cálculo da matriz inversa. 
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SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

 Definición de sistema de m ecuacións lineais con n incógnitas. Definición da 

súa solución.  

 Sistemas de ecuacións equivalentes. 

 Sistemas homoxéneos. 

 Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais. 

 Clasificación dos sistemas atendendo ao número de solucións. 

DISCUSIÓN E RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS 

 Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais. Enunciado do 

teorema de Rouché-Frobenius. Enunciado da regra de Cramer. 

 Discusión e resolución polo método de Gauss. 

 Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineais cun parámetro. 

 

XEOMETRÍA 

VECTORES NO ESPAZO 

 Vectores no espazo. Operacións. Dependencia e independencia lineal de 

vectores. 

Produto escalar de dous vectores (a partir do coseno do ángulo que forman). 

Propiedades (definido positivo, conmutativo, distributivo e homoxéneo). 

Interpretación xeométrica e expresión analítica. 

 Módulo dun vector. Vector unitario. Ángulo que forman dous vectores. 

Ortogonalidade. 

Produto vectorial de dous vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. 

Expresión analítica. Aplicacións do produto vectorial ao cálculo de áreas de 

paralelogramos e triángulos. 

 Produto mixto de tres vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. 

Expresión analítica. Aplicación do produto mixto ao cálculo do volume de 

paralelepípedos e tetraedros. 

RECTAS E PLANOS NO ESPAZO 

 Ecuacións da recta. 

 Ecuacións do plano. 

 Posicións relativas de dous planos. Posicións relativas de tres planos. 

 Posicións relativas dunha recta e un plano. 

 Posicións relativas de dúas rectas no espazo. 

ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: ÁNGULOS, PERPENDICULARIDADE 

DE RECTAS E PLANOS. 

 Ángulo que forman dúas rectas. Condición de perpendicularidade de dúas 

rectas. 

 Ángulo que forman dous planos. Condición de perpendicularidade de dous 

planos. 

 Ángulo que forman recta e plano. Condición de perpendicularidade de recta 

e plano. 

 Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade 

entre rectas e planos. 
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ESPAZO EUCLÍDEO TRIDIMENSIONAL: APLICACIÓNS DOS PRODUTOS 

ESCALAR, VECTORIAL E MIXTO AO CÁLCULO DE DISTANCIAS, ÁREAS E 

VOLUMES. 

 Distancia entre dous puntos. 

 Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dou planos paralelos. 

 Distancia dun punto a unha recta. Distancia entre dúas rectas paralelas. 

 Distancia entre dúas rectas que se cruzan. Distancia dunha recta a un plano 

paralelo a ela. 

 Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, 

distancias, áreas e volumes. 
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Matemáticas aplicadas as ciencias sociais I 

 

Os contidos mínimos esixibles por unidade son: 

 

1. Números Reais   

 Números racionais 

 Números irracionais  

 Números reais. 

 Intervalos e veciñanzas. 

 Radicais. 

 Operacións con radicais. 

 Racionalización 

 Logaritmo dun número. Propiedades. 

 

2. Economía  

 Porcentaxes. 

 Porcentaxes encadeadas. 

 Interese simple. 

 Interese composto. 

 Anualidades de capitalización. 

 Anualidades de amortización; táboas de amortización; amortizacións 

inversas; prazos 

diferentes do prazo anual. 

 Taxa Anual Equivalente (TAE). 

 Número índice. 

 Índice de prezos de Consumo (IPC); ponderacións no IPC; Inflación e poder 

adquisitivo.Enquisa de Poboación Activa (EPA). 

 

3. Ecuacións,Inecuacións e Sistemas. 

 Polinomios. 

 Fraccións alxébricas. 

 Ecuacións de segundo grao.  

 Ecuacións con radicais. 

 Resolución de ecuacións racionais. 

 Ecuacións exponenciais e logarítmicas. 

 Sistemas de ecuacións. 

 Método de Gauss para sistemas lineais. 

 Ecuacións logarítmicas e exponenciais. 

 Inecuacións de primeiro e de segundo grao. 

 Sistemas de inecuacións con unha ou dous incógnitas. 

 Utilización das ferramentas alxébricas na resolución de problemas. 

 

4. Funcións  

 Concepto de función. 

 Dominio e percorrido dunha función.     

 Algunhas transformacións de funcións.  
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 Funcións de proporcionalidade inversa.  

 Funcións radicais. 

 As funcións exponenciais. 

 As funcións logarítmicas. 

 As funcións trigonométricas.  

 Funcións definidas “a anacos”. 

 Valor absoluto dunha función. 

 Funcións lineais y = mx + n. 

 Operacións con funcións. 

 Composición de funcións. 

 Función inversa ou recíproca doutra. 

 

5, Límites de funcións 

 Límite dunha función nun punto. 

 Cálculo do límite dunha función nun punto 

 Operacións con límites.    

 Comportamento dunha función cando x  +∞ 

 Comportamento dunha función cando  x  –∞ 

 Cálculo de límite cando x  +∞ 

 Ramas infinitas. Asíntotas. 

 Ramas infinitas nas funcións  trigonométricas, exponenciais  e logarítmicas 

 Descontinuidades. Continuidade. 

 

6. Funcións derivadas  

 Tasa de variación media. 

 Derivada. Dunha función nun punto.  

 Función derivada doutra.  

 Regras para obter as derivadas  dalgunhas funcións. 

 Utilidade da función derivada. 

 Crecemento dunha función nun punto. 

 Representación de funcións polinómicas. 

 

7.  Estatística bidimensional  

 Nubes de puntos. Correlación.  

 Medida da correlación.  

 Recta de regresión. 

 Rectas de regresión. 

 Táboas de dobre entrada. 

 

8. Probabilidade. 

 Experimentos aleatorios; método de cónteo. 

 Diagrama de árbore; variacións, permutacións e combinacións.Sucesos. 

 Operacións con sucesos. 

 Frecuencia e probabilidade. 

 Propiedades da probabilidade. 

 Regra de Laplace. 

 Probabilidade condicionada. 
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 Táboas de continxencia. 

 Dependencia e independencia de sucesos. 
 

9. Distribucións 

 Variables aleatorias; parámetros, clasificación de variables aleatorias. 

 Distribucións discretas. 

 Distribución binomial; cálculo de probabilidades en B (n, páx.); cálculo de 

probabilidades mediante táboas en B (n, páx.). Distribucións continuas. 

 Distribución normal; tipificación; cálculo de probabilidades mediante 

táboas de N(0,1). 
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Matemáticas aplicadas as ciencias sociais II 

 

Os contidos mínimos esixibles son: 

ANÁLISE 

 Límites. 

Concepto intuitivo de límite dunha función nun punto. Límites laterais. Cálculo 

de límites sinxelos. Determinación de asíntotas de funcións racionais e 

interpretación das tendencias asintóticas no tratamento da información. 

 Continuidade. 

Idea intuitiva de continuidade nun punto. Continuidade nun intervalo. 

Interpretación dos diferentes tipos de discontinuidade. Estudo da continuidade 

de funcións definidas a anacos. 

 A derivada. 

Taxa de variación media. Concepto de derivada dunha función nun punto. 

Interpretación xeométrica. Recta tanxente a unha función nun punto. Definición 

de función derivada. Derivadas sucesivas. 

 Cálculo de derivadas. 

 Regras de derivación. Derivadas de funcións elementais. 

 Aplicacións das derivadas. 

Aplicacións ao estudo da variación de funcións habituais (crecemento e 

decrecemento, extremos relativos, concavidade e convexidade, puntos de 

inflexión). Estudo e representación gráfica dunha función polinomial ou racional 

sinxela a partir das súas propiedades. Aplicacións á resolución de problemas de 

optimización relacionados coas ciencias sociais e a economía. 

ÁLXEBRA 

 Cálculo matricial 

Concepto de matriz. A matriz como expresión de táboas e grafos. Tipos de 

matrices. 

 Definición de matriz mxn. Elemento dunha matriz. Notacións. Tipos de 

matrices: rectangulares, cadradas (triangulares, diagonal, identidade, 

simétricas...). Matrices fila e columna. Matriz nula. Trasposta dunha matriz. 

 Operacións con matrices. 

Suma de matrices de orde mxn. Oposta dunha matriz. Propiedades da suma de 

matrices. Produto dun número por unha matriz. Propiedades. Definición do 

produto de matrices. Propiedades do produto de matrices: asociatividade, non 

conmutatividade, distributividade respecto á suma. Elemento neutro. 

 Obtención de matrices inversas sinxelas polo método de Gauss. 

 Sistemas de ecuacións lineais. 

Definición de: ecuación lineal con dúas ou tres incógnitas, solución dunha 

ecuación lineal, sistema de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas, 
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solución dun sistema de ecuacións. Forma matricial dun sistema de ecuacións 

lineais. Clasificación dos sistemas segundo o número de solucións. 

 Resolución de ecuacións e sistemas sinxelos de ecuacións matriciais. 

Utilización do método de Gauss na discusión e resolución dun sistema de 

ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas. 

 Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e á 

economía que poden resolverse mediante sistemas de ecuacións lineais de dúas 

ou tres incógnitas e interpretación das solucións nos termos do enunciado. 

 Programación lineal. 

 Iniciación á programación lineal bidimensional. 

 Igualdades e desigualdades. Propiedades das desigualdades. Inecuacións lineais 

cunha e dúas incógnitas. Sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

Resolución gráfica. 

 Formulación e resolución de problemas de programación lineal. 

 Formulación de problemas sinxelos de programación lineal (en dúas variables). 

Definicións: función obxectivo, conxunto de restricións, rexión factible, 

solucións óptimas. Resolución por métodos gráficos e analíticos, e  

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

   Sucesos aleatorios. 

Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos. Operacións con sucesos. 

Álxebra de sucesos. 

 Probabilidade. 

Frecuencias absolutas e relativas. Idea de probabilidade. Cálculo da 

probabilidade mediante frecuencias ou por aplicación da lei de Laplace. 

Propiedades da probabilidade. 

 Probabilidade condicionada: Experiencias compostas. Probabilidade 

condicionada. Sucesos independentes. Regra do produto. Teorema da 

Probabilidade Total. Teorema de Bayes. 

 Aproximación da binomial á normal. Corrección de Yates para a continuidade. 

Concepto de poboación e mostra. Técnicas de mostraxe. Parámetros 

poboacionais e estatísticos mostrais. 

 Teorema Central do Límite. Distribucións de probabilidade das medias e das 

proporcións mostrais. 

 Intervalo de confianza para a proporción e para a media dunha distribución 

normal de desviación típica coñecida. 

 Contrastes de hipótese para a proporción e para a media ou diferenza de medias 

de distribucións normais con desviación típica coñecida. 
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Métodos estatísticos e numéricos. 
 

Os contidos mínimos esixibles son: 

  

Preténdese valorar a capacidade dos alumnos nas seguintes situacións: 

 

 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 estudos concretos partindo da elaboración de enquisas, 

selección da mostra e estudo 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. 

 

 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. 

 

 Utilizar as 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.  

 

 Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudo de situacións 

empíricas, axustándoas a unha función, e obter os seus parámetros para 

adquirir información suplementaria, empregando os métodos de interpolación 

e extrapolación adecuados.  

 

 

A Coruña, 30 de setembro de 2015 

 

 

 

O xefe do departamento 

 

 

 

 

 

 

Jesús Donas Vázquez 


