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INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

INTRODUCIÓN 
Na elaboración desta programación participaron todos os membros que conforman o Departamento de Matemáticas 
durante o curso 2014-2015 e tivéronse en conta as Ordes, Decretos e Circulares citados no apartado "Lexislación", a 
Programación Didáctica do curso 2013-2014 e as revisións e modificacións indicadas na Memoria Final dese curso no 
apartado "Propostas para o vindeiro curso", as propostas de acción de mellora respecto ao currículo e respecto á práctica 
docente reflectidas na "Guía de intervención para a mellora a partir dos resultados da avaliación de diagnóstico da 
competencia matemática. Maio de 2013" que achegamos como Anexo III desta programación, o contexto social, 
económico e cultural da comarca na que está situada o noso centro e as características psicopedagóxicas do alumnado. 

O CENTRO E O SEU CONTORNO: CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO, 
CULTURAL E EDUCATIVO 
O IES "Agra de Raíces" está emprazado na vila de Cee, capital do concello do mesmo nome, e recibe principalmente 
alumnado dos concellos de Cee e de Dumbría, ao ter adscritos os colexios públicos situados neses concellos. 

O Concello de Cee, situado na comarca de Fisterra e dentro da Costa da Morte, pertence ao Partido Xudicial de 
Corcubión, ten unha extensión de 57,5 km2 e unha poboación de 7898 habitantes (padrón de 2011) distribuídos en seis 
parroquias: Ameixenda, Brens, Cee, Lires, Pereiriña e Toba. 

O territorio do concello de Cee, na costa atlántica, está protexido dos ventos do oeste polos cumios de Sete Grises, Alto 
das Penas e Montes de Quenlle e delimitado polo río Castro, a ría de Cee e a propia Costa da Morte. Asómase ao mar 
por tres sectores: a ría de Lires no Noroeste, a praia de Estorde na enseada fisterrá e dende o mesmo Cee ata a enseada 
do Ézaro, parroquia do limítrofe concello de Dumbría. 

Actualmente Cee é o centro de servizos na Costa da Morte, contando co Hospital "Virxe da Xunqueira", Biblioteca 
pública, un centro comercial con tres salas de cine, piscina, gran cantidade de locais de ocio (hoteis, restaurantes, 
bares...) e unha oferta deportiva e cultural na que destacan eventos de carácter tradicional e popular e, en especial, a 
"Mostra de Teatro de Cee" que se celebrou dende 1987 ata o ano 2012, no que, por mor da crise económica, tivo a súa 
derradeira edición. 

Aínda que historia de Cee estivo ligada á pesca, sobre todo de cetáceos, hoxe en día a actividade económica 
predominante é o sector servizos, pola relativa importancia turística da zona e sobre todo por ser Cee o centro mercantil 
da mesma; dese xeito, a meirande parte da poboación traballa nalgunha empresa da zona, no hospital, no centro 
comercial ou nalgún comercio ou establecemento hostaleiro. En canto a industria, existen bastantes serrarías, talleres 
mecánicos, talleres de metal, de aluminio, de carpintería…, pero a fábrica principal é Ferroatlántica, que produce 
ferroaliaxes, con dúas sedes na comarca, dando emprego directo a unhas trescentas persoas e indirecto a moitísimas 
máis, debido principalmente ao transporte das materias primas e das materias elaboradas. A pesca non é relevante na 
zona e a agricultura ten pouca importancia, se excluímos o autoabastecemento. 

O concello de Dumbría, situado na prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía, ten unha extensión de 
124,7 km2 e unha poboación de 3705 habitantes (padrón de 2010) distribuída en sete parroquias: Berdeogas, Buxantes, 
Dumbría, Ézaro, Olveira, Olveiroa e Salgueiros. Esa poboación localízase en torno aos vales dos ríos Castro e Xallas e 
o principal núcleo urbano é a vila costeira de Ézaro, saída do Concello de Dumbría ao mar, onde o río Xallas 
desemboca no océano Atlántico en forma de cascada. 

A situación económica deste concello caracterízase por unha estrutura moi diversificada dependendo da parroquia que 
se considere e así, por exemplo, Olveira é unha parroquia dedicada á gandería, Buxantes ao sector industrial e Ézaro ao 
sector servizos, principalmente comercio e hostalería. De todos os xeitos predomina a actividade agrícola e gandeira, na 
que participan algúns dos nosos alumnos e alumnas. 

A comarca de Fisterra, á que pertencen estes concellos, conta con unha serie de puntos de interese turístico, artístico, 
cultural e paisaxístico, destacando: cabo Fisterra (referente da cultura pagá e cristiá), cabo Touriñán, Santuario da Barca 
(onde se mesturan os ritos pagáns e os cristiáns en torno á Pedra de Abalar e á Pedra dos Cadrís), Mosteiro de Moraime, 
os castelos do Cardeal e do Príncipe, Monte Pindo, a enseada do Ézaro, as Caldeiras do Castro, restos da cultura 
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megalítica e castrexa... Tamén se debe considerar o aumento da afluencia turística asociada á prolongación do Camiño 
de Santiago a Fisterra e Muxía. 

As taxas de actividade, as porcentaxes de ocupación e paro, así coma diversos indicadores económicos da comarca, 
definen unha zona cun nivel económico-social netamente inferior á media galega e mesmo á media do Estado, con 
algún caso de marxinalidade. 

A estrutura familiar predominante é a formada por pais, fillos e outros membros, maioritariamente de terceira xeración. 
Algunhas destas familias son familias retornadas da emigración a países europeos como Suíza, Francia, Inglaterra, 
Holanda..., o que fai que o alumnado procedente delas sufra, ás veces, problemas de adaptación ao nivel académico que 
lle corresponde. A emigración persiste hoxe en día nun grao máis reducido pero, debido a crise económica e ao nivel 
socio-económico da comarca, comeza a aumentar. Outra causa dos problemas de integración do alumnado pode ser a 
ruptura familiar, se ben é certo que nesta comarca o seu número está por debaixo da media galega.  

A poboación que reside nas parroquias desta comarca está moi dispersa e a súa comunicación con Cee realízase, en 
xeral, por estradas estreitas e con moitas curvas; isto fai que parte do alumnado empregue moito tempo nos seus 
desprazamentos entre a súa casa e o centro escolar. A maioría das vivendas da zona son unifamiliares e no medio rural, 
se ben nos núcleos poboacionais hai edificios de pisos. 

A violencia social na comarca acada índices baixos en xeral, sendo máis intensa nas vilas costeiras e de maior 
poboación, e soe responder a unha mestura de violencia e drogas. O consumo de drogas está ligado maioritariamente a 
algúns ambientes de ocio xuvenil, destacando o consumo de alcol, drogas de deseño, cannabis e outras durante o fin de 
semana. O alcoholismo é unha adicción con notable presenza que está a provocar problemas familiares e sociais.  

En canto aos usos lingüísticos, a meirande parte do alumnado prefire o uso do galego, pois case un 60% aprendeu a 
falar nesta lingua e máis do 70% usan exclusivamente ou de xeito predominante o galego na súa vida diaria. 

Como xa indicamos ao comezo, a maioría do alumnado da ESO procede dos colexios públicos "Eugenio López" de Cee 
e "Santa Eulalia" de Dumbría; o alumnado que cursa Bacharelato e o ciclo formativo de grao medio "Coidados 
auxiliares de Enfermería" procede fundamentalmente dos concellos de Carnota, Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, 
Muxía, Mazaricos e Vimianzo. 

O IES "Agra de Raíces", centro público dependente da Consellería de Educación de Galicia, ofrece os seguintes 
estudios: 

• Os catro cursos da ESO con alumnado procedente principalmente dos centros de Primaria citados arriba. Tamén 
se imparte un programa de diversificación curricular de dous anos. 

• Dúas modalidades de Bacharelato: Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e Bacharelato de Humanidades e 
Ciencias Sociais. 

• Formación Profesional de grao medio: un ciclo de "Coidados Auxiliares de Enfermería". 

• Programa That's English. 

CONSIDERACIÓNS PSICOPEDAGÓXICAS 
O Decreto 133/2007 do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da Educación Secundaria na nosa comunidade, 
indica que, aínda que as Matemáticas desde certo punto de vista sexan a disciplina máis simple xurdida da creatividade 
do ser humano, entre os seus propósitos deben estar coñecer, analizar e explicar a realidade e predicir o seu 
comportamento. Na etapa do Bacharelato ensánchase ese campo de acción das Matemáticas ao presentar o seu carácter 
abstracto e orixe física na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía e a súa utilidade como ferramenta para o estudo e a 
comprensión dos diversos fenómenos e situacións das ciencias sociais na modalidade de Humanidades e Ciencias 
Sociais.  

Así na etapa obrigatoria da Educación Secundaria os problemas da realidade deben ser o punto de partida e a meta, sen 
esquecer a lóxica e o razoamento, que deben estar presentes nas aplicacións, e a compoñente estética que pode xurdir no 
seu estudo. 

Na concreción de obxectivos, contidos, temporalización, criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles para a 
etapa da ESO tivéronse en conta, entre outros, os seguintes aspectos: 

• O carácter obrigatorio da ESO, que nos leva a optar por un enfoque comprensivo. 

• As características psicolóxicas e evolutivas que presentan os alumnos e alumnas desta etapa. 
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• O desenvolvemento cognitivo dos rapaces e rapazas destas idades: un aumento da memoria significativa fai que 
asimilen mellor o que aprenden, utilizan o pensamento lóxico para chegar a conclusións, a comunicación mellora 
debido ao incremento da linguaxe e son capaces de formular cuestións indirectas, progresivas, abstractas e 
xerarquizadas. 

• O grao de coñecemento do que se parte e as competencias básicas que deben acadar ao final da etapa. 

• O valor dos contidos como instrumento para resolver problemas do contorno do alumnado, sociais, tecnolóxicos, 
etc. 

• Unha construción das matemáticas baseada na obtención de modelos a partir da observación e da 
experimentación e na posterior comprobación das deducións obtidas coa realidade. 

• A incorporación dos recursos tecnolóxicos non só para tarefas rutineiras senón tamén para a análise e a 
transmisión de información. 

• Unha concepción cíclica do ensino das matemáticas, que provoca que os contidos de cada curso se apoien en 
contidos elementais de cursos precedentes, permitindo así repasar e fixar conceptos e procedementos para logo 
afondar neles ou amplialos. 

Para a concreción dos obxectivos, contidos, temporalización, criterios de avaliación e contidos mínimos esixibles na 
etapa do Bacharelato tivemos que ter en conta, xunto coas características do alumnado, os diferentes caracteres e 
finalidades das dúas modalidades de Bacharelato que se imparten neste centro. Así tívose en conta que: 

• O alumnado do Bacharelato caracterízase por unha acentuación e afianzamento dos cambios fisiolóxicos, 
psicolóxicos e sociais, unha maior autonomía persoal e preocupación pola inserción social, pero ao mesmo tempo un 
marcado interese por diferenciarse e construír a súa propia imaxe e personalidade. 

• No ámbito cognitivo destaca un maior desenvolvemento do pensamento formal. 

• O alumnado que cursa esta etapa xa leva varios anos en contacto coa materia de Matemáticas. 

• Nas Matemáticas do Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía ten que poñerse de manifesto a dobre vertente do 
saber matemático, o seu carácter abstracto e os coñecementos xurdidos do traballo para desenvolver problemas de 
comprensión e modificación da realidade física que os rodea. 

• As Matemáticas do Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía contribuirán a que o alumnado adquira unha formación 
e unha 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. 

• Nas Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais preténdese proporcionarlle ao alumnado da modalidade de 
Humanidades e Ciencias Sociais ferramentas básicas imprescindibles para representar, sintetizar, optimizar ou 
comunicar por medio de gráficas, expresións alxébricas, táboas, etc., a información relevante que lle facilite a análise 
e a comprensión dalgúns problemas das ciencias sociais. 

• As Matemáticas do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais contribuirán a que o alumnado adquira un 
conxunto de competencias que lle facilite a comprensión da realidade na que vive, favoreza a súa intervención 
positiva nela e posibilite a súa adaptación aos cambios que poidan sobrevir no transcurso da súa vida. 

Na realización das temporalizacións tívose en conta ademais que as actividades lectivas realizaranse entre o 15 de 
setembro de 2014 e o 19 de xuño de 2015 ambos os dous inclusive, agás para o segundo curso de Bacharelato onde as 
actividades lectivas rematarán de acordo coas datas previstas para a Proba de Acceso á Universidade, sen esquecer os 
períodos de vacacións de Nadal, Semana Santa e Entroido e os días non lectivos. 

Tamén se engaden outros aspectos como a metodoloxía, os materias e recursos didácticos, os procedementos e 
instrumentos de avaliación... que xa indicamos no índice. 

LEXISLACIÓN 
Esta programación foi realizada de acordo cos seguintes Ordes, Decretos e Circulares: 

• Decreto 133/2007 do 5 de xullo polo que se regulan as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de xullo de 2007). 
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• Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular na Educación 
Secundaria Obrigatoria (DOG do 21 de agosto de 2007). 

• Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 12 de setembro de 2007). 

• Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación na Educación Secundaria Obrigatoria na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 7 de xaneiro de 2008). 

• Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se modifica a do 21 de decembro de 2007 pola que se regula a avaliación 
na Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 24 de xuño de 2008). 

• Decreto 126/2008 do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo do Bacharelato na 
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 23 de xuño de 2008). 

• Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de Bacharelato 
na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de xuño de 2008). 

• Orde do 20 de abril de 2010, pola que se modifica a Orde do 24 de xuño de 2008, pola que se desenvolve a 
organización e o currículo de ensinanzas de Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 26 de abril 
de 2010). 

• Orde do 5 de maio de 2011 pola que se regulan determinados aspectos relativos ao desenvolvemento do 
Bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa (DOG do 1 de xuño de 2011). 

• Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se 
regulan  algunhas medidas de atención á diversidade para o alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. 

• Orde do 29 de maio de 2013 pola que se determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais 
curriculares (DOG do 30 de maio de 2013). 

• Orde do 13 de xuño de 2014 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2014/15 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 26 de xuño de 2014). 

• Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento para garantir o dereito dos alumnos de 
Educación Secundaria Obrigatoria e de Bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme criterios 
obxectivos (BOE do 20 de setembro de 1995). 

• Orde do 22 de abril de 2010 pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das 
cualificacións outorgadas no segundo curso do Bacharelato establecido na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación (DOG do 4 de maio de 2010). 

MEMBROS DO DEPARTAMENTO E MATERIAS QUE IMPARTEN 
O IES "Agra de Raíces" de Cee está formado por tres grupos de 1º de ESO, dous grupos de 2º de ESO (un deles con 
desdobre na maioría das materias), tres grupos de 3º de ESO (un deles dentro do programa de diversificación 
curricular), tres grupos de 4º de ESO (un deles dentro do programa de diversificación curricular), tres grupos de 1º de 
Bacharelato, dous grupos de 2º de Bacharelato e os dous cursos do Ciclo Medio "Coidados Auxiliares de Enfermería". 

Ao comezo deste curso asignáronlle ao Departamento de Matemáticas as materias de Matemáticas correspondentes a 
cada un dos cursos da ESO e aos cinco grupos de Bacharelato, reforzo educativo en Matemáticas de dúas horas á 
semana a unha alumna de 1º ESO e dunha hora á semana en dous grupos de 1º de ESO e nos dous subgrupos formados 
a partir dun dos grupos de 2º de ESO e a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación correspondente 1º 
de Bacharelato. 

O Departamento de Matemáticas no presente curso 2014-2015 está composto polos seguintes membros: 

• José Manuel Lago Ces, profesor de Ensino Secundario con destino definitivo e xefe de estudos do centro, que 
imparte a materia de Matemáticas a un grupo de 3º ESO, a materia de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I a 
un grupo de 1º de Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais e reforzo educativo en Matemáticas a un grupo de 
alumnos de 1º ESO. 

• Pedro Márquez Fernández, mestre de Primaria adscrito con destino definitivo, que imparte a materia de 
Matemáticas nos tres grupos de 1º ESO e nun grupo de 2º ESO e reforzo educativo en Matemáticas a un grupo de 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 8 de 146 

alumnos e alumnas procedentes de 2º ESO. Ademais é o coordinador do Proxecto Abalar e dinamizador das 
Tecnoloxías da Información e da Comunicación. 

• Rosa Molina González, profesora de Ensino Secundario con destino definitivo, que imparte a materia de 
Matemáticas a un grupo de 3º ESO, a materia de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II a un grupo de 2º de 
Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais e o Ámbito Científico-Técnico* no grupo de 3º ESO do programa de 
diversificación curricular, grupo do que é titora. 

• Sonia López Bugeiro, profesora de Ensino Secundario en expectativa de destino, que imparte a materia de 
Matemáticas a dous subgrupos que corresponden ao desdobre dun dos grupos de 2º ESO, a materia de Matemáticas 
Opción A a un grupo de alumnado que cursa 4º ESO, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación**  
a un grupo de 1º de Bacharelato e reforzo educativo en Matemáticas a alumnos de 1º ESO. Ademais é coordinadora 
do Proxecto de Formación Permanente do Profesorado coa liña de actuación "Integración didáctica das TIC e uso 
para o traballo cooperativo en rede a través de espazos virtuais" (2º ano). 

• Mar Rozas Fernández, profesora de Ensino Secundario con destino definitivo, xefa do Departamento de 
Matemáticas, que imparte a materia de Matemáticas Opción B a un grupo de alumnado que cursa 4º ESO, a materia 
Matemáticas I nos dous grupos de 1º de Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e a materia de Matemáticas II no grupo 
de 2º de Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía e reforzo educativo en Matemáticas a un grupo de alumnos 
procedentes de 2º ESO. 

*A práctica docente da profesora dona Rosa Molina con respecto a esta materia achégase como Anexo II. 

*A práctica docente da profesora dona Sonia López con respecto a esta materia está recollida na Programación Didáctica do 
Departamento de Tecnoloxía. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE A PROGRAMACIÓN Á 
COMUNIDADE EDUCATIVA 
Cada membro do Departamento de Matemáticas comunicará ao principio de curso a cada un dos seus grupos de 
alumnos e alumnas información básica relativa á Programación Didáctica que incluirá os obxectivos, contidos, criterios 
de avaliación e contidos mínimos esixibles do curso correspondente, así como a información relativa aos 
procedementos e instrumentos da avaliación da aprendizaxe e aos criterios de cualificación. 

O profesor ou profesora tamén informará ao comezo de curso ao alumnado da ESO con materias pendentes de superar 
de cursos anteriores do programa que deberá seguir para a súa recuperación; a información ao alumnado de Bacharelato 
con materias do departamento pendentes de superar realizarase durante unha reunión que se celebrará no mes de 
setembro. 

Durante o curso escolar, o profesorado e en última instancia a xefa do Departamento de Matemáticas como 
coordinadora da actividade docente deste departamento, facilitará aquelas aclaracións que sobre o establecido na 
Programación Didáctica poidan ser solicitadas polo alumnado ou polos seus pais ou titores legais. 

Informarase a todos os membros da comunidade educativa de que a Programación Didáctica está á súa disposición no 
local do Departamento de Matemáticas, na Dirección e na páxina web do centro. 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 9 de 146 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MATEMÁTICAS Á 
ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

As Matemáticas son un medio para a adquisición por parte do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria das 
diferentes competencias básicas e a súa contribución queda reflectida non só na selección e secuenciación dos contidos, 
senón tamén na concreción dos obxectivos, na metodoloxía e nos criterios de avaliación. Serán estes últimos os que 
servirán de referencia para valorar o seu progresivo grao de adquisición. 

A continuación describimos a relación desta materia coas distintas competencias básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Nas Matemáticas é fundamental a comunicación de ideas e para iso sérvese de distintas linguaxes interrelacionadas, xa 
que se traballa coa linguaxe natural, oral e escrita, e coa linguaxe matemática (numérica, alxébrica, gráfica, xeométrica 
e estatística). 

É fundamental traballar a comprensión e expresión oral e escrita na linguaxe natural (definicións, explicación das ideas, 
redacción dun escrito, exposición de argumentos, conclusións e valoracións...) e conectala coa precisión, rigor e léxico 
propio con carácter sintético, simbólico e abstracto da linguaxe matemática. 

Non hai que esquecer que facer unha boa exposición de ideas e opinións críticas e o diálogo contribúen á mellora da 
autoestima, a confianza en si mesmo e a convivencia democrática. 

2. Competencia matemática 

Os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do currículo da materia de Matemáticas están encamiñados 
explicitamente á adquisición da competencia matemática. 

O manexo de elementos matemáticos básicos, a aplicación de algoritmos de cálculo ou elementos da lóxica e o 
seguimento de procesos de pensamento (indución, dedución...) conducen á valoración e interpretación clara e precisa en 
linguaxe natural e en linguaxe matemática de informacións e razoamentos e á toma de decisións. 

O desenvolvemento da actividade matemática conseguirase na medida en que os elementos e razoamentos matemáticos 
se apliquen a situacións da vida cotiá, aos ámbitos científico e social e ao mundo da información e resolvan as 
necesidades dos alumnos e alumnas como cidadáns construtivos, reflexivos e responsables, permitindo así a súa 
incorporación activa á sociedade e que continúen aprendendo ao longo da súa vida. 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 

Os coñecementos matemáticos que se adquiren (linguaxe matemática, conceptos, argumentos e razoamentos) deberán 
facerse útiles e prácticos cando se empreguen para resolver problemas destinados á interpretación e construción de 
modelos que expliquen o mundo que nos rodea: os movementos migratorios, o consumo, o influxo da actividade 
humana na paisaxe, os diferentes modos de vida, a actividade física e a calidade de vida, as mensaxes procedentes do 
mundo da información e da publicidade... 

Eses coñecementos permitirán ao alumnado identificar e determinar pautas de comportamento, regularidades e 
invariantes nunha situación real, representalas simbolicamente e axustalas a un modelo ou facer predicións de forma 
que o propio alumno sexa capaz de xulgar a validez do modelo ou predición, as súas aplicacións e as súas limitacións. 

Coñecer a historia das matemáticas permitirá por unha banda comprender acontecementos do pasado e do presente e 
mesmo predicir o futuro e, por outra, achegarse á evolución histórica do coñecemento e á comprensión das teorías 
científicas básicas, poñendo en práctica os procesos e actitudes propios da análise sistemática e da investigación 
científica. 

4. Tratamento da información e competencia dixital 

Os recursos tecnolóxicos (calculadora, ordenador, ferramentas informáticas) son fundamentais no desenvolvemento da 
nosa materia, xa que facilitan o traballo (busca de información, realización de cálculos numéricos, construción de táboas 
e gráficas...) e dan a posibilidade de facer simulacións e dedicarlle máis tempo á interpretación e valoración crítica dos 
resultados e á toma de decisións. 
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O profesorado presentará ao alumnado as tecnoloxías da información e da comunicación como un elemento que permite 
informarse, aprender e comunicarse. Para iso deberá ensinarlle a buscar información de forma eficiente e crítica, a 
seleccionala, a organizala e a integrala nos seus coñecementos previos e tamén a aplicala eficazmente na resolución de 
problemas e a comunicar os resultados ou valoracións e análises críticos de datos e solucións. Deste xeito capacitaremos 
ao alumnado para desenvolverse de forma autónoma nun mundo caracterizado polos continuos avances científicos e 
tecnolóxicos onde son fundamentais as argumentacións e razoamentos críticos para a interpretación e a toma de 
decisións. 

5. Competencia social e cidadá 

A análise de funcións e a estatística proporcionan as ferramentas que van dende o coñecemento da realidade a través da 
toma e organización de datos, o reconto e o cálculo de parámetros e as representacións gráficas ata a análise e a 
valoración crítica de situacións e problemas do seu contorno e dos ámbitos social e científico, como a diversidade 
cultural, a saúde e o medio natural, as diferenzas xeográficas e económicas, a igualdade entre os sexos nas diferentes 
culturas, a convivencia pacífica... 

O traballo en equipo, que implica participación, colaboración, respecto polos diferentes puntos de vista, a aceptación 
construtiva dos erros propios e alleos, supón un exercicio de convivencia democrática necesaria para a integración do 
alumnado na sociedade. 

A comprensión de acontecementos do pasado e do presente e a predición do futuro pasa polo coñecemento da presenza 
e das contribucións das matemáticas ao longo da historia da humanidade. 

6. Competencia cultural e artística 

A aprendizaxe das matemáticas está vinculada á expresión cultural e artística da realidade social, pois moitas das 
creacións culturais non serían posibles sen o uso das matemáticas. Así, dende a relación entre a vella escola pitagórica e 
a música, as proporcións áureas, a escultura e a arquitectura ata a música estocástica, a arte fractal ou as complexas 
construcións arquitectónicas de hoxe en día, as conexións coas matemáticas son innumerables. 

En particular a xeometría ao longo da historia resulta unha parte integral da expresión artística da humanidade, pois 
permítenos non só descubrir, apreciar e comprender a beleza das estruturas creadas, senón tamén deseñar e realizar 
novas construcións cun fin funcional ou como expresión artística. Isto permite desenvolver no alumnado a creatividade 
e a sensibilidade, o gusto estético, a autonomía do pensamento e o respecto polas opinións alleas. 

7. Aprender a aprender 

A metodoloxía do ensino matemático leva consigo o desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe tales como a 
formulación de preguntas, a observación, a integración e a relación do novo co xa coñecido, a curiosidade e o interese 
por coñecer, investigar ou deducir regularidades, relacións ou propiedades, a perseveranza e a participación, a 
valoración crítica, o respecto na exposición e na aceptación dos diferentes puntos de vista e a admisión dos erros 
propios e alleos como elemento de mellora na aprendizaxe. 

A presentación e descubrimento de contidos e relacións matemáticas, pero sobre todo a resolución dos problemas, serán 
os procesos onde o alumnado poderá adquirir e perfeccionar as destrezas anteriores, que lle servirán para continuar 
aprendendo de forma autónoma atendendo ás súas necesidades e aos obxectivos e criterios de avaliación da materia. 

8. Autonomía e iniciativa persoal 

Tal como indicamos no punto anterior, a metodoloxía que propoñemos neste proxecto contribuirá a desenvolver a 
autonomía e iniciativa persoal, pois conduce ao alumnado a buscar, elaborar e formular ideas e solucións, planificar 
tarefas e decidirse por opcións ou estratexias, confiar nas propias capacidades e ser tenaz no estudo ou na busca de 
solucións, valorar e interpretar criticamente os resultados e o proceso de resolución, extraer conclusións, expoñer con 
liberdade e escoitar con respecto as ideas, opinións e valoracións, dialogar e negociar. Este traballo da autoestima e 
iniciativa persoal producirá unha actitude positiva e flexible á incorporación de novos conceptos e procedementos, unha 
mellora da creatividade e da responsabilidade e ademais desenvolverá o sentido crítico. 

 

Posto que o concepto de competencia inclúe tanto os saberes como as habilidades e as actitudes e vai máis alá do saber 
e do saber facer, incluíndo o saber estar, é imprescindible para contribuír ao seu desenvolvemento unha coordinación 
entre diferentes departamentos didácticos e unha coordinación baseada na participación de toda a comunidade 
educativa, que afectará a organización e funcionamento do centro (normas, uso de determinadas metodoloxías e 
recursos consensuados previamente, biblioteca escolar, acción titorial, actividades complementarias e extraescolares...). 
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MATEMÁTICAS DE 1º DE ESO 

OBXECTIVOS 
• Engadir á linguaxe habitual expresións matemáticas para percibir e expresar de forma máis completa e precisa 
situacións do contorno e para mellorar a comunicación. 

• Utilizar con claridade, precisión e rigor e valorar a linguaxe matemática (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica 
e estatística) para representar, describir, argumentar, razoar e interpretar relacións e informacións diversas e para 
resolver problemas da vida cotiá e da realidade social e científica. 

• Empregar habitualmente o sistema decimal de numeración e identificar os números naturais, fraccionarios, 
decimais e enteiros, establecendo entre eles as relacións de igualdade, orde e divisibilidade, e usándoos para a 
expresión de cantidades e relacións (razóns e porcentaxes) e para describir e solucionar problemas. 

• Coñecer e utilizar as propiedades e prioridade das operacións elementais (suma, resta, multiplicación e división) 
con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais e das potencias de base e expoñente naturais así como o uso 
das parénteses, elixindo a forma de cálculo axeitada e valorando a adecuación do resultado ao contexto. 

• Acadar estratexias de cálculo mental para a resolución de problemas e utilizar o cálculo aproximado e a 
estimación de medidas para predicir o resultado contrastando este co seu valor exacto. 

• Recoñecer e comprender as relacións de proporcionalidade numérica directa e obter cantidades proporcionais a 
outras dadas. 

• Achegarse á álxebra a través de fórmulas sinxelas en problemas da vida cotiá e dos ámbitos social ou científico. 

• Empregar con soltura as distintas unidades do Sistema Métrico Decimal (lonxitude, capacidade, masa-peso, 
superficie e volume) e as súas equivalencias e coñecer as unidades de medida galegas e outras medidas habituais. 

• Distinguir no contorno e describir coa terminoloxía adecuada as distintas posicións de rectas e os distintos tipos 
de ángulos no plano e aplicar correctamente o sistema decimal e o sistema sesaxesimal da medida de ángulos. 

• Identificar elementos básicos, formas e figuras no plano e utilizar a composición, descomposición e inscrición e 
as propiedades, regularidades e relacións entre elas para analizalas ou construír outras. 

• Desenvolver a imaxinación, a sensibilidade e o sentido estético, tanto nas valoracións como nas creacións de 
formas xeométricas. 

• Obter medidas de lonxitudes e áreas de figuras planas empregando instrumentos básicos de medida, utilizando 
estratexias persoais, realizando estimacións, aplicando fórmulas simples... 

• Empregar métodos de experimentación manipulativa e gráfica, instrumentos habituais de debuxo e medida e 
ferramentas informáticas para construír, simular, investigar relacións e mesmo resolver problemas xeométricos. 

• Obter e interpretar información básica sobre fenómenos e procesos reais mediante técnicas sinxelas de recollida 
de datos (enquisas, artigos de periódicos, revistas...), organización (construción de táboas de valores e gráficos) e 
lectura (interpretación de táboas e gráficos relacionándoos coa situación problemática que representan). 

• Identificar elementos matemáticos tales como datos numéricos e estatísticos, gráficos, porcentaxes, etc., 
presentes en conversacións da vida cotiá e nos medios de comunicación, Internet ou outras fontes de información e 
analizar criticamente, dentro das súas posibilidades, o papel que desempeñan. 

• Iniciar ao alumnado na utilización de formas de pensamento lóxico, na formulación de conxecturas e na 
comprobación das mesmas. 

• Aplicar nas situacións cotiás e na resolución de problemas técnicas propias da actividade matemática como a 
exploración sistemática de alternativas, a precisión na linguaxe, a perseveranza na busca de solucións e a análise da 
adecuación destas ao contexto, a flexibilidade para modificar o punto de vista e as estratexias de resolución de 
problemas se fose necesario... 

• Coñecer e aproveitar a compoñente lúdica, estética e creativa das matemáticas a través da realización de xogos, 
problemas de enxeño, etc. 
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• Aplicar os coñecementos matemáticos adquiridos a situacións da vida cotiá e aos ámbitos científico e social, 
integralos cos adquiridos noutras materias e valorar a súa utilidade para unha mellor interpretación e resolución de 
problemas neses campos. 

• Utilizar recursos tecnolóxicos como a calculadora e sinxelos programas informáticos para realizar cálculos, 
buscar, tratar e representar información e tamén como axuda na aprendizaxe e aplicación das matemáticas. 

• Descubrir e confiar nas propias capacidades para afrontar e resolver situacións e problemas relacionados coas 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Desenvolver hábitos correctos de traballo, curiosidade, interese, perseveranza e flexibilidade nas investigacións e 
resolucións de problemas e valorar as vantaxes do traballo en equipo. 

• Descubrir e valorar as contribucións matemáticas ao longo da historia e ao desenvolvemento da sociedade actual. 

CONTIDOS 

Bloque 1: Contidos comúns 

• Utilización de estratexias e técnicas simples na resolución de problemas tales como a análise do enunciado, o uso 
de distintas fontes documentais, o ensaio e erro, comezar resolvendo casos máis sinxelos ou a comprobación da 
solución obtida. 

• Formulación verbal e escrita das estratexias empregadas na resolución de problemas e xustificación e revisión 
crítica das solucións. 

• Utilización correcta e axeitada dos símbolos e das regras e propiedades matemáticas para representar, describir, 
resolver ou analizar situacións e accións concretas, valorando a precisión e o rigor que caracterizan á linguaxe 
matemática. 

• Presentación limpa e ordenada, tanto nos cálculos e razoamentos como nos resultados e conclusións obtidas na 
realización de exercicios e traballos, e utilización, cando sexa preciso, das ferramentas tecnolóxicas. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades e medidas ou sobre elementos ou 
relacións espaciais e interpretación de gráficos sinxelos procedentes dos medios de comunicación e dos ámbitos 
social e físico. 

• Curiosidade, interese e confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender ou descubrir 
propiedades e relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Perseveranza na busca de solucións aos problemas e flexibilidade para modificar as estratexias desenvolvidas na 
súa procura. 

• Interese e respecto polas estratexias, solucións a problemas e opinións distintas das propias na realización de 
traballos tanto individuais como en equipo. Planificación previa do traballo. 

• Utilización de instrumentos de medida e de debuxo e de ferramentas tecnolóxicas para facilitar tanto os cálculos 
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico como a obtención de representacións gráficas ou mesmo a comprensión de 
propiedades xeométricas. 

• Busca de información en distintos medios e lectura de textos que nos acheguen aos acontecementos e ás persoas 
relacionadas directa ou indirectamente coas matemáticas ao longo da historia. 

Bloque 2: Números 

Números naturais 

• Sistemas de numeración. Sistema decimal. 

• O conxunto N dos números naturais: necesidade, significado e uso. 

• Operacións elementais con números naturais: suma, resta, multiplicación e división exacta. Propiedades. 
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• Aproximación de números naturais a un determinado orde de unidades. Redondeo. 

• Recta numérica: representación e orde de números naturais. 

• Potencias de base e expoñente naturais: lectura, escritura e cálculo. 

• Operacións con potencias: produto e cociente de potencias da mesma base e potencia dunha potencia. 

• Potencias de base 10. Descomposición polinómica dun número natural. 

• Utilización da prioridade e propiedades das operacións e das regras de uso das parénteses nos cálculos escritos e 
no cálculo mental. 

• Formulación e resolución de problemas empregando as operacións axeitadas e comprobación da adecuación da 
solución á situación formulada. 

Divisibilidade en N 

• A relación de divisibilidade con números naturais 

• Múltiplos e divisores dun número natural. Propiedades. 

• Números primos e compostos.  

• Criterios de divisibilidade. Aplicación para identificar múltiplos e divisores dun número natural. 

• Descomposición dun número natural en produto de factores primos. 

• Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de varios números naturais. Concepto e cálculo. 

• Resolución de problemas sinxelos asociados á vida cotiá nos que se aplique a divisibilidade entre números 
naturais. 

Números fraccionarios e decimais 

• Necesidade e concepto de fracción en contornos cotiáns e ambientes científicos: partes da unidade, cociente, 
operador ou razón. 

• Fraccións propias e impropias. Números mixtos. 

• Fraccións equivalentes: simplificación e amplificación. Fracción irredutible. 

• Comparación e ordenación de números fraccionarios. 

• Operacións elementais con números fraccionarios: suma, resta, multiplicación e división. Propiedades. 

• Números decimais. Clasificación. 

• Expresión decimal dunha fracción. Expresión fraccionaria dun número decimal exacto. 

• Comparación e ordenación de números decimais. Representación na recta numérica. 

• Operacións con números decimais: suma, resta, multiplicación e división. Multiplicación e división por potencias 
de 10. 

• Aproximacións de números decimais. Redondeos. 

• Prioridade das operacións e uso das parénteses tanto con números fraccionarios como con números decimais. 

• Utilización de diferentes estratexias de cálculo (simplificacións parciais, identificación do tipo de decimal 
observando a fracción xeratriz...) para operar con números fraccionarios e decimais e para comparalos e ordenalos.  

• Resolución de problemas numéricos nos que interveñan números fraccionarios e decimais, aplicando as 
operacións axeitadas en cada caso. 

• Elaboración e uso, en diferentes contextos, de estratexias persoais para o cálculo mental, o cálculo aproximado e 
con calculadora. 

Números enteiros 

• O conxunto Z dos números enteiros: necesidade e uso en distintos contextos reais. 
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• Relación de orde e representación na recta numérica. 

• Valor absoluto dun número enteiro. 

• Operacións elementais con números enteiros: suma, resta, multiplicación e división exacta. Propiedades. 

• Utilización da xerarquía e propiedades das operacións e das regras de uso de parénteses e signos en cálculos de 
operacións combinadas. 

• Uso de estratexias persoais no cálculo mental e con calculadora tendo en conta as propiedades das operacións e a 
súa orde xerárquica. 

• Resolución de problemas usando as operacións con números enteiros axeitadas e comprobando a adecuación da 
solución ao contexto. 

A proporcionalidade numérica 

• Razón entre dúas cantidades da mesma magnitude. 

• Proporción numérica. Propiedade fundamental das proporcións. 

• Relación de proporcionalidade directa (redución á unidade e regra de tres simple directa). 

• Porcentaxes: significado e cálculo mental, escrito e con calculadora. 

• Identificación e resolución de problemas da vida cotiá onde apareza a proporcionalidade directa e aumentos e 
diminucións porcentuais. 

• Uso de estratexias persoais de cálculo mental e emprego da calculadora na obtención de termos descoñecidos das 
proporcións e no cálculo de aumentos e diminucións porcentuais. 

Bloque 3: Álxebra 

Introdución á álxebra 

• Da linguaxe cotiá á linguaxe alxébrica e viceversa: expresión de números inicialmente descoñecidos, 
propiedades, relacións e regularidades en secuencias numéricas. 

• Expresións alxébricas. Monomios e polinomios. 

• Valor numérico dunha expresión alxébrica sinxela. 

• Operacións con monomios: suma, resta, multiplicación e división exacta. 

• Valoración da precisión e simplicidade da linguaxe alxébrica para representar e comunicar diferentes situacións 
da vida cotiá e doutros ámbitos. 

Bloque 4: (Medida e) Xeometría 

Sistema Métrico Decimal* 

• Medida dunha magnitude. 

• O Sistema Métrico Decimal: 

� Medidas de lonxitude. Unidade principal, múltiplos e submúltiplos. 

� Medidas de superficie. Unidade principal, múltiplos e submúltiplos. 

� Medidas de volume, capacidade e masa-peso. Unidades principais, múltiplos e submúltiplos. Relación. 

• Outros sistemas de medida: 

� Medidas galegas (especialmente de superficie e capacidade). 

� Unidades agrarias de superficie: hectárea, área e centiárea. 
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� Outras unidades: palmo, iarda, pé, polgada, milla, palmo cadrado, milla cadrada... 

• Instrumentos de medida. Recoñecemento e utilización eficaz dos instrumentos de medida habituais. 

• Expresión da medida dunha magnitude na unidade e coa precisión axeitada á situación e instrumento utilizado. 

• Transformación de medidas expresadas de forma complexa a forma incomplexa e viceversa. 

• Comparación e ordenación de medidas expresadas en diferentes unidades. 

• Estimación da lonxitude, superficie, volume, capacidade e masa-peso de obxectos usuais segundo a precisión que 
se requira e elixindo a unidade máis axeitada en cada caso. 

• Resolución de problemas nos que sexa preciso comparar e operar coas distintas unidades do Sistema Métrico 
Decimal. 

* Consideramos preciso desenvolver este tema antes de comezar o estudo da xeometría no plano. 

Elementos básicos da xeometría do plano 

• Puntos, rectas, semirrectas, planos e semiplanos. 

• Posicións relativas de dúas rectas no plano. 

• Segmentos: 

� Concepto de segmento. Medida dun segmento. 

� Operacións con segmentos: suma, resta e multiplicación por un número natural. 

� Mediatriz dun segmento. Construción. 

• Ángulos no plano: 

� Concepto de ángulo. Clasificación de ángulos segundo a súa medida e a súa posición. 

� Medida de ángulos: sistemas sesaxesimal e decimal. Transformación de forma complexa a incomplexa e 
viceversa. 

� Construción e comparación de ángulos usando a regra, o compás e o transportador. 

� Operacións de forma gráfica e analítica (con cantidades complexas e incomplexas): suma e resta de ángulos 
e produto e división dun ángulo por un número natural. 

� Bisectriz dun ángulo. Construción. 

• Recoñecemento no contorno físico dos elementos estudados da xeometría plana e descrición coa terminoloxía 
adecuada e precisa. 

• Trazado de paralelas cortadas por unha secante e identificación de igualdades e relacións entre os ángulos que se 
forman (consecutivos, opostos polo vértice, correspondentes, alternos internos e externos). 

• Interpretación ou formulación de problemas sobre os elementos básicos da xeometría plana e a súa resolución 
aplicando as relacións e propiedades vistas e empregando os símbolos e o vocabulario adecuado para nomear e 
describir con precisión ditos elementos. 

• Elaboración e uso de estratexias persoais para levar a cabo medicións e cálculos exactos ou estimados.  

Figuras planas 

• Polígonos: 

� Definición e elementos (lados, vértices, ángulos, diagonal e apotema). 

� Clasificación segundo o número de lados, segundo os ángulos e segundo os lados e os ángulos. 

� Suma dos ángulos interiores dun polígono convexo. 

� Medida dos ángulos central e interior dun polígono regular. 

• Triángulos: 

� Definición e elementos. 
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� Relación métrica entre os lados dun triángulo. Relación entre os ángulos dun triángulo. 

� Clasificacións segundo os seus ángulos e segundo os seus lados. 

� Rectas e puntos notables nun triángulo: 

� Medianas. Baricentro. 

� Alturas. Ortocentro. 

� Mediatrices. Circuncentro. 

� Bisectrices. Incentro. 

• Cuadriláteros: 

� Definición e elementos. 

� Clasificación. Propiedades. 

• Circunferencia e círculo: 

� Definicións e elementos notables da circunferencia e recintos do círculo. 

� Posicións relativas dunha circunferencia con respecto a un punto, a unha recta ou a outra circunferencia. 

� Ángulos central e inscrito nunha circunferencia. 

� Polígonos regulares inscritos e circunscritos. Elementos. 

• Simetrías de figuras planas. Identificación de simetrías na natureza, nas construcións e na arte. 

• Utilización de símbolos e vocabulario xeométrico adecuado para identificar, clasificar e describir con precisión 
formas, situacións, propiedades e configuracións xeométricas do mundo físico.  

• Análise de relacións e dedución de propiedades xeométricas de figuras no plano empregando o agrupamento, a 
descomposición ou outros métodos a partir de debuxos que expresan situacións diversas. 

• Utilización tanto de instrumentos de medida e debuxo como de ferramentas informáticas para construír, simular e 
investigar relacións entre elementos xeométricos. 

Áreas e perímetros de figuras planas 

• Perímetro dun polígono. 

• Lonxitude dunha circunferencia e dun arco de circunferencia. 

• Medida da superficie dunha figura plana. 

• Área dos paralelogramos: rectángulo, cadrado, romboide e rombo. 

• Área do triángulo. 

• Área do trapecio. 

• Área dun polígono regular. 

• Área do círculo e das distintas figuras circulares. 

• Obtención da área dun polígono irregular aplicando a técnica da triangulación, da cuadriculación ou 
descompoñéndoo en figuras planas máis simples das que se saiba calcular a área. 

• Uso correcto das distintas unidades de lonxitude e superficie e das equivalencias e das relacións que hai entre 
elas. 

• Resolución de problemas con figuras planas sinxelas nas que interveñan perímetros e áreas, debuxando 
previamente a figura xeométrica que ilustre a situación que queremos resolver. 

• Realización de estimacións e aproximacións nas lonxitudes e nas medidas de superficie de figuras planas tanto 
representadas graficamente como reais, tendo en conta a precisión requirida. 
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Bloque 5: Funcións e gráficas 

Funcións e gráficas 

• Organización de datos en táboas de valores: construción e lectura. 

• Coordenadas cartesianas: eixes de coordenadas, orixe e coordenadas dun punto no plano. 

• Táboas correspondentes a magnitudes directamente proporcionais. Táboas de magnitudes non directamente 
proporcionais. 

• Identificación e verbalización de relacións de dependencia en situacións cotiás. Concepto de función. 

• Construción de gráficas a partir de expresións verbais que describan situacións da vida cotiá ou do mundo físico. 

• Lectura e interpretación puntual e global da información dada nunha táboa ou representada nunha gráfica. 
Detección de erros nas gráficas. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

Estatística e probabilidade 

• Experimentos aleatorios e deterministas. Formulación de conxecturas de comprobación experimental. 

• Poboación e mostra. Sucesos. 

• Recollida e organización de información. Táboas estatísticas con frecuencias absolutas e relativas. 

• Gráficos estatísticos: diagrama de barras, de liñas e de sectores. 

• Análise de gráficos estatísticos tomados dos medios de comunicación e de informacións relacionadas cos ámbitos 
social e físico. 

• Aproximación intuitiva á probabilidade dun suceso (en forma de porcentaxe ou fracción). 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Números naturais: 8 sesións. 
� Divisibilidade en N: 10 sesións. 
� Números fraccionarios e decimais: 20 sesións. 
� Números enteiros: 14 sesións. 

2ª avaliación 
� A proporcionalidade numérica: 12 sesións. 
� Introdución á álxebra: 10 sesións. 
� Sistema Métrico Decimal*: 10 sesións. 
� Elementos básicos da xeometría do plano: 12 sesións. 

*Volverase a incidir nas unidades do Sistema Métrico Decimal nos exercicios de cálculo de perímetros e áreas de 
figuras planas que se realizarán na 3ª avaliación. 

3ª avaliación 
� Figuras planas: 10 sesións. 
� Áreas e perímetros de figuras planas: 10 sesións. 
� Funcións e gráficas: 10 sesións. 
� Estatística e probabilidade: 10 sesións. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Utilizar os números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais para representar, comparar, ordenar e 
intercambiar información e para resolver problemas e situacións da vida cotiá ou relacionados coas outras materias. 

• Aplicar correctamente as propiedades e prioridade das operacións e as regras dos signos e de uso das parénteses 
no cálculo de expresións nas que aparezan números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais relacionados polas 
catro operacións elementais e as potencias de base e expoñente naturais. 

• Empregar a relación de divisibilidade na resolución de problemas da vida cotiá. 

• Resolver problemas sinxelos de cálculo aritmético mediante as catro operacións básicas (suma, resta, 
multiplicación e división) con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais e as potencias de base e expoñente 
naturais, elixindo a forma de cálculo axeitada (escrito, mental ou con calculadora) e valorando a adecuación do 
resultado ao contexto do problema. 

• Empregar, na resolución de problemas, as aproximacións por defecto e por exceso, tanto na toma de datos como 
nas resolucións, apreciando a adecuación do resultado ao contexto do problema. 

• Identificar, diferenciar e resolver situacións problemáticas da vida cotiá onde varias magnitudes garden relacións 
de proporcionalidade directa e, en especial, aplicar e calcular correctamente as porcentaxes, ben establecendo unha 
proporción, ben multiplicando por unha fracción ou ben multiplicando por un decimal. 

• Utilizar correctamente os signos matemáticos e as letras na obtención de expresións alxébricas que sinteticen 
unha secuencia numérica ou unha expresión verbal.  

• Valorar a precisión e concisión da linguaxe alxébrica e obter o valor numérico en fórmulas simples cunha soa 
letra como solución a unha situación problemática. 

• Manexar as distintas unidades de medida do Sistema Métrico Decimal e as súas relacións, empregando 
convenientemente o factor de conversión, e comprobar a adecuación ao contexto das aproximacións que sexa 
necesario facer e das unidades elixidas. 

• Identificar e describir distintos tipos de ángulos, medilos, comparalos e realizar operacións con eles tanto 
graficamente como coa súa medida nos sistemas decimal e sesaxesimal. 

• Recoñecer, representar e describir coa terminoloxía adecuada os elementos básicos, as posicións das rectas e as 
figuras da xeometría do plano e estudar e analizar as súas características a partir de exemplos da vida cotiá, da 
natureza e das actividades sociais e artísticas nun contexto de resolución de problemas xeométricos. 

• Realizar construcións xeométricas coa axuda dos instrumentos de debuxo e medida habituais e dos recursos 
tecnolóxicos adecuados. 

• Realizar medicións directas cos instrumentos apropiados e estimar a medida da lonxitude e superficie de espazos 
e obxectos cunha precisión acorde coa regularidade das súas formas e co seu tamaño. 

• Calcular lonxitudes e áreas de figuras (polígonos, circunferencias e círculos) e formas planas limitadas por 
segmentos e arcos de circunferencia mediante o uso de fórmulas e métodos de descomposición e das propiedades 
características das figuras elementais do plano, empregando as unidades de medida axeitadas a cada caso. 

• Construír e interpretar táboas de valores e gráficas sinxelas (de trazado continuo) obtendo información práctica 
nun contexto de resolución de problemas relacionados con fenómenos naturais, a vida cotiá e o mundo da 
información. 

• Identificar relacións de dependencia entre variables presentes na vida cotiá e nos medios de comunicación e 
representalas graficamente. 

• Recoñecer e describir regularidades, pautas e relacións coñecidas en secuencias de números e formas xeométricas 
planas similares. 

• Distinguir os fenómenos aleatorios, analizar as regularidades dos experimentos aleatorios e facer predicións 
razoables a partir delas. 

• Recoller e organizar datos procedentes de diversas fontes ou contextos en táboas de frecuencia e asignar 
probabilidades (en forma de porcentaxe ou fracción) a sucesos a partir da frecuencia relativa. 
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• Planificar a realización de tarefas e utilizar técnicas e estratexias sinxelas que faciliten a devandita realización 
tales como a análise e comprensión do enunciado, a identificación dos datos relevantes, o ensaio e erro sistemático, a 
comprobación da solución e a perseveranza e confianza na súa obtención. 

• Amosar interese, responsabilidade, respecto polas opinións alleas e flexibilidade tanto nos traballos individuais 
como nos traballos en equipo. 

• Comprender e producir mensaxes orais e escritos de forma clara, limpa e ordenada e coa precisión e rigor da 
linguaxe matemática para expoñer ideas, explicar o proceso desenvolvido nunha resolución, xustificar os razoamentos 
e as solucións elixidas, realizar interpretacións, valoracións e predicións..., utilizando, cando sexa preciso, recursos 
tecnolóxicos como a calculadora e programas informáticos específicos. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Bloque 1: Contidos comúns 

O bloque 1 do apartado Contidos é considerado contido mínimo e debe tratarse a través dos demais bloques de contidos, 
vinculado a eles e aos contextos que o profesorado seleccione para facilitarlle ao alumnado o logro dos obxectivos 
xerais e a adquisición de competencias básicas. 

Bloque 2: Números 

• Realización de operacións elementais con números naturais (suma, resta, multiplicación e división) e operacións 
combinadas das anteriores, aplicando adecuadamente as propiedades e xerarquía das operacións e as regras de uso de 
parénteses. 

• Expresión e cálculo de potencias de base e expoñente naturais. Operacións con potencias: produto e cociente de 
potencias da mesma base e potencia dunha potencia. 

• Resolución de situacións e problemas da vida cotiá que requiran o uso de operacións con números naturais. 

• Múltiplos ou divisores dun número natural. Identificación e cálculo. Números primos e números compostos. 

• Aplicación das propiedades dos múltiplos e divisores para resolver problemas. 

• Utilización dos criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 10 e 11 nas descomposicións de números naturais en 
factores primos e na resolución de problemas. 

• Obtención do máximo común divisor e do mínimo común múltiplo de varios números, descompóndoos 
previamente en factores primos. 

• Aplicación da divisibilidade na resolución de problemas da vida real. 

• Fraccións. Diversas interpretacións, significados e usos. 

• Identificación de fraccións equivalentes e obtención de fraccións equivalentes a unha dada. 

• Amplificación e simplificación de fraccións. Obtención da fracción irredutible. 

• Redución de fraccións a común denominador. Comparación e ordenación de fraccións. 

• Operacións elementais con fraccións (suma, resta, multiplicación e división) tendo en conta as propiedades e a 
xerarquía das operacións e as regras de uso de parénteses. 

• Resolución de problemas da vida cotiá e do ámbito científico nos que aparezan fraccións. 

• Expresión decimal exacta ou periódica dunha fracción calquera e fracción decimal dun decimal exacto. 

• Comparación, ordenación e representación na recta numérica de números decimais. 

• Operacións con números decimais: sumas, restas, multiplicacións e divisións de decimais escritos en forma 
ordinaria e multiplicacións e divisións de números decimais por potencias de 10. 

• Estimación do resultado de operacións con números decimais. 
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• Resolver situacións e problemas da vida cotiá e do ámbito científico que requiran o uso de operacións con 
números decimais. 

• Identificación dos números enteiros na vida cotiá. Comparación, ordenación e representación na recta numérica. 

• Cálculo do valor absoluto e do oposto dun número enteiro. 

• Operacións elementais con números enteiros: suma, resta, multiplicación e división. 

• Realización de operacións combinadas con números enteiros, facendo fincapé na xerarquía das operacións. 

• Aplicación das operacións con números enteiros na resolución de situacións e problemas da vida cotiá. 

• Razón e proporcións. Magnitudes proporcionais e non proporcionais. 

• Identificación de magnitudes directamente proporcionais. 

• Aplicación das propiedades da proporcionalidade e utilización da redución á unidade ou da regra de tres simple 
directa na resolución de problemas da vida cotiá. 

• Porcentaxes para expresar partes dun todo, cotas de participación ou variación de magnitudes. Aplicacións á vida 
cotiá. 

• Estratexias de cálculo mental, escrito e con calculadora para operar con números naturais, fraccionarios, decimais 
e enteiros e para calcular porcentaxes. 

Bloque 3: Álxebra 

• A linguaxe numérica e a alxébrica. Utilización do vocabulario e da notación propios da álxebra para simbolizar 
situacións sinxelas da vida cotiá ou para expresar propiedades, relacións e regularidades en secuencias numéricas, 
valorando a súa utilidade. 

• Obtención de valores numéricos en expresións alxébricas sinxelas. 

• Operacións con monomios: suma, resta, multiplicación e división exacta. 

• Valoración da precisión e simplicidade da linguaxe alxébrica para representar e comunicar diferentes situacións 
da vida cotiá e outros ámbitos. 

Bloque 4: (Medida e) Xeometría 

• A necesidade de medir. Recoñecemento e uso eficaz dos instrumentos de medida habituais.  

• O metro como a unidade principal de lonxitude, o quilogramo de masa, o litro de capacidade, o metro cadrado de 
superficie e o metro cúbico de volume. 

• Transformacións de unidades en medidas de lonxitude, masa, capacidade, superficie e volume. 

• Transformacións de medidas de forma complexa a incomplexa e viceversa. 

• Relación entre as medidas de volume e de capacidade. Relacións entre as unidades de volume e masa para a auga 
destilada. 

• Resolución de problemas cotiáns nos que hai que manexar ou converter diferentes unidades. 

• Recta, semirrecta e segmento. Posicións relativas de dúas rectas no plano. 

• Ángulos no plano. Concepto, medida, construción, comparación e clasificación. 

• Operacións con ángulos: suma, resta e multiplicación e división por un número natural, tanto graficamente como 
nos sistemas decimal e sesaxesimal (relación entre formas complexas e incomplexas). 

• Mediatriz dun segmento e bisectriz dun ángulo. Definición, propiedades e construción. 

• Clasificación dos polígonos segundo os seus lados e segundo os seus ángulos. 

• Construción e clasificación de triángulos dados algúns dos seus elementos. Relacións entre os lados e os ángulos. 
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• Clasificación dos cuadriláteros e identificación dos seus elementos. 

• Circunferencia e círculo. Elementos notables e recintos circulares. 

• Posicións dunha circunferencia con respecto a un punto, unha recta ou a outra circunferencia. 

• Polígonos regulares inscritos e circunscritos. Elementos (centro, raio e apotema). 

• Simetrías de figuras planas. Identificación na natureza e nas construcións. 

• Estimación, medición e cálculo do perímetro dun polígono e da lonxitude dunha circunferencia ou dun arco de 
circunferencia coa amplitude expresada en graos. 

• Estimación, medición e cálculo da área de triángulos, cadrados, rectángulos, romboides, rombos, trapecios, de 
calquera polígono regular, dun círculo, dun sector circular coa amplitude expresada en graos e dunha coroa circular. 

• Estimación, medición e cálculo de áreas de figuras mediante triangulacións e cuadriculacións. 

• Realización de bosquexos para a anotación de medidas. 

• Uso de ferramentas informáticas para construír, simular e investigar relacións entre os elementos xeométricos. 

Bloque 5: Funcións e gráficas 

• Representación de puntos nun sistema de coordenadas cartesianas e identificación a partir das coordenadas, 
utilizando o vocabulario e as técnicas adecuadas. 

• Interpretación de táboas de datos e gráficas de puntos e liñas nun sistema de eixes de coordenadas, analizando a 
información que conteñen. 

• Identificación, analizando táboas de valores ou gráficas, de magnitudes entre as que hai unha relación de 
proporcionalidade directa, distinguíndoas daquelas entre as que non existe esa relación. 

• Identificación en casos sinxelos da vida cotiá ou do mundo físico de relacións de dependencia, construción da 
gráfica a partir de expresións verbais e interpretación. 

• Interpretación puntual e global de informacións presentadas en táboas ou cunha gráfica. Detección de erros nas 
gráficas. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

• Identificación dun experimento aleatorio e obtención do seu espazo mostral. 

• Determinación de sucesos elementais, do suceso seguro e do suceso imposible nun experimento aleatorio. 

• Organización dos datos recollidos nunha experiencia en táboas coas frecuencias absoluta e relativa. 

• Aplicación das propiedades das frecuencias relativas en experimentos aleatorios. 

• Definición do concepto de probabilidade a partir das frecuencias relativas. 

• Construción e interpretación de gráficos estatísticos sinxelos (diagramas de barras, de liñas e de sectores). 

• Formulación de conxecturas sobre o comportamento de fenómenos aleatorios sinxelos e deseño de experiencias 
para a súa comprobación. 
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MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO 

OBXECTIVOS 
• Introducir na linguaxe habitual expresións e razoamentos matemáticos co fin de mellorar a comunicación e 
promover a reflexión. 

• Coñecer e aplicar con claridade, precisión e rigor as distintas linguaxes matemáticas (numérica, alxébrica, 
xeométrica, gráfica e estatística) para expresar e argumentar criticamente e interpretar, usando expresións 
matemáticas sinxelas, situacións da vida cotiá e da realidade social e científica. 

• Utilizar habitualmente o sistema decimal de numeración e identificar e utilizar correctamente os números 
naturais, enteiros, fraccionarios e decimais e as operacións entre eles (suma, resta, multiplicación, división, potencias 
de expoñente natural e raíces cadradas) xunto coas propiedades, prioridades e uso de parénteses como ferramentas 
necesarias para describir e solucionar problemas numéricos. 

• Empregar instrumentos, estratexias e técnicas axeitadas na realización dos cálculos máis apropiados a cada 
situación. 

• Recoñecer a necesidade de realizar cálculos exactos ou cálculos aproximados en función das características da 
situación e de estimar o nivel de erro que se comete cando se usan aproximacións. 

• Coñecer o significado e uso da linguaxe alxébrica e saber utilizar as expresións literais na resolución de 
problemas que precisan das ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

• Identificar e empregar a proporcionalidade numérica (directa e inversa) e xeométrica para a obtención de 
cantidades proporcionais e figuras semellantes a outras dadas e para a realización de lecturas correctas de planos, 
mapas e maquetas, empregando en todos os casos a terminoloxía axeitada. 

• Utilizar procedementos manipulativos (papel, cartolina, plastilina...), instrumentos habituais de debuxo e de 
medida e recursos informáticos para visualizar figuras xeométricas, conxecturar propiedades e resolver problemas 
xeométricos. 

• Identificar e construír elementos e figuras no plano e no espazo, clasificalas, descompoñelas, recoñecer as súas 
propiedades, regularidades e relacións e apreciar a súa estética. 

• Realizar no espazo medicións directas mediante o manexo de instrumentos axeitados e indirectas mediante o uso 
de fórmulas e relacións simples (perímetros, áreas, volumes, teoremas de Tales e de Pitágoras...), expresando os 
resultados nas unidades axeitadas. 

• Identificar funcións de proporcionalidade directa e inversa dadas mediante enunciados, táboas, expresións 
analíticas ou gráficas e analizar as súas características interpretando correctamente a situación problemática que 
representan. 

• Empregar técnicas de recollida de datos como enquisas, mostraxes e recontos para conseguir información, 
construír táboas estatísticas e obter delas distintos gráficos e medidas de centralización e de dispersión que nos 
permitan emitir un xuízo crítico sobre o comportamento da poboación que se estuda. 

• Empregar procedementos e medios axeitados (algoritmos, cálculo mental, calculadora, programas informáticos...) 
que permitan construír e obter solucións convertendo problemas complexos noutros máis sinxelos e doados de 
comprender, analizar e resolver. 

• Iniciarse no pensamento lóxico e empregar formas de razoamento de tipo indutivo para, dentro das súas 
posibilidades, inferir relacións, analizar propiedades, deducir fórmulas e resolver problemas. 

• Describir simbólica e verbalmente o proceso seguido na resolución dun problema e valorar a adecuación da 
solución ou representación gráfica ao contexto, modificando a estratexia se é preciso. 

• Utilizar, con confianza nas propias capacidades, modos propios das matemáticas como a exploración sistemática 
de alternativas, estratexias de cálculo mental, constancia na obtención de solucións, curiosidade e interese por 
investigar, facer conxecturas, resolver problemas, comprobar e interpretar resultados..., amosando responsabilidade, 
colaboración, flexibilidade e respecto na presentación de traballos individuais e nos traballos en grupo. 
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• Aumentar as estratexias de cálculo mental coñecidas e empregar con sentido crítico recursos tecnolóxicos como a 
calculadora e programas informáticos sinxelos de forma que supoñan unha axuda na aprendizaxe e na aplicación dos 
coñecementos matemáticos á vida cotiá e aos ámbitos científico e social. 

• Recoñecer a incidencia e valorar a utilidade das matemáticas polas múltiples posibilidades de representación da 
realidade cotiá, social, científica e tecnolóxica mediante modelos para a análise das súas características e propiedades. 

• Coñecer e aproveitar a compoñente lúdica, estética e creativa das matemáticas a través da realización de xogos 
(numéricos e xeométricos) e problemas de enxeño. 

• Coñecer algunhas das contribucións matemáticas ao desenvolvemento da humanidade tanto ao longo da súa 
historia como hoxe en día. 

CONTIDOS 

Bloque 1: Contidos comúns 

• Utilización de estratexias e técnicas simples na resolución de problemas tales como a análise do enunciado, o uso 
de distintas fontes documentais, o ensaio e erro, comezar resolvendo casos máis sinxelos ou a comprobación da 
solución obtida. 

• Formulación verbal e escrita das estratexias empregadas na resolución de problemas e xustificación e revisión 
crítica das solucións. 

• Utilización correcta e axeitada dos símbolos e das regras e propiedades matemáticas para representar, describir, 
resolver ou analizar situacións e accións concretas, valorando a precisión e o rigor que caracterizan á linguaxe 
matemática. 

• Presentación limpa e ordenada, tanto nos cálculos e razoamentos como nos resultados e conclusións obtidas na 
realización de exercicios e traballos e utilización, cando sexa preciso, das ferramentas tecnolóxicas. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan informacións sobre cantidades e medidas ou sobre elementos ou 
relacións espaciais e interpretación de gráficos sinxelos procedentes dos medios de comunicación e dos ámbitos 
social e físico. 

• Curiosidade, interese e confianza nas propias capacidades para afrontar problemas, comprender ou descubrir 
propiedades e relacións matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Perseveranza na busca de solucións aos problemas e flexibilidade para modificar as estratexias desenvolvidas na 
súa procura. 

• Interese e respecto polas estratexias, solucións a problemas e opinións distintas das propias na realización de 
traballos tanto individuais como en equipo. Planificación previa do traballo. 

• Utilización de instrumentos de medida e de debuxo e de ferramentas tecnolóxicas para facilitar tanto os cálculos 
de tipo numérico, alxébrico ou estatístico como a obtención de representacións gráficas ou mesmo a comprensión de 
propiedades xeométricas. 

• Busca de información en distintos medios e lectura de textos que nos acheguen aos acontecementos e ás persoas 
relacionadas directa ou indirectamente coas matemáticas ao longo da historia. 

Bloque 2: Números 

Números enteiros 

• O conxunto Z dos números enteiros. Comparación, ordenación e representación na recta numérica. 

• Valor absoluto dun número enteiro. 

• Operacións elementais con números enteiros: suma, resta, multiplicación e división exacta. Propiedades. 

• Potencias de base enteira e expoñente natural. Operacións con potencias. 
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• Notación científica para números "moi grandes" relacionados, basicamente, coa ciencia. 

• Raíz cadrada exacta e enteira de números enteiros. Uso do algoritmo tradicional para o cálculo. 

• Estimación e obtención de raíces aproximadas. 

• Realización de operacións combinadas con números enteiros respectando as prioridades e propiedades das 
operacións e as regras dos signos e de uso das parénteses. 

• Formulación e resolución de problemas con números enteiros facendo unha valoración do proceso e dos cálculos 
empregados para resolvelos e da adecuación da solución ao contexto. 

• Cálculo mental exacto de combinacións sinxelas das catro operacións elementais, de potencias de expoñente 
natural e de raíces cadradas exactas con números enteiros.  

Números fraccionarios e decimais 

• O conxunto dos números fraccionarios. 

• Relación de equivalencia entre fraccións. Simplificación e amplificación. Fracción irredutible. 

• As fraccións e os números decimais limitados ou ilimitados periódicos. Expresión fraccionaria dun decimal 
limitado ou exacto. 

• Comparación, ordenación e representación na recta numérica de números fraccionarios e decimais. 

• Operacións elementais con números fraccionarios e decimais: suma, resta, multiplicación e división. 
Propiedades. 

• Potencias de base fraccionaria ou decimal e expoñente natural. Operacións. 

• Raíces cadradas de números fraccionarios e de números decimais. 

• Regra para o cálculo da raíz cadrada dun número decimal e para aproximacións decimais de números enteiros. 

• Aproximacións de números decimais. Redondeos. 

• Realización de operacións combinadas empregando correctamente os algoritmos, as propiedades e a xerarquía 
das operacións e a orde que marquen as parénteses en cálculos escritos e simplificando os resultados parciais cando 
sexa posible. 

• Formulación e resolución de problemas con números fraccionarios e decimais referidos á vida cotiá e ao mundo 
físico usando a notación e as operacións axeitadas e posterior interpretación dos cálculos efectuados e da adecuación 
da solución ao contexto. 

• Elaboración e utilización de estratexias de cálculo mental, escrito ou con calculadora para estimar coa precisión 
esixida no resultado e na natureza dos datos. 

Proporcionalidade numérica 

• Razón e proporción. 

• Propiedade fundamental das proporcións. Aplicacións. 

• Magnitudes directamente proporcionais. Redución á unidade e regra de tres simple directa. 

• Magnitudes inversamente proporcionais. Redución á unidade e regra de tres simple inversa. 

• Reparticións proporcionais directas e inversas. 

• Magnitudes non proporcionais. 

• Porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais. 

• Utilización das propiedades e de distintos procedementos (coeficiente de proporcionalidade, regras de tres 
simples directas e inversas, táboas...) para efectuar cálculos e resolver problemas da vida cotiá ou relacionados cos 
ámbitos científico e social nos que aparezan relacións de proporcionalidade directa ou inversa. 

• Establecemento de equivalencias entre porcentaxes, fraccións e expresións decimais na resolución de problemas 
de aumentos e descontos porcentuais. 
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• Realización de cálculos mentais en contextos de proporcionalidade sinxelos e utilización da calculadora nos 
casos de resultados numéricos complexos. 

Bloque 3: Álxebra 

Expresións alxébricas 

• Linguaxe verbal e alxébrica. Obtención de fórmulas e termos xerais para xeneralizar regularidades e propiedades 
ou para simbolizar relacións da vida cotiá e dos ámbitos socioeconómico, científico e físico. 

• Expresións alxébricas. Monomios e polinomios. 

• Elementos dunha expresión alxébrica: termos, coeficientes, indeterminadas, grao, termo independente... 

• Obtención do valor numérico dunha expresión alxébrica. 

• Operacións con monomios: suma, resta, multiplicación e división exacta. 

• Operacións con polinomios sinxelos con coeficientes enteiros: suma, resta, multiplicación e división entre un 
monomio. 

• Produtos notables: cadrado da suma ou da diferenza dun binomio e suma por diferenza. 

• Dedución, comprobación e interpretación analítica e xeométrica das identidades notables e aplicación en casos 
sinxelos. 

• Utilización dos algoritmos das operacións alxébricas, da prioridade e das propiedades das operacións con 
números enteiros e fraccionarios e das regras de uso de parénteses nos cálculos escritos para a simplificación de 
expresións alxébricas. 

Ecuacións 

• Identificación e distinción entre identidades e ecuacións. Solucións dunha ecuación. 

• Ecuacións equivalentes. Regras da suma e do produto. 

• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

• Utilización razoada de transformacións dunha ecuación noutra equivalente para a resolución de ecuacións de 
primeiro grao. 

• Resolución por tenteo e alxébrica de ecuacións de primeiro grao e posterior comprobación da solución. 

• Formulación e resolución de problemas mediante ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e mediante 
métodos non alxébricos: ensaio e erro dirixido. 

• Xustificación dos pasos seguidos na resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e interpretación 
das solucións dentro da situación formulada. 

Bloque 4: Xeometría 

Semellanza no plano 

• Figuras semellantes: identificación e obtención da razón de semellanza. 

• Proporcionalidade de segmentos. Teorema de Tales. 

• Aplicación do teorema de Tales na obtención de medidas, na comprobación de relacións métricas entre figuras e 
na división dun segmento en partes iguais ou en partes proporcionais a números dados. 

• Triángulos semellantes. Criterios de semellanza de triángulos e aplicación á resolución de problemas da vida 
cotiá. 

• Polígonos semellantes. Identificación e construción. 

• Ampliación e redución de figuras: construción e identificación indicando, cando sexa posible, o factor de escala. 
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• Comprobación con exemplos sinxelos da relación entre a razón de semellanza, a razón dos perímetros e a razón 
das áreas de polígonos semellantes. 

• Lectura e interpretación de mapas, planos e maquetas e obtención, tendo en conta a escala, das medidas reais 
correspondentes. 

• Construción de esquemas, planos, maquetas e, en xeral, de figuras semellantes empregando a escala, os materiais, 
os instrumentos de medida e as técnicas axeitadas en cada caso. 

Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras 

• Triángulos rectángulos. Elementos. 

• Teorema de Pitágoras. Terna pitagórica. 

• Xustificación do teorema de Pitágoras mediante quebracabezas pitagóricos: interpretación do teorema de 
Pitágoras como relación entre as áreas dos cadrados construídos sobre os lados dun triángulo rectángulo. 

• Relación entre os cadrados dos lados dos triángulos acutángulos e obtusángulos. 

• Aplicación do teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes nas figuras xeométricas planas: alturas de triángulos, 
diagonais e apotemas de polígonos, raio dunha circunferencia que circunscribe a un polígono... 

Xeometría do espazo 

• Elementos básicos da xeometría do espazo: puntos, rectas, planos, ángulos diedros e ángulos poliedros. 
Identificación, descrición e estudo de posicións relativas. 

• Poliedros regulares e irregulares. Prismas. Pirámides e troncos de pirámides. 

• Corpos de revolución: cilindro, cono, tronco de cono e esfera. 

• Recoñecemento e descrición dos poliedros e corpos redondos e dos seus elementos e obtencións de 
representacións planas destas figuras (conservando unha certa sensación de perspectiva) e dos seus 
desenvolvementos. 

• Construción de corpos xeométricos con diversos materiais (a partir do seu desenvolvemento) e uso da 
terminoloxía adecuada para a súa descrición e clasificación. 

• Áreas laterais e totais de poliedros, cilindros e conos. Área da superficie esférica. 

• Volumes de poliedros e corpos redondos. 

• Resolución de problemas que impliquen a estimación, a medición co instrumento de medida adecuado e o cálculo 
de lonxitudes, superficies e volumes de obxectos do contorno inmediato. 

• Utilización axeitada de propiedades, regularidades e relacións xeométricas na resolución de problemas do mundo 
físico e da terminoloxía correcta na descrición do proceso seguido. 

• Redución de problemas xeométricos complexos a outros máis simples empregando descomposicións, 
composicións, desenvolvementos e aproximacións. 

• Operacións e transformacións con diferentes unidades de medida, elixindo as máis axeitadas a cada situación e 
expresándoas sempre a carón do dato ou resultado numérico correspondente. 

Bloque 5: Funcións e gráficas 

Funcións e gráficas 

• Dependencia entre dúas magnitudes: concepto de función. 

• Lectura e interpretación de gráficas sinxelas relacionadas con fenómenos sociais, naturais ou científicos 
analizando as súas características en relación ao fenómeno que representa: continuidade e descontinuidade, 
crecemento e decrecemento, puntos de corte cos eixes de coordenadas e máximos e mínimos relativos. 

• A función constante. Características. 
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• A función de proporcionalidade directa. Interpretación da constante de proporcionalidade directa. Características. 

• A función de proporcionalidade inversa. Interpretación da constante de proporcionalidade inversa. 
Características. 

• Representación gráfica a partir dunha táboa de valores, dun enunciado ou dunha expresión alxébrica sinxela. 

• Obtención da relación entre dúas magnitudes directa ou inversamente proporcionais a partir da análise da súa 
táboa de valores e da súa gráfica. 

• Utilización de programas informáticos para a construción, análise e interpretación de gráficas. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

Estatística  

• Recollida de datos. Poboación, mostra, variables estatísticas cualitativas e cuantitativas. 

• Elaboración de enquisas ou selección de fontes de documentación (periódicos, revistas, anuarios...) e utilización 
doutras técnicas, como realización de experiencias, para a obtención de datos. 

• Agrupación, ordenación e elaboración de táboas de datos. 

• Frecuencias absolutas e relativas, ordinarias e acumuladas. Construción de táboas de frecuencias. 

• Representación de datos: diagrama de barras e diagrama de sectores. Construción. 

• Análise e interpretación de táboas e gráficas estatísticas. 

• Medidas de centralización: media aritmética, mediana e moda. Significado, estimación e cálculo, utilizando a 
calculadora cando se considere preciso. 

• Comparación analítica e gráfica de distribucións da mesma media, pero con datos diferentes. 

• Introdución á dispersión: valores máximo e mínimo, rango ou percorrido. 

• Utilización da media, mediana, moda e percorrido para realizar comparacións e valoracións. 

• Utilización da folla de cálculo para organizar datos, realizar cálculos e xerar os gráficos máis adecuados. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Números enteiros: 16 sesións. 
� Números fraccionarios e decimais: 20 sesións. 
� Proporcionalidade numérica: 16 sesións. 

2ª avaliación 
� Expresións alxébricas: 16 sesións. 
� Ecuacións: 18 sesións. 
� Semellanza no plano: 10 sesións. 

3ª avaliación 
� Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras: 8 sesións. 
� Xeometría do espazo: 12 sesións. 
� Funcións e gráficas: 12 sesións. 
� Estatística: 8 sesións. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Empregar os números enteiros, fraccionarios e decimais para representar e resolver problemas da vida diaria e 
dos ámbitos social e científico comparándoos, operando con eles e utilizándoos para recibir e producir información. 

• Ordenar e representar na recta numérica números enteiros, fraccionarios e decimais. 

• Utilizar correctamente as regras dos signos e de uso das parénteses e as propiedades e a prioridade das operacións 
no cálculo de expresións coa combinación de operacións básicas, potencias de expoñente natural e raíces cadradas de 
números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, valorando especialmente a simplificación cando se traballan cos 
dous últimos tipos de números mencionados. 

• Expresar cantidades "moi grandes" en notación científica e valorar positivamente a utilidade desta notación. 

• Resolver problemas para os que se precise a utilización das catro operacións elementais (suma, resta, 
multiplicación e división), as potencias de expoñente natural e as raíces cadradas con números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais, determinando o método de cálculo (escrito, mental ou con calculadora) axeitado a cada 
situación e contrastando o resultado coa situación de partida. 

• Empregar as aproximacións numéricas por defecto e por exceso na resolución de problemas valorando a 
adecuación da aproximación ao contexto. 

• Estimar e obter raíces cadradas en situacións ligadas a problemas xeométricos. 

• Identificar, en diferentes contextos, relacións de proporcionalidade numérica (directa e inversa) e empregar 
convenientemente o factor de conversión, a redución á unidade e as regras de tres simples directas e inversas para o 
cálculo de termos proporcionais, a realización de reparticións proporcionais e a obtención de porcentaxes dunha 
cantidade e aumentos e diminucións porcentuais. 

• Resolver problemas sinxelos da vida cotiá e do mundo físico por medio de simbolización das relacións (linguaxe 
alxébrica) que poidan distinguirse neles e, no seu caso, da resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita 
(ensaio e erro ou método alxébrico), comprobando se a solución se adecúa ao enunciado.  

• Manexar as distintas unidades de medida de tempo, ángulos, lonxitude, masa-peso, superficie e volume e as 
relacións entre elas adecuando a unidade elixida ao contexto, operando con elas e facendo conversións correctas. 

• Interpretar e aplicar as relacións de proporcionalidade xeométrica entre segmentos e figuras planas empregando o 
teorema de Tales e os criterios de semellanza na resolución de problemas xeométricos ou relacionados co contorno 
cotián. 

• Utilizar correctamente as escalas numéricas e gráficas na interpretación de planos, mapas e maquetas. 

• Identificar os elementos básicos do espazo e as súas posicións relativas e recoñecer e efectuar representacións no 
plano e no espazo de corpos xeométricos elementais (prisma, pirámide, cono, cilindro e esfera) e de composicións 
deles para acadar información sobre as súas características xeométricas (posicións, orientacións, simetrías...) 
empregando, se é preciso, escalas sinxelas. 

• Calcular, nun contexto de resolución de problemas xeométricos, lonxitudes, áreas e volumes de figuras e corpos 
xeométricos empregando propiedades características, os teorema de Tales e Pitágoras, fórmulas e métodos de 
descomposición e as medidas axeitadas. 

• Identificar relacións funcionais sinxelas dadas nun enunciado, nunha táboa de valores ou por unha expresión 
polinómica de primeiro grao, representalas graficamente nun sistema de coordenadas cartesianas e relacionar as 
distintas formas de expresar a mesma situación. 

• Facer unha lectura comprensiva das gráficas correspondentes a fenómenos de tipo social, do mundo natural ou 
procedentes dos medios de comunicación.  

• Recoñecer e identificar variables estatísticas e clasificalas, tanto no contorno próximo como nos ámbitos social e 
científico. 

• Desenvolver correctamente, en casos sinxelos relacionados co seu contorno e os ámbitos social e físico, as 
distintas fases dun estudo estatístico: elaboración de enquisas, recollida de información e organización en táboas ou 
gráficas, obtención das medidas de centralización (media aritmética, mediana e moda) e de dispersión (valores 
máximo e mínimo, rango ou percorrido) e elaborar conclusións a partir da interpretación crítica dos resultados. 
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• Saber elaborar modelos coa folla de cálculo para a organización de datos, o cálculo de parámetros e a construción 
dos gráficos máis adecuados e saber aplicalos na interpretación de situacións da vida cotiá ou procedentes dos 
ámbitos social e físico. 

• Identificar as operacións que amosan as pautas de secuencias numéricas e describir as regularidades en 
secuencias xeométricas sinxelas. 

• Planificar e empregar estratexias axeitadas na resolución de problemas realizando unha lectura comprensiva do 
enunciado, facendo esquemas cos elementos máis relevantes, representando datos en táboas e gráficas, buscando 
exemplos e contraexemplos, aplicando o método de ensaio e erro sistemático, xustificando os procedementos 
empregados, comprobando a coherencia da solución obtida, etc. 

• Perseverar na busca de solucións, confiar nas propias capacidades, amosar interese e ser flexible e respectuoso 
coas propostas e solucións alleas tanto nas intervencións individuais como no traballo en equipo. 

• Aplicar correctamente os recursos tecnolóxicos (calculadora, folla de cálculo e outros programas informáticos 
específicos), cando sexa preciso, entendendo o seu uso como unha facilidade na aprendizaxe das matemáticas. 

• Utilizar con precisión e rigor a linguaxe matemática para comprender mensaxes orais e escritos e para presentar, 
con claridade e limpeza, ideas, procesos desenvolvidos e argumentacións lóxicas e interesarse en opinións e 
estratexias diferentes ás súas. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Bloque 1: Contidos comúns 

O bloque 1 do apartado Contidos é considerado contido mínimo e debe tratarse a través dos demais bloques de contidos, 
vinculado a eles e aos contextos que o profesorado seleccione para facilitarlle ao alumnado o logro dos obxectivos 
xerais e a adquisición de competencias básicas. 

Bloque 2: Números 

• Identificación de números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais. Comparación, ordenación e representación 
na recta numérica.  

• Realización de operacións combinadas con números enteiros, fraccionarios e decimais (suma, resta, 
multiplicación, división, potencias de expoñente natural sinxelas e raíces cadradas exactas), utilizando correctamente 
as regras dos signos e do uso das parénteses e as propiedades e prioridades das operacións. 

• Aplicación das regras para operar con potencias e coas raíces cadradas na simplificación de expresións sinxelas. 

• Identificación de cadrados perfectos e cálculo da raíz cadrada enteira dun número. 

• Uso do algoritmo para o cálculo da raíz cadrada dun número natural e decimal. 

• Obtención da expresión decimal dunha fracción e clasificación. Fracción xeratriz dun número decimal exacto. 

• Realización de aproximacións numéricas por defecto e por exceso na resolución de problemas, valorando a 
adecuación da aproximación ao contexto. 

• Identificación e interpretación da proporcionalidade numérica directa e inversa en situacións da vida cotiá e 
distinción de magnitudes non proporcionais. 

• Aplicación das propiedades da proporcionalidade e da regra de tres directa e inversa na resolución de problemas 
con proporcionalidade numérica. 

• Interpretación da porcentaxe como un caso particular de proporcionalidade directa e resolución de problemas con 
aumentos e diminucións porcentuais. 

• Utilización da divisibilidade, os números racionais e a proporcionalidade numérica directa e inversa para 
intercambiar información e resolver situacións da vida cotiá e das ciencias sociais e da natureza. 

• Elaboración e uso de estratexias de cálculo mental, escrito e con calculadora. 
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Bloque 3: Álxebra 

• Simbolización de situacións da vida cotiá, de pautas, de regularidades... dos ámbitos matemático, físico e social 
empregando a notación e o vocabulario propios da álxebra. 

• Algoritmos da suma, resta, multiplicación e división de monomios. Propiedades. 

• Valor numérico dun polinomio para diferentes valores das indeterminadas. Obtención. 

• Identificación e desenvolvemento das igualdades notables (cadrado dun binomio e suma por diferenza) en casos 
sinxelos. 

• Resolución de ecuacións de primeiro grao, así como de problemas sinxelos nos que se precise a súa formulación 
para acadar a solución, debendo interpretar a adecuación da mesma á situación problemática. 

Bloque 4: Xeometría 

• Relación de proporcionalidade xeométrica entre segmentos e figuras planas. Identificación de figuras 
semellantes. 

• Aplicación do teorema de Tales, os criterios de semellanza e as escalas na construción e análise de figuras 
semellantes e na resolución de diversos problemas xeométricos. Factor de escala. 

• Identificación, descrición e interpretación das características e propiedades xeométricas das formas planas e 
corpos xeométricos, utilizando a terminoloxía adecuada. 

• Desenvolvemento plano dun corpo xeométrico. Identificación e construción do corpo xeométrico. 

• Propiedades, regularidades e relacións xeométricas no espazo. Aplicación na resolución de problemas do mundo 
físico. 

• Teorema de Pitágoras. Aplicación no cálculo de lonxitudes nas figuras xeométricas planas e na resolución de 
problemas xeométricos de situacións reais. 

• Estimación e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes de figuras planas e corpos xeométricos. Aplicación na 
resolución de problemas empregando os instrumentos e as unidades de medida máis axeitadas.  

Bloque 5: Funcións e gráficas 

• Identificación de relacións funcionais dadas a través dunha táboa, dunha expresión alxébrica sinxela ou dunha 
gráfica. 

• Construción de táboas de valores a partir de datos recollidos, de fórmulas ou de gráficas sinxelas e interpretación 
das mesmas. 

• Lectura e interpretación, usando a terminoloxía adecuada, de gráficas relacionadas con fenómenos naturais, a 
vida cotiá e o mundo da información (variables independente e dependente, puntos de corte cos eixes, continuidade, 
descontinuidade, crecemento, decrecemento e extremos). 

• Representación nun sistema de eixes cartesianos das gráficas de funcións constantes, lineais e afíns e descrición 
das características propias de cada unha. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

• Conceptos básicos da estatística descritiva: poboación, mostra, variables estatísticas cualitativas e cuantitativas. 

• Recollida, ordenación e agrupación de datos, elaboración de táboas (que inclúan frecuencias relativas e absolutas, 
ordinarias e acumuladas) e gráficos estatísticos sinxelos (diagramas de barras e de sectores) e obtención das 
medidas de centralización (media aritmética, mediana e moda) e de dispersión (valores máximos e mínimos, 
rango ou percorrido) correspondentes a distribucións discretas. 

• Interpretación, de forma sinxela pero coa terminoloxía adecuada, de táboas e gráficos estatísticos. 

• Aplicación das propiedades da media na resolución de problemas. 
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• Utilización da media, mediana, moda e percorrido para realizar comparacións e valoracións. 

• Uso da folla de cálculo para organizar datos, realizar cálculos ou xerar os gráficos máis adecuados. 
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MATEMÁTICAS DE 3º DE ESO 

OBXECTIVOS  
• Transferir expresións, modelos, coñecementos e argumentacións matemáticas coa súa precisión e rigor 
característicos á linguaxe habitual co fin de analizar situacións da vida cotiá ou dos ámbitos social, científico e 
artístico. 

• Coñecer e empregar con claridade, precisión e rigor as diferentes linguaxes matemáticas (numérica, alxébrica, 
xeométrica, gráfica e estatística) na representación e descrición de obxectos e figuras, relacións numéricas, funcións... 
e na interpretación e elaboración de informacións sobre diversas situacións ou fenómenos. 

• Utilizar habitualmente o sistema decimal de numeración e identificar e empregar os números racionais realizando 
os cálculos necesarios mediante cálculo mental, algoritmos, instrumentos, etc., aplicando correctamente a xerarquía e 
propiedades das operacións e as regras de uso das parénteses e, nos casos de resolución de problemas, valorando a 
adecuación do resultado obtido ao contexto da situación problemática que se pretende resolver. 

• Valorar a utilidade da notación científica para expresar de modo moi comprensivo cantidades "moi grandes" ou 
"moi pequenas", determinar a orde da magnitude e operar correctamente con ditas expresións. 

• Recoñecer e decidir, tendo en conta as características da situación, sobre a conveniencia de traballar con datos ou 
resultados exactos ou aproximados, ampliando as estratexias de cálculo mental coñecidas no primeiro caso e 
estimando o erro cometido e valorando a súa repercusión no segundo. 

• Representar enunciados verbais mediante a linguaxe alxébrica e solucionar problemas en diversos contextos 
(vida cotiá, relacionados coa xeometría, as ciencias sociais e da natureza...) a partir das ferramentas básicas do cálculo 
alxébrico e da formulación e resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita e de sistemas de 
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

• Identificar e describir na realidade sucesións numéricas, particularmente progresións aritméticas e xeométricas, 
establecendo as súas leis de formación e analizando as súas características e propiedades na resolución de problemas. 

• Coñecer e empregar a linguaxe xeométrica para identificar, describir e representar as figuras planas, os corpos 
xeométricos elementais e configuracións sinxelas e construír representacións con procedementos xeométricos 
adecuados. 

• Analizar as propiedades das figuras planas e corpos xeométricos e, cos recursos apropiados, descubrir e aplicar 
propiedades, leis e fórmulas que nos permitan calcular lonxitudes, superficies e volumes que se poidan obter ou non 
por medición directa. 

• Coñecer o tamaño e os elementos da esfera terrestre e deducir as coordenadas xeográficas dun punto calquera da 
superficie terrestre. 

• Resolver situacións xeométricas relacionadas coa vida cotiá ou coa arte grazas á identificación e construción do 
movemento (translación, xiro ou simetría) ou composición de movementos que transforman unha figura noutra e á 
determinación e análise dos elementos homólogos e das propiedades que se verifican. 

• Analizar as propiedades dos movementos no plano e poñelas en relación coas posibilidades sobre teselación e 
formación de mosaicos como conexión das matemáticas coa arte, pola beleza das composicións que se poden xerar. 

• Recoñecer a importancia das relacións funcionais e empregalas para representar información sobre situacións da 
vida cotiá e do mundo das ciencias e da tecnoloxía mediante táboas e ecuacións ou de forma gráfica, de modo que, a 
partir dun estudio analítico ou gráfico se poidan facer valoracións sobre as situacións ou fenómenos que representan. 

• Identificar situacións reais nas que aparecen funcións constantes, lineais e afíns, representalas graficamente e 
facer un estudio alxébrico e gráfico que nos permita describir, interpretar e valorar criticamente, co vocabulario e os 
símbolos axeitados, relacións e informacións presentes en ditas situacións ou mesmo predicir a súa evolución. 

• Obter, organizar e interpretar a información sobre fenómenos e situacións concretas con técnicas de reconto, 
táboas e gráficas estatísticas e, a partir delas, elaborar informes empregando os parámetros de centralización, de 
posición e de dispersión que se estimen necesarios e valorando a representatividade das mostras a través da 
comparación dos parámetros. 
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• Utilizar as regularidades e as leis que rexen as situacións do azar, analizar criticamente as informacións que delas 
recibimos a través dos medios de comunicación ou que son recollidas polo alumnado e usar ferramentas matemáticas 
para comprendelas mellor. 

• 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. 

• Coñecer e utilizar diversas técnicas (reorganización de información, busca de exemplos e contraexemplos, 
formulación e comprobación de conxecturas, resolución de casos particulares, ensaio e erro...), adquirir destreza no 
manexo de instrumentos de debuxo habituais e dos recursos tecnolóxicos e desenvolver estratexias persoais no uso 
desas técnicas e instrumentos e na resolución de problemas, valorando cada unha e elixindo a máis conveniente en 
función dos resultados obtidos. 

• Actuar na exposición e resolución dun problema empregando a linguaxe verbal, simbólica e alxébrica con 
precisión e rigor e amosando curiosidade, interese e constancia na busca de solucións, debendo modificar a estratexia 
aplicada cando os resultados non sexan coherentes coa situación proposta. 

• Adquirir interese por unha presentación ordenada e clara na toma de datos, descrición de procesos e expresión e 
valoración de resultados nos exercicios e traballos numéricos, alxébricos, gráficos, xeométricos e estatísticos. 

• Analizar, segundo diversos criterios e con distintos graos de profundidade, a realidade e recoñecer a súa 
diversidade e que é susceptible de ser interpretada desde distintos puntos de vista que deben ser escoitados, analizados 
e respectados, tanto se se traballa individualmente como nos traballos en equipo. 

• Utilizar as formas do pensamento lóxico para investigar e para realizar inferencias e deducións en situacións 
coñecidas para o alumnado e sobre as que teñan posibilidade de manipulación ou experimentación. 

• Aproveitar a compoñente creativa, manipulativa, estética e utilitaria das matemáticas. 

• Tomar conciencia da presenza das matemáticas na vida cotiá e no mundo das artes, das ciencias sociais e 
naturais, no mundo laboral, etc., ao longo da historia e no mundo presente, apreciando a súa contribución ao 
desenvolvemento da sociedade actual. 

CONTIDOS 

Bloque 1: Contidos comúns 

• Planificación e utilización de estratexias na resolución de problemas, tales como o reconto exhaustivo, a indución 
ou a procura de problemas similares aos que hai que resolver. 

• Utilización da notación e do vocabulario precisos nas descricións verbais e escritas de elementos, relacións e 
propiedades e das estratexias, razoamentos e valoracións críticas empregados nas resolucións dos problemas. 

• Gusto, na realización de exercicios e traballos, polo rigor e a precisión e pola presentación limpa e ordenada, 
tanto nas argumentacións e cálculos como nas representacións gráficas. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan información de carácter cuantitativo ou simbólico ou sobre elementos 
ou relacións espaciais. 

• Confianza nas propias capacidades para efectuar cálculos e estimacións numéricas, para afrontar calquera tipo de 
problemas (numéricos, alxébricos, xeométricos, gráficos e estatísticos) e para comprender as relacións e propiedades 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Análise crítica das estratexias e procedementos utilizados e dos resultados obtidos, e comprobación do axuste da 
solución á situación presentada. 

• Apreciación positiva dos erros como elemento de mellora na aprendizaxe. 

• Perseveranza e curiosidade por descubrir ou ampliar os conceptos, propiedades e relacións e por atopar mellores 
estratexias na resolución dos problemas. 

• Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo e flexibilidade e 
respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 
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• Utilización de instrumentos de medida e debuxo e ferramentas tecnolóxicas na realización de cálculos e 
investigacións numéricas, nas representacións de funcións e gráficos estatísticos e no estudo das propiedades 
xeométricas. 

• Busca de información en distintos medios e lectura de textos que nos acheguen aos acontecementos e ás persoas 
relacionadas directa ou indirectamente coas matemáticas ao longo da historia. 

Bloque 2: Números 

Números racionais 

• O conxunto dos números racionais: fraccións e números decimais exactos e números decimais periódicos. 

• Expresión decimal dos números racionais e obtención da fracción xeratriz de números decimais exactos e de 
números decimais periódicos. 

• Aproximacións e redondeos. Cifras significativas. 

• Erro absoluto e erro relativo. Acoutación do erro. 

• Operacións con números racionais. Propiedades. 

• Potencias de base racional e expoñente enteiro. Significado e uso. Propiedades e operacións. 

• Notación científica. Operacións con números expresados en notación científica. 

• Raíz n-ésima exacta dun número racional. Propiedades: raíz dun produto, dun cociente, dunha potencia e dunha 
raíz. 

• Utilización da prioridade e das propiedades das diferentes operacións e das regras do uso das parénteses nos 
cálculos mentais, escritos e con calculadora (tanto en expresións numéricas como na resolución de problemas), 
adquirindo o hábito de simplificar os resultados parciais no momento en que sexa posible.  

• Resolución de problemas usando as operacións e as unidades adecuadas ao contexto no que se traballa e repaso e 
profundación na resolución de problemas de proporcionalidade. 

• Obtención de aproximacións por defecto e por exceso e acoutación do erro absoluto e relativo cometidos na 
resolución de problemas da vida cotiá e dos ámbitos social e científico, dende a toma de datos ata a solución e coa 
precisión establecida polo contexto. 

• Expresión dun número en notación científica e viceversa e realización de operacións con eles en problemas 
extraídos dos ámbitos físico e social. Determinación da orde da magnitude e valoración dos erros no caso de 
arredondar. 

• Comparación e ordenación de números racionais. 

• Representación de números racionais na recta numérica, aplicando o teorema de Tales no caso da representación 
de números fraccionarios. 

• Utilización de diferentes formas de representar un número para expresar, interpretar e comunicar información da 
maneira máis precisa. 

• Elaboración e uso de estratexias persoais nos cálculos mentais, escritos e con calculadora para obter resultados de 
forma exacta e para estimar con certa precisión operacións máis complexas. 

Bloque 3: Álxebra 

Expresións alxébricas 

• Tradución de situacións da linguaxe verbal á alxébrica e viceversa. 

• Expresións alxébricas. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 

• Monomios: definición e elementos. Monomios semellantes. 

• Operacións con monomios: suma, resta, produto, cociente e potenciación. Propiedades. 
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• Polinomios: definición e elementos. 

• Operacións con polinomios: suma, resta, multiplicación e división. Propiedades. 

• Identidades notables: cadrado do binomio suma, cadrado do binomio diferenza e suma por diferenza. 

• Emprego con soltura das propiedades e xerarquía das operacións e das regras de uso das parénteses nas 
operacións con monomios e polinomios con coeficientes racionais indicadas anteriormente. 

• Iniciación á factorización de polinomios coa extracción de factores comúns e usando as identidades notables. 

• Formulación e resolución de problemas nos que haxa que utilizar polinomios. 

Ecuacións 

• Identidade e ecuación. 

• Solucións dunha ecuación. 

• Ecuacións equivalentes: regras da suma e do produto. 

• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución por tenteo e alxébrica. Clasificación segundo o número 
de solucións. 

• Ecuacións de segundo grao cunha incógnita: 

� Resolución de ecuacións incompletas e completas. 

� O discriminante e o número de solucións dunha ecuación de segundo grao. 

• Sistemas de dúas ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas: 

� Solucións dun sistema. Clasificación dos sistemas segundo o número de solucións. 

� Resolución por tenteo e alxébrica (igualación, substitución e redución) de sistemas de ecuacións lineais. 

• Resolución de problemas, en diferentes contextos, utilizando distintos métodos: ensaio e erro, esquemas, 
gráficos, formulación alxébrica e resolución mediante ecuacións de primeiro grao ou segundo grao cunha incógnita 
ou ben mediante sistemas de dúas ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 

• Comprobación e interpretación das solucións das ecuacións e dos sistemas de ecuacións dentro da situación 
formulada. 

• Valoración da precisión, simplicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver situacións da vida cotiá e 
dos ámbitos social e científico e do mundo físico. 

Sucesións numéricas 

• Sucesións de números racionais. Sucesións recorrentes. 

• Busca de relacións entre os números dunha sucesión e dedución da lei de formación, da lei de recorrencia ou 
determinación da propiedade característica. Dedución do termo xeral. 

• Obtención de termos de sucesións de números reais a partir da formulación verbal, da lei de formación ou de 
recorrencia, coñecidos algúns termos ou a partir da expresión do seu termo xeral. 

• Progresións aritméticas: 

� Identificación e obtención do termo xeral. 

� Construción da progresión aritmética a partir do termo xeral.  

� Suma dos n primeiros termos consecutivos dunha progresión aritmética. 

� Interpolación razoada de n medios aritméticos entre dous termos dados. 

• Progresións xeométricas: 

� Identificación e obtención do termo xeral. 

� Construción da progresión xeométrica a partir do termo xeral. 

� Suma dos n primeiros termos consecutivos dunha progresión xeométrica. 
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� Suma ilimitada dos termos dunha progresión xeométrica decrecente. 

� Produto dos n primeiros termos dunha progresión xeométrica. 

� Interpolación razoada de n medios xeométricos entre dous termos dados. 

• Resolución de situacións problemáticas aplicando os coñecementos das progresións. 

Bloque 4: Xeometría 

Figuras planas 

• Polígonos: definición, elementos e ángulos. Clasificacións. 

• Triángulos: 

� Definición, elementos e relacións. Clasificacións. 

� Rectas e puntos notables. Trazado. 

� Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 

• Cuadriláteros: definición e elementos. Clasificacións. Propiedades. 

• Circunferencia e círculo: definición, elementos, posicións relativas e ángulos. Figuras circulares. 

• Polígonos inscritos e circunscritos. 

• Determinación e descrición, utilizando o vocabulario adecuado, de figuras no plano a partir das súas propiedades. 

• Lugar xeométrico. Obtención de lugares xeométricos con programas de xeometría dinámica. 

• Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras na resolución de problemas métricos do mundo 
físico. 

• Cálculo razoado de perímetros e áreas de figuras no plano, elixindo a unidade de medida adecuada á situación ou 
transformando unhas unidades noutras se fose necesario. 

• Uso da calculadora na realización de cálculos numéricos exactos ou aproximados, acoutando o erro cometido. 

• Emprego de instrumentos de debuxo e medida e de programas de xeometría dinámica para a representación, a 
busca de propiedades e a demostración de resultados coñecidos das figuras no plano.  

Figuras no espazo: poliedros e corpos redondos 

• Poliedros. Clasificación. Fórmula de Euler. Planos de simetría. 

• Prismas, pirámides e troncos de pirámide. Elementos característicos. 

• Corpos de revolución: cilindro, cono e esfera. Elementos característicos. Seccións dos corpos de revolución.  

• Esfera terrestre: elementos, coordenadas xeográficas (latitude e lonxitude) e fusos horarios. 

• Identificación e clasificación de poliedros e corpos redondos e recoñecemento dos seus elementos principais, 
empregando a notación e simboloxía axeitadas. 

• Construción e identificación de poliedros, cilindros e conos a partir do seu desenvolvemento. 

• Determinación das coordenadas xeográficas dun punto calquera situado sobre a superficie terrestre e viceversa, 
localización dun lugar a partir das súas coordenadas xeográficas. Interpretación e mapas. 

• Utilización de útiles de debuxo, instrumentos de medida e recursos tecnolóxicos nas representacións gráficas e na 
busca, dedución ou comprobación de propiedades e relacións das figuras xeométricas. 

• Teorema de Pitágoras no espazo. Aplicacións no cálculo de elementos de figuras e corpos xeométricos. 

• Áreas lateral e total de poliedros, cilindros, conos, troncos de pirámide e de cono e da superficie esférica. 

• Principio de Cavalieri. Aplicación na determinación de volumes. 

• Volumes de prismas, cilindros, pirámides, conos e esferas. 
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• Resolución de problemas xeométricos facendo uso razoado das propiedades e dos desenvolvementos planos dos 
corpos xeométricos para calcular as áreas e os volumes das figuras no espazo con unidades de medida axeitadas á 
situación. 

Movementos no plano 

• Transformacións isométricas ou movementos no plano. 

• Translacións. Vector de translación. Propiedades.  

• Simetrías central e axial. Centro e eixe de simetría. Propiedades. 

• Xiros. Centro e ángulo de xiro. Propiedades. 

• Identificación dos elementos que permanecen invariantes mediante os movementos. 

• Localización dos eixes de simetría e do centro dos xiros que deixan invariante unha figura plana. 

• Identificación da presenza dos movementos no plano (translacións, xiros e simetrías) no contorno que nos rodea, 
tanto no ámbito científico-tecnolóxico como no artístico. 

• Utilización dos movementos no plano para a análise e representación de figuras e configuracións xeométricas. 

• Composición de movementos. 

• Aplicación dos movementos do plano no deseño de composicións artísticas. Construción de frisos e mosaicos 
manualmente ou usando recursos informáticos. 

Bloque 5: Funcións e gráficas 

Funcións e gráficas 

• Análise e descrición cualitativa de gráficas de relacións funcionais sinxelas da vida cotiá e dos ámbitos social, 
científico e do mundo físico. 

• Concepto de función. Variables independente e dependente. 

• Formas de expresar unha función: enunciados verbais, táboas de datos, expresións alxébricas e gráficas. 

• Análise das características locais e globais da gráfica correspondente a unha situación determinada: dominio e 
percorrido, continuidade, monotonía, extremos, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetrías e periodicidade. 

• Interpretación e formulación de conxecturas, análise e comparación de situacións de dependencia funcional dadas 
mediante táboas, enunciados ou gráficas. 

• Estudos gráfico e alxébrico das funcións constante, lineal ou de proporcionalidade directa e afín. 

• Representación gráfica nun sistema de eixes coordenados cartesianos de funcións constantes, lineais e afíns e 
identificación e análise, no seu caso, da pendente e da ordenada na orixe. 

• Resolución gráfica de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas e interpretación alxébrica e 
xeométrica do paralelismo e intersección de dúas rectas.  

• Obtención das ecuacións explícita, punto-pendente e implícita ou xeral dunha recta coñecidos un punto e a 
pendente ou dous puntos. 

• Construción e análise de gráficas a partir de descricións verbais, de táboas de valores ou de fórmulas en papel 
cuadriculado ou utilizando a calculadora gráfica ou programas informáticos. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

Estatística 

• Poboación, individuo e mostra. 
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• Recollida de datos do contorno do alumnado, dos medios de comunicación, de experiencias e medicións ou 
doutras fontes, seleccionando mostras representativas cando sexa preciso. 

• Variable estatística. Tipos: cualitativa e cuantitativa (discreta e continua). 

• Frecuencias absoluta e relativa. Frecuencias acumuladas. Táboas de frecuencias. 

• Elaboración de táboas de frecuencias adecuadas á variable estatística: datos simples ou agrupados en intervalos. 

• Gráficos estatísticos: diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, polígono de frecuencias, pictograma, 
cartograma, pirámide de poboación, gráfico evolutivo e gráfico comparativo. 

• Construción de gráficos a partir de táboas estatísticas empregando os máis axeitados a cada situación e ao tipo de 
información que se pretende transmitir. 

• Interpretación e análise crítico de gráficas provenientes de distintos contextos e formulación de conxecturas sobre 
o comportamento da poboación obxecto do estudo. 

• Parámetros estatísticos: 

� Medidas de centralización: media aritmética, mediana e moda. Significado e aplicacións. 

� Medida de posición: cuartís. Significado e aplicacións. 

� Medidas de dispersión: percorrido ou rango, desviación media, varianza e desviación típica. Significado e 
aplicacións. 

� Medida de dispersión relativa: coeficiente de variación. Significado e aplicacións. 

• Cálculo e interpretación para casos sinxelos das medidas de centralización e das medidas de dispersión, relación 
coas representacións gráficas correspondentes. 

• Interpretación conxunta da media e da desviación típica. 

• Planificación individual ou colectiva e descrición do proceso seguido na elaboración dun estudo estatístico sobre 
un fenómeno da realidade: variables que hai que analizar, recollida e organización de datos, elaboración de táboas e 
gráficos, cálculo dos parámetros... 

• Organización de datos, realización de cálculos e xeración de gráficas adecuadas a cada situación utilizando a 
calculadora e a folla de cálculo. 

• Interpretación e valoración crítica do deseño das enquisas, do uso dos parámetros e das informacións estatísticas 
utilizados nos medios de comunicación.  

Probabilidade 

• Experimentos deterministas e experimentos aleatorios. 

• Espazo mostral e sucesos. Tipos de sucesos. 

• Frecuencias absolutas e relativas dun suceso. Estabilización das frecuencias. 

• Probabilidade dun suceso. Propiedades. 

• Cálculo da probabilidade dun suceso mediante a regra de Laplace ou mediante a simulación ou experimentación. 

• Recoñecemento de fenómenos aleatorios na vida cotiá e nos ámbitos social e científico e formulación e 
comprobación de conxecturas sobre o seu comportamento. 

• Descrición e cuantificación de situacións relacionadas co azar utilizando o vocabulario adecuado. 

• Simulación de experimentos aleatorios mediante o uso de táboas de números aleatorios ou empregando o 
ordenador. 

• Uso de diversas técnicas de reconto (diagramas en árbore, táboas de continxencia...) que facilitan o cálculo de 
probabilidades. 

• Interpretación crítica, descrición e predición de situacións incertas e precaución na toma de decisións en 
diferentes contextos. 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Números racionais: 16 sesións. 
� Expresións alxébricas: 16 sesións. 
� Ecuacións: 20 sesións. 

2ª avaliación 
� Sucesións numéricas: 14 sesións. 
� Figuras planas: 10 sesións. 
� Figuras no espazo: poliedros e corpos redondos: 14 sesións. 
� Movementos no plano: 6 sesións. 

3ª avaliación 
� Funcións e gráficas: 16 sesións. 
� Estatística: 12 sesións. 
� Probabilidade: 12 sesións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Identificar e utilizar, en situacións da vida cotiá e nos ámbitos social e científico e no mundo físico, os números 
racionais, expresados en forma fraccionaria ou en forma decimal, para recibir e producir información, sendo capaz 
ademais de comparalos, ordenalos e situalos na recta numérica. 

• Obter a expresión decimal dun número racional e clasificala e viceversa. 

• Simplificar expresións numéricas de números racionais aplicando correctamente as regras dos signos, as 
propiedades e xerarquía das operacións (suma, resta, multiplicación, división, potencias de expoñente enteiro e raíces 
non moi complexas) e o uso das parénteses.  

• Resolver problemas nos que se precisa o uso das catro operacións elementais, das potencias de expoñente enteiro 
e raíces sinxelas con números racionais, elixindo a forma de cálculo (mental, escrita ou con calculadora) axeitada, 
asignando novos significados ás distintas operacións e interpretando os resultados obtidos dentro do contexto. 

• Expresar cantidades "moi grandes" ou "moi pequenas" en notación científica determinando a orde da magnitude e 
viceversa e realizar operacións coa devandita notación. 

• Empregar en determinados cálculos numéricos e na resolución de problemas aproximacións por defecto ou por 
exceso, apreciando a adecuación do resultado á situación a través da acoutación e valoración do erro (absoluto ou 
relativo) cometido. 

• Utilizar adecuadamente as unidades de medida e as relacións de proporcionalidade numérica (regra de tres, 
porcentaxes, reparticións proporcionais) na resolución de problemas relacionados coa vida cotiá. 

• Formular e simbolizar as relacións que se poidan distinguir en problemas da vida cotiá e dos ámbitos social e 
científico mediante a linguaxe alxébrica e viceversa, é dicir, pasar da linguaxe alxébrica á verbal. 

• Operar correctamente con expresións alxébricas manualmente ou utilizando algún dos programas de cálculo 
simbólico. 

• Detectar, transformar e interpretar xeometricamente as expresións alxébricas notables. 

• Utilizar as técnicas e procedementos do cálculo alxébrico nas operacións elementais ou na factorización 
(extraendo factor común ou usando as identidades notables) con expresións alxébricas e na resolución de problemas 
de diversos ámbitos traducidos previamente a ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita e sistemas de 
dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas con coeficientes enteiros e racionais. 
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• Identificar regularidades, pautas e relacións en secuencias numéricas obtidas en diversas situacións (sucesións e 
en particular, progresións aritméticas e xeométricas) que permitan facer unha descrición ou obter a lei ou os criterios 
de formación e deducir propiedades básicas. 

• Identificar e describir, coa terminoloxía adecuada, elementos e propiedades características das figuras planas, dos 
corpos xeométricos elementais e de configuracións xeométricas sinxelas e empregar correctamente o concepto de 
semellanza, os teoremas de Tales e Pitágoras e as fórmulas para a obtención de lonxitudes, áreas e volumes estimando 
a medida cunha precisión acorde á forma e ao tamaño, sempre en problemas da vida cotiá e do mundo físico. 

• Recoñecer e construír o desenvolvemento plano de poliedros, prismas, pirámides, cilindros e conos e os seus 
puntos, eixes e planos de simetría. 

• Empregar con soltura as escalas numéricas e gráficas para interpretar planos e mapas e identificar e utilizar 
correctamente os sistemas de coordenadas cartesianas e xeográficas non só para situar lugares, senón tamén para 
calcular distancias e diferenzas horarias. 

• Utilizar os conceptos e as propiedades das translacións, xiros e simetrías tanto na obtención de figuras homólogas 
de figuras planas sinxelas como na identificación e análise dos movementos simples ou compostos que ligan as dúas 
figuras congruentes e na determinación dos elementos invariantes e os centros e eixes de simetría. 

• Relacionar obxectos do contorno próximo, da natureza e da arte cos conceptos xeométricos estudados e 
manipular e compoñer movementos para realizar transformacións e composicións sobre mosaicos ou teselacións de 
forma creativa. 

• Saber manexar instrumentos de debuxo e programas informáticos de xeometría dinámica para facer 
representacións e comprobar propiedades e relacións. 

• Interpretar relacións funcionais dadas por un enunciado ou unha táboa de valores ou unha fórmula alxébrica ou 
unha gráfica e analizar con certa precisión as características da gráfica (dominio e percorrido, simetría, periodicidade, 
continuidade, monotonía, extremos e puntos de corte cos eixes) obtendo así información que permita facer unha 
correcta interpretación da situación analizada. 

• Identificar relacións, táboas, formas alxébricas ou gráficas de funcións constantes, lineais e afíns, analizalas tendo 
en conta as características particulares de cada unha e obter conclusións ou realizar valoracións críticas, se fose 
preciso, dentro do contexto da situación problemática.  

• Obter a representación gráfica, elixindo a escala e as unidades adecuadas, das funcións constantes, lineais e afíns 
e recoñecer e interpretar as súas características específicas tanto na súa forma gráfica como na alxébrica e aplicar os 
devanditos coñecementos ao estudo de fenómenos físicos ou á resolución de problemas da vida cotiá e, en especial, 
aos que presentan magnitudes directamente proporcionais. 

• Identificar e deducir as ecuacións explícita, punto-pendente e implícita ou xeral dunha recta no plano e indicar e 
interpretar o valor da pendente e da ordenada na orixe. 

• Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos axudándose do cálculo dos parámetros de centralización, de 
posición e de dispersión máis usuais (xa indicados nos contidos) correspondentes a distribucións sinxelas, valorando a 
adecuación das táboas e dos gráficos e a significatividade dos parámetros dentro do contexto social ou físico. 

• Facer predicións sobre a posibilidade de que un suceso ocorra a partir da información previamente obtida de 
forma empírica ou a partir do resultado de recontos e por medio de cálculos (regra de Laplace). 

• Utilizar os conceptos de poboación e mostra, tamaño e relacións entre os individuos dunha mostra, etc., para 
obter conclusións válidas respecto ao que acontece a un conxunto de individuos ou poboación. 

• Identificar e describir relacións e regularidades en conxuntos numéricos, en conxuntos de formas xeométricas e 
en expresións alxébricas similares que permitan establecer criterios de ordenación e clasificación sinxelos. 

• Planificar e utilizar estratexias e técnicas de resolución de problemas tales como a reorganización da información 
de partida, a construción de táboas, a busca de exemplos e contraexemplos, a indución, o método de ensaio e erro 
sistemático, a busca de problemas similares, a perseveranza e a confianza na obtención da solución, a comprobación 
da súa adecuación á situación presentada... 

• Colaborar nos traballos en equipo presentando con precisión e rigor o traballo propio e respectando as propostas 
e resolucións dos compañeiros. 
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• Usar adecuadamente e cando sexa preciso os recursos tecnolóxicos (calculadora, programas de cálculo simbólico, 
folla de cálculo...) nos cálculos, na resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións, nas representacións de gráficos 
estatísticos e de funcións, na busca e no estudo de propiedades e regularidades xeométricas... 

• Realizar presentacións orais e escritas ordenadas e claras que inclúan a exposición dos datos relevantes, a 
resolución, unha descrición do proceso seguido e as valoracións ou conclusións razoadas ás que dan lugar os 
resultados. 

• Empregar a linguaxe matemática de forma precisa e rigorosa para comprender, producir e interpretar mensaxes 
orais e escritos. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Bloque 1: Contidos comúns 

O bloque 1 do apartado Contidos é considerado contido mínimo e debe tratarse a través dos demais bloques de contidos, 
vinculado a eles e aos contextos que o profesorado seleccione para facilitarlle ao alumnado o logro dos obxectivos 
xerais e a adquisición de competencias básicas. 

Bloque 2: Números 

• Concepto de número racional.  

• Expresión decimal dun número racional e obtención da fracción xeratriz de números decimais exactos e de 
números decimais periódicos.  

• Comparación, ordenación e representación de números racionais na recta numérica. 

• Operacións con números racionais. Propiedades. Aplicación a problemas da vida cotiá. 

• Potencias de base un número racional e expoñente un número enteiro. Propiedades e aplicacións. 

• Notación científica. Operacións con números expresados en notación científica en problemas dos ámbitos físico e 
social. 

• Raíz n-ésima dun número racional. Propiedades. 

• Aproximacións e redondeo. Erros absoluto e relativo e acoutación do erro. Aplicación a problemas da vida cotiá 
e dos ámbitos social e científico. 

• Utilización da prioridade e das propiedades das operacións (suma, resta, multiplicación, división, potencias de 
expoñente enteiro e raíces non moi complexas) e uso de parénteses en cálculos con números racionais. Aplicacións á 
resolución de problemas. 

Bloque 3: Álxebra 

• Tradución á linguaxe alxébrica de situacións da vida cotiá e viceversa. Valor numérico dunha expresión 
alxébrica. 

• Monomios: definición e elementos. Monomios semellantes. Operacións: suma, resta, multiplicación, división e 
potenciación. 

• Polinomios: definición e elementos. 

• Operacións con polinomios: suma, resta, multiplicación e división. Propiedades. 

• Identidades notables. Aplicacións. 

• Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grado cunha incógnita. Aplicación a problemas. 

• Clasificación e resolución de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas polos diferentes métodos 
(substitución, igualación e redución). Aplicación a problemas. 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 42 de 146 

• Resolución de problemas mediante ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita ou mediante sistemas 
de dúas ecuacións lineais de primeiro grao con dúas incógnitas, comprobando e interpretando as solucións dentro da 
situación formulada. 

• Sucesións numéricas. Principais características. 

• Progresións aritméticas. Recoñecemento e obtención do termo xeral. Suma dos n primeiros termos dunha 
sucesión aritmética. Interpolación de n medios aritméticos entre dous dados. 

• Progresións xeométricas. Recoñecemento e obtención do termo xeral. Suma e produto dos n primeiros termos 
dunha sucesión xeométrica. Suma ilimitada dos termos dunha progresión xeométrica decrecente. Interpolación de n 
medios xeométricos entre dous dados. 

•  Aplicación das sucesións a problemas da vida cotiá. 

Bloque 4: Xeometría 

• Polígonos: definición, elementos e ángulos. Clasificacións. 

• Triángulos: definición, elementos, clasificacións e propiedades. Puntos e rectas notables nun triángulo. Teorema 
de Pitágoras e as súas aplicacións. 

• Cuadriláteros: definición e elementos. Clasificacións. Propiedades. 

• Circunferencia e círculo: definición, elementos, posicións relativas e ángulos. Figuras circulares. Polígonos 
inscritos e circunscritos. 

• Lugares xeométricos. 

• Aplicación da semellanza e do teorema de Tales á resolución de problemas xeométricos e do medio físico.  

• Translacións, simetrías e xiros no plano. Elementos invariantes de cada movemento. Uso para a análise e 
representación de figuras e configuracións xeométricas. 

• Cálculo de perímetros e áreas de figuras planas, elixindo a unidade de medida adecuada á situación ou 
realizando, se fose preciso, transformación de unidades. 

• Poliedros. Clasificación. Fórmula de Euler. Elementos característicos. Planos de simetría. 

• Prismas, pirámides e troncos de pirámide. Elementos característicos. 

• Corpos de revolución. Elementos característicos. 

• Esfera terrestre, coordenadas xeográficas e fusos horarios. 

• Teorema de Pitágoras no espazo e aplicación no cálculo de elementos de figuras e corpos xeométricos. 

• Áreas lateral e total de poliedros, cilindros, conos, troncos de pirámide e de cono e da superficie esférica. 

• Principio de Cavalieri. Aplicación na determinación de volumes. 

• Volumes de prismas, cilindros, pirámides, conos e esferas. 

• Resolución de problemas xeométricos facendo uso razoado das propiedades e dos desenvolvementos planos dos 
corpos xeométricos para calcular as áreas e os volumes das figuras no espazo con unidades de medida axeitadas á 
situación. 

Bloque 5: Funcións e gráficas 

• Concepto de función. Variables dependente e independente. Expresión dunha función nas súas diferentes formas. 

• Análise das características locais e globais da gráfica correspondente a unha situación determinada: dominio e 
percorrido, continuidade, monotonía, extremos, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetrías e periodicidade. 

• Estudos gráfico e alxébrico das funcións constante, lineal ou de proporcionalidade directa e afín. 

• Representación gráfica nun sistema de eixes coordenados cartesianos de funcións constantes, lineais e afíns e 
identificación e análise, no seu caso, da pendente e da ordenada na orixe. 
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• Resolución gráfica de sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas e interpretación alxébrica e 
xeométrica do paralelismo e intersección de dúas rectas. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

• Poboación, individuo e mostra. 

• Variable estatística. Tipos: cualitativa e cuantitativa (discreta e continua). 

• Frecuencia absoluta e relativa. Frecuencias acumuladas. Táboas de frecuencias. 

• Gráficos estatísticos (diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, polígono de frecuencias, pictograma, 
cartograma, pirámide de poboación, gráfico evolutivo e gráfico comparativo). Construción e interpretación. 

• Parámetros estatísticos: media aritmética, mediana, moda, cuartís, percorrido ou rango, desviación media, 
varianza, desviación típica e coeficiente de variación. Cálculo, significado, aplicacións e relación coas representacións 
gráficas correspondentes. Interpretación conxunta da media e da desviación típica. 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral e sucesos. Tipos de sucesos. 

• Probabilidade dun suceso. Propiedades. Regra de Laplace. 

• Aplicación do calculo de probabilidades á resolución de problemas. 
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MATEMÁTICAS DE 4º DE ESO OPCIÓN A 

OBXECTIVOS  
• Incorporar á linguaxe e á comunicación habituais as distintas expresións e argumentacións matemáticas 
caracterizadas polo rigor e a precisión co fin de mellorar o coñecemento da realidade, a capacidade de interpretación e 
as emisións de información crítica, para así enriquecer a comunicación. 

• Coñecer e utilizar as diferentes linguaxes matemáticas (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, probabilística...) 
na medida na que sexan útiles para describir, representar e traducir as cuestións formuladas e as súas solucións, e logo 
analizar e interpretar a situación ou fenómeno que se representa. 

• Empregar o sistema decimal de numeración e os números reais (racionais e irracionais) xunto coas súas 
operacións para cuantificar e resolver situacións problemáticas e interpretar certos aspectos da realidade, elixindo a 
forma de cálculo axeitada (algoritmos, mental, con calculadora...), aplicando as propiedades e regras correctamente e 
valorando que o resultado se adecúe ao contexto, no caso de problemas relacionados coa realidade. 

• Perfeccionar o cálculo mental e entender a estimación como elemento habitual e rápido de cálculo previo ao uso 
da calculadora ou dos algoritmos de lapis e papel. 

• Recoñecer e decidir sobre a conveniencia de obter cálculos e medidas exactas ou aproximadas en función do seu 
uso e das características da situación e cuantificar a propagación e a marxe do erro ante unha aproximación. 

• Utilizar conceptos e terminoloxía procedentes das matemáticas comerciais para saber interpretar e producir 
informacións que fagan referencias a reparticións proporcionais, aumentos e diminucións porcentuais, xuros simples e 
compostos...  

• Coñecer e aplicar na resolución de problemas o significado e uso da linguaxe e regras de cálculo alxébrico e 
saber utilizar as expresións literais para formular e resolver ecuacións de primeiro e segundo grao, bicadradas, con 
fraccións alxébricas, irracionais cuadráticas e exponenciais cunha incógnita e sistemas de dúas ecuacións lineais e non 
lineais con dúas incógnitas que representen a situación problemática. 

• Aplicar as propiedades das desigualdades numéricas e as regras e propiedades do cálculo alxébrico na resolución 
de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha ou con dúas incógnitas e empregalas para resolver problemas 
sinxelos en diferentes contextos. 

• Efectuar medidas indirectas usando conceptos e procedementos de semellanza, os teoremas de Tales e de 
Pitágoras, fórmulas, estimacións, etc., en contextos reais e acoutando a marxe de erro cometido se é o caso. 

• Recoñecer figuras semellantes, deducir propiedades, relacións e teoremas esenciais na semellanza de triángulos e 
aplicalos na resolución de problemas xeométricos e no trazado de figuras diversas. Relacionar mediante escalas e 
saber empregar estas para interpretar planos. 

• Distinguir formas xeométricas no plano e no espazo, desenvolver a percepción das súas propiedades e deducir 
leis ou fórmulas para obter superficies e volumes. 

• Recoñecer e analizar as funcións que desempeñan os gráficos, os planos e os esbozos na mellor comprensión das 
mensaxes. 

• Identificar e representar informacións de uso cotián e dos ámbitos social e científico que presenten unha relación 
funcional dada verbalmente, por táboas, por ecuacións ou por gráficas e facer unha valoración a partir dun estudio 
analítico e gráfico previo. 

• Coñecer as características xerais das funcións constantes, lineais, afíns, cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa, exponenciais e das funcións definidas a anacos, asocialas a situacións reais e formar xuízos de valor ou emitir 
conxecturas tendo en conta a situación representada. 

• Identificar situacións reais nas que poidan aparecer funcións constantes, lineais, afíns, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, exponenciais e funcións definidas a anacos e representalas e estudar as súas características 
co fin de poder analizar mellor estas situacións ou ben emitir conxecturas sobre situacións representadas polas 
devanditas funcións. 
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• Utilizar diversas técnicas de recollida de datos e de organización e tratamento da información, calcular os 
parámetros estatísticos e valorar cualitativamente a súa representatividade para emitir un xuízo crítico. 

• Recoñecer na realidade a existencia de fenómenos deterministas e aleatorios, mediante as regularidades e leis que 
rexen os fenómenos do azar, e empregar, no caso dos experimentos aleatorios, métodos empíricos e teóricos para 
facer recontos de posibilidades e cuantificar a probabilidade de que determinado suceso ocorra. 

• Planificar e levar a cabo experiencias relacionadas co azar e a probabilidade facendo recontos, asignando 
probabilidades en casos sinxelos e interpretando os resultados obtidos. 

• Interpretar correctamente informacións de distinto tipo (táboas, gráficas, estatísticas, mapas, maquetas...) 
presentes nos ámbitos da actividade humana ou procedentes das distintas áreas que cursa o alumnado para así 
mellorar a súa comprensión e poder realizar unha valoración crítica. 

• Utilizar estratexias persoais na resolución de problemas integrando as xa aprendidas en cursos anteriores: 
reorganización de información, busca de exemplos e contraexemplos, ensaio e erro de modo sistemático, ir do 
particular ao xeral, a indución, a destreza no manexo dos instrumentos de medida e debuxo e de recursos 
tecnolóxicos, o cálculo mental rápido, a comprobación dos resultados... e valorar a adecuación desas estratexias en 
función do proceso e dos resultados obtidos. 

• Empregar de forma ordenada os distintos recursos tecnolóxicos para realizar cálculos, comprobar propiedades e 
relacións, construír gráficos, realizar simulacións e análises e para buscar, tratar, representar e transmitir información. 

• Aplicar na vida cotiá e na resolución de problemas procedementos propios da actividade matemática tales como a 
exploración sistemática de alternativas, a precisión e o rigor na linguaxe, a modificación de estratexias cando os 
resultados obtidos non son coherentes coa situación proposta ou a constancia na busca de solucións, a flexibilidade 
para cambiar de punto de vista... 

• Utilizar as formas do pensamento lóxico para organizar informacións, para establecer relacións e analizar 
propiedades, para formular e comprobar conxecturas e para realizar inferencias e deducións en situacións coñecidas 
para o alumnado e sobre as que teñan posibilidade de manipulación ou experimentación. 

• Ser perseverante e valorar as propias capacidades para analizar e intentar resolver problemas matemáticos. 

• Valorar a sensibilidade e o gusto pola presentación ordenada, clara e sistemática do proceso seguido en cálculos, 
medidas e resolución de problemas, explicando en todo momento o que se fai e por que se fai. 

• Desenvolver curiosidade e interese empregando as compoñentes creativa, manipulativa, estética e utilitaria das 
matemáticas. 

• Incorporar os coñecementos matemáticos novos aos que xa posúen e aos que van adquirindo no resto das áreas, e 
aplicalos para analizar e valorar criticamente a sociedade. 

• Valorar a presenza das matemáticas ao longo da historia non só na vida cotiá e nos ámbitos científico e 
tecnolóxico, senón tamén nos aspectos sociais, económicos, estéticos, laborais... e apreciar a aplicación dos seus 
coñecementos no desenvolvemento da sociedade actual. 

CONTIDOS 

Bloque 1: Contidos comúns 

• Planificación e utilización de estratexias na resolución de problemas, tales como o reconto exhaustivo, a indución 
ou a procura de problemas similares aos que hai que resolver. 

• Utilización da notación e do vocabulario precisos nas descricións verbais e escritas de elementos, relacións e 
propiedades e das estratexias e os razoamentos empregados nas resolucións dos problemas. 

• Gusto, na realización de exercicios e traballos, polo rigor e a precisión e pola presentación limpa e ordenada, 
tanto nas argumentacións e cálculos como nas representacións gráficas. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan información de carácter cuantitativo ou simbólico ou sobre elementos 
ou relacións espaciais. 
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• Confianza nas propias capacidades para efectuar cálculos e estimacións numéricas, para afrontar calquera tipo de 
problemas (numéricos, alxébricos, xeométricos, gráficos e estatísticos) e para comprender as relacións e propiedades 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Análise crítica das estratexias e procedementos utilizados e dos resultados obtidos, e comprobación do axuste da 
solución á situación presentada. 

• Apreciación positiva dos erros como elemento de mellora na aprendizaxe. 

• Perseveranza e curiosidade por descubrir ou ampliar os conceptos, propiedades e relacións, e por atopar mellores 
estratexias na resolución dos problemas. 

• Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, e flexibilidade e 
respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 

• Utilización de instrumentos de medida e debuxo e ferramentas tecnolóxicas na realización de cálculos e 
investigacións numéricas, nas representacións de funcións e gráficos estatísticos e no estudo das propiedades 
xeométricas. 

• Busca de información en distintos medios e lectura de textos que nos acheguen aos acontecementos e ás persoas 
relacionadas directa ou indirectamente coas matemáticas ao longo da historia. 

Bloque 2: Números 

Números reais 

• Números con expresión decimal infinita non periódica. Números irracionais. 

• O conxunto R dos números reais. Interpretación e uso en distintos contextos. 

• Comparación e ordenación de números reais e representación na recta real. 

• Valor absoluto dun número real. Distancia entre dous números. 

• Intervalos da recta real. Significado, escritura en linguaxe matemática e representación na recta real. 

• Aproximacións dun número real. Erros absoluto e relativo. Cotas do erro absoluto e relativo. 

• Operacións elementais con números reais. Propiedades. 

• Potencias de base real e expoñente enteiro. Propiedades. 

• Potencias con expoñente fraccionario e radicais. Propiedades. 

• Radicais equivalentes. Simplificación e comparación de radicais. 

• Operacións con radicais: suma, resta, multiplicación, división, potenciación e radicación. Racionalización. 

• Aplicación dos algoritmos, propiedades e xerarquía das distintas operacións (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación e radicación) e do uso das parénteses en exercicios cos distintos tipos de números reais. 

• Utilización das propiedades das operacións para elaborar estratexias de cálculo mental. 

• Resolución de problemas aritméticos da vida cotiá, das ciencias sociais e da natureza ou da tecnoloxía, usando as 
operacións e as unidades adecuadas e realizando cálculos exactos ou as aproximacións máis axeitadas (desde a toma 
de datos ata a solución) segundo o requira a situación na que se traballa. 

• Uso da calculadora científica nos cálculos con potencias e radicais, con expresións en notación científica e para 
obter aproximacións e calcular as cotas do erro cometido. 

Proporcionalidade numérica 

• Proporcionalidade simple directa e inversa 

• Identificación de magnitudes directa e inversamente proporcionais e obtención da correspondente constante de 
proporcionalidade. 

• Reparticións proporcionais directas e inversas. 
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• Proporcionalidade composta. 

• Porcentaxes. Porcentaxes encadeadas. Aumentos e diminucións porcentuais. 

• Xuro simple e xuro composto. 

• Aplicación da proporcionalidade á resolución de problemas cotiáns e financeiros habituais. 

• Utilización da calculadora e da folla de cálculo ou outros recursos informáticos na resolución de problemas que 
leven asociados cálculos numerosos e complexos. 

• Análise de resultados e valoración crítica das informacións relacionadas coa proporcionalidade numérica 
presentes na vida cotiá ou procedentes de situacións financeiras habituais. 

Bloque 3: Álxebra 

Expresións alxébricas 

• Expresións alxébricas. Obtención e interpretación de expresións literais en diferentes contextos. 

• Valor numérico dunha expresión alxébrica. 

• Operacións con polinomios con coeficientes reais. Propiedades. 

• Regra de Ruffini. Teorema do resto. 

• Aplicación das propiedades e xerarquía das operacións con números reais e das regras de uso das parénteses nas 
operacións con polinomios con coeficientes reais. 

• Raíces dun polinomio. Teorema do factor. 

• Factorización de polinomios. Polinomio irredutible. 

• Descomposición factorial de polinomios en factores primos sacando factor común ou baseándose nos produtos 
notables ou aplicando a regra de Ruffini. 

• Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de varios polinomios. 

• Fraccións alxébricas. Valor numérico dunha fracción alxébrica. 

• Fraccións alxébricas equivalentes. Obtención da fracción irredutible dunha fracción alxébrica.  

• Operacións con fraccións alxébricas sinxelas. 

Ecuacións e sistemas de ecuacións 

• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita: resolución e clasificación. 

• Ecuacións de segundo grao cunha incógnita: resolución e discusión das raíces. Forma canónica. 

• Resolución por métodos alxébricos ou por ensaio e erro sistemático de ecuacións bicadradas, con fraccións 
alxébricas, irracionais cuadráticas e exponenciais sinxelas. 

• Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas: resolución (alxébrica e gráfica) e clasificación e 
interpretación. 

• Sistemas de ecuacións non lineais con dúas incógnitas: resolución. 

• Comprobación das solucións en calquera tipo de ecuacións (imprescindible nas ecuacións con fraccións 
alxébricas e nas irracionais). 

• Resolución de problemas da vida cotiá e doutras áreas do coñecemento mediante ecuacións ou sistemas de 
ecuacións interpretando correctamente as solucións, se existen, dentro da situación formulada. 

• Uso da calculadora e de medios informáticos ben para obter solucións de ecuacións e sistemas de ecuacións por 
ensaio e erro ou con métodos gráficos, ben para comprobar a validez da solución obtida. 
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Inecuacións 

• Desigualdades. Propiedades. 

• Inecuacións. Conxunto solución. 

• Inecuacións equivalentes. 

• Inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución e representación gráfica do conxunto solución. 

• Sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución e representación gráfica do conxunto 
solución. 

• Inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. Resolución gráfica. 

• Sistemas de inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. Resolución gráfica. 

• Formulación e resolución de problemas sinxelos en diferentes contextos mediante inecuacións ou sistemas de 
inecuacións, interpretando as solucións dentro do contexto. 

• Uso de medios informáticos, cando sexa preciso, na resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións de 
primeiro grao cunha ou dúas incógnitas. 

Bloque 4: Xeometría 

Semellanza  

• Figuras semellantes. Razón de semellanza. 

• Construción de figuras semellantes a unha dada. 

• Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales. 

• Triángulos semellantes. Criterios de semellanza de triángulos. 

• Teorema da altura e teorema do cateto. 

• Aplicación do teorema de Tales, da semellanza de triángulos e do teorema de Pitágoras para a obtención indirecta 
de medidas. 

• Determinación das relacións existentes entre as razóns dos perímetros, das áreas e dos volumes e a razón de 
semellanza de dúas figuras semellantes, aplicándoa á resolución de problemas. 

• Escalas: interpretación e construción de esquemas, planos e maquetas empregando distintos instrumentos de 
medida e os medios tecnolóxicos cando sexa preciso. 

• Utilización dos distintos sistemas de medida e de distintas estratexias no cálculo de lonxitudes, áreas e volumes 
na resolución de problemas asociados ao mundo físico. 

Bloque 5: Funcións e gráficas 

Funcións 

• Concepto de función. Variables dependente e independente. 

• Elementos determinantes dunha función: dominio, percorrido, lei ou criterio ou fórmula. 

• Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica. 

• Características gráficas das funcións: puntos de corte cos eixes de coordenadas, continuidade e descontinuidade, 
asíntotas, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, concavidade e convexidade, puntos de inflexión, 
simetría, periodicidade e taxa de variación media nun intervalo. 

• Características e representación gráfica das función polinómicas de grao cero (funcións constantes) e de grao un 
(funcións afíns e lineais). Obtención da pendente e da ordenada na orixe. 

• A función polinómica de segundo grao ou función cuadrática. Características. Representación gráfica: a parábola. 
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• Resolución gráfica de sistemas de ecuacións non lineais con dúas incógnitas. 

• A función de proporcionalidade inversa. Características. Representación gráfica: a hipérbole. 

• A función exponencial. Características e representación gráfica. Estudo do comportamento exponencial do xuro 
composto. 

• Funcións definida a anacos. Interpretación e análise en contextos reais. 

• Obtención de gráficas de funcións por translacións verticais, horizontais ou oblicuas doutras máis sinxelas, 
relacionando o movemento xeométrico no plano coa expresión analítica da transformación. 

• Recoñecemento alxébrico e gráfico e identificación das funcións constante, lineal, afín, cuadrática, de 
proporcionalidade inversa, exponencial e definida a anacos en problemas con diferentes contextos científicos e reais e 
utilización das súas propiedades para analizar a situación. 

• Obtención en casos sinxelos da expresión alxébrica dunha función asociada á gráfica ou á táboa de valores. 

• Representación, simulación e análise gráfica, empregando, cando sexa preciso, as tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

Estatística unidimensional 

• Poboación e mostra. Variables estatísticas (cualitativas, cuantitativas: discretas e continuas). 

• Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 

• Agrupamento de datos. Recontos. Táboas de frecuencias. 

• Gráficas estatísticas: gráficos múltiples e diagramas de caixa. 

• Cálculo de parámetros: 

� Medidas de centralización: media aritmética, mediana e moda. 

� Medidas de posición: cuartís e percentís. 

� Medidas de dispersión: percorrido ou rango, desviación media, varianza, desviación típica. 

� Medida de dispersión relativa: coeficiente de variación. 

� Medidas de forma: nesgo ou asimetría, apuntamento ou curtose, concentración. 

• Emprego dos medios tecnolóxicos (calculadora, folla de cálculo...) como axuda na organización de datos, cálculo 
de parámetros e na obtención das gráficas estatísticas. 

• Interpretación de resultados, comparacións e valoracións utilizando as medidas de centralización e de dispersión. 

• Utilización da media e da desviación típica na descrición de certas distribucións. 

• Interpretación, análise e valoración críticas de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e 
dos ámbitos físico e social. 

Probabilidade 

• Experimentos deterministas e aleatorios. Espazo mostral. 

• Sucesos. Tipos. Operacións. 

• Frecuencias absolutas e relativas. Estabilización das frecuencias. 

• Probabilidade dun suceso. 

• Regra de Laplace. Aplicación á asignación de probabilidades. 

• Propiedades da probabilidade. Aplicación no cálculo de probabilidades. 

• Experimentos compostos. Probabilidade dun suceso nun experimento composto. 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 50 de 146 

• Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 

• Utilización de diferentes técnicas de reconto (diagramas en árbore, táboas de continxencia...) para asignar 
probabilidades. 

• Resolución de problemas de probabilidades procedentes da vida cotiá, dos medios de comunicación e dos 
ámbitos físico e social utilizando a notación e o vocabulario propios desta parte das matemáticas. 

• Utilización da probabilidade para interpretar acontecementos de realización incerta e tomar decisións 
fundamentais na vida cotiá.  

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Números reais: 15 sesións. 
� Proporcionalidade numérica: 9 sesións. 
� Expresións alxébricas: 15 sesións. 

2ª avaliación 
� Ecuacións e sistemas de ecuacións: 12 sesións. 
� Inecuacións: 12 sesións. 
� Semellanza: 9 sesións. 

3ª avaliación 
� Funcións: 12 sesións. 
� Estatística unidimensional: 9 sesións. 
� Probabilidade: 9 sesións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Identificar, clasificar e manexar con destreza os números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais) en 
situacións da vida cotiá e en diversos contextos tanto do medio natural como social e utilizar a linguaxe numérica 
para intercambiar informacións e analizar e comprender mellor a realidade.  

• Empregar correctamente as propiedades e procedementos de cálculo con números reais na realización de 
operacións combinadas coas catro operacións elementais e coa potenciación e a radicación, elixindo a forma de 
cálculo máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), usando adecuadamente os signos e as parénteses, 
simplificando tan pronto como sexa posible, e valorando e interpretando o proceso e os resultados obtidos no caso de 
estar resolvendo un problema. 

• Relacionar, comparar, ordenar e representar na recta numérica, coa notación adecuada, os números reais 
presentes en actividades do medio natural, dos contornos social e económico ou nas materias que cursa o alumnado.  

• Obter e utilizar convenientemente aproximacións por defecto e por exceso de números reais acoutando o erro 
(relativo e absoluto) cometido na resolución de problemas, desde a toma de datos ata a súa solución e apreciando a 
acumulación do mesmo. 

• Identificar e utilizar correctamente as formas de expresar un intervalo e representalo na recta real.  

• Recoñecer e distinguir relacións de proporcionalidade simple (directa e inversa) e de proporcionalidade 
composta, tanto na vida cotiá como no medio natural e na realidade social, e calcular os elementos descoñecidos 
aplicando con destreza o factor de conversión, a redución á unidade ou as regras de tres. 

• Resolver correctamente problemas da vida cotiá e vinculados a situacións financeiras habituais nas que haxa que 
realizar reparticións proporcionais, aumentos e diminucións porcentuais e cálculo de xuros simples ou compostos. 
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• Utilizar os conceptos e a terminoloxía procedentes das matemáticas comerciais para coñecer e poder interpretar 
criticamente informacións referentes á proporcionalidade numérica e, en xeral, a problemas que teñan que ver con 
situacións financeiras domésticas. 

• Representar mediante expresións alxébricas e ecuacións, coas convencións de notación habituais, a información 
procedente de problemas da vida cotiá ou do medio natural ou a realidade social dados por un enunciado en linguaxe 
natural ou cunha táboa sobre datos, propiedades, códigos, recontos, etc., e interpretar as relacións numéricas que se 
desprenden dunha fórmula ou dunha ecuación. 

• Empregar correctamente os conceptos, procedementos, propiedades e teoremas do cálculo alxébrico para 
factorizar expresións alxébricas (extraendo factor común, mediante expresións coñecidas ou coa regra de Ruffini), 
realizar as operacións elementais con polinomios e fraccións alxébricas sinxelas (simplificándoas sempre que sexa 
posible) e para resolver ecuacións de primeiro e de segundo grao, bicadradas, con fraccións alxébricas, irracionais 
cuadráticas e exponenciais sinxelas cunha incógnita e sistemas de dúas ecuacións lineais e non lineais con dúas 
incógnitas.  

• Resolver problemas empregando métodos numéricos, gráficos ou alxébricos que se baseen na utilización de 
fórmulas coñecidas ou na representación e resolución dos tipos de ecuacións e sistemas de ecuacións mencionados no 
parágrafo anterior, analizando a adecuación da solución ao contexto. 

• Manexar correctamente as propiedades alxébricas das desigualdades e as súas transformacións e aplicalas para 
resolver inecuacións e sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha ou con dúas incógnitas expresando a solución 
tanto alxébrica como graficamente e valorando a adecuación da mesma ao contexto no caso de resolver problemas. 

• Empregar procedementos de tenteo e ensaio e erro para atopar as solucións de ecuacións e inecuacións. 

• Empregar adecuadamente técnicas, destrezas e os instrumentos de medida dispoñibles para obter medidas 
directas e indirectas. 

• Seleccionar e aplicar correctamente os coñecementos xeométricos (semellanza de triángulos, escala, teoremas de 
Tales, de Pitágoras, da altura e do cateto, fórmulas básicas de áreas e volumes…) para resolver problemas do mundo 
físico e social. 

• Estudar representacións planas de obxectos e figuras espaciais (mapas, planos...), obter informacións sobre as 
súas características xeométricas e utilizar a escala como relación entre as medidas reais e as representadas para obter 
as primeiras a partir das segundas ou para realizar representacións. 

• Interpretar relacións funcionais a través da análise das características básicas da gráfica correspondente (dominio 
de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes, continuidade, asíntotas, monotonía, extremos, concavidade e 
convexidade, simetrías e periodicidade) e obter información práctica en problemas relacionados coa vida cotiá e os 
ámbitos social e físico. 

• Identificar relacións e analizar gráficas correspondentes ás funcións constantes, lineais, afíns, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, exponenciais ou definidas a anacos provenientes dos ámbitos social, físico ou da vida cotiá 
co fin de extraer conclusións críticas ou emitir xuízos sobre a situación ou fenómeno asociado. 

• Representar graficamente, con precisión e limpeza e elixindo as escalas e unidades adecuadas, fenómenos que se 
axusten a modelos das funcións nomeadas no parágrafo anterior e interpretalos a través das súas táboas de valores e 
dos seus elementos característicos.  

• Aproximar ou obter a taxa de variación media a partir de datos gráficos ou numéricos de funcións asociadas a 
situacións reais e extraer conclusións sobre a situación estudada. 

• Obter en casos sinxelos a fórmula da función asociada á gráfica ou á táboa de valores para poder así calcular 
valores descoñecidos. 

• Utilizar técnicas estatísticas de agrupación e reconto, de construción de táboas, de representación gráfica e de 
cálculo de medidas de centralización, posición, dispersión e forma en distribucións discretas e continuas, elixindo as 
que se estimen convenientes e as que sexan máis adecuadas aos feitos que se van analizar.  

• Interpretar e elaborar informacións estatísticas e extraer conclusións críticas ou facer predicións, utilizando un 
proceso ben estruturado e poñendo de relevo a importancia das mostras elixidas, a adecuación das representacións 
gráficas e a significatividade dos parámetros empregados. 
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• Determinar e interpretar nun experimento aleatorio simple ou composto sinxelo o espazo mostral e os sucesos 
asociados e asignar e interpretar a frecuencia e a probabilidade de forma empírica, por medio da regra de Laplace, 
usando táboas de continxencia e empregando técnicas de reconto (diagramas en árbore...). 

• Distinguir a dependencia ou independencia de sucesos e aplicalo no cálculo de probabilidades condicionadas. 

• Interpretar, baseándose na información que proporciona o cálculo de probabilidades de experimentos compostos 
sinxelos, situacións relacionadas co azar e aplicar as técnicas probabilísticas na toma de decisións razoables en 
diferentes situacións e problemas da vida cotiá e doutros ámbitos. 

• Realizar interpretacións críticas das informacións estatísticas dos medios de comunicación e dos ámbitos social e 
físico, rexeitando o uso incorrecto e amosando cautela e sentido crítico diante das crenzas populares. 

• Planificar e empregar técnicas que faciliten a correcta resolución de problemas tales como a organización da 
información, o método de ensaio e erro sistemático, a busca de casos particulares e de exemplos e contraexemplos, a 
elección das simbolizacións, representacións gráficas e algoritmos máis adecuados, a valoración e comprobación de 
solucións dentro do contexto, etc. 

• Utilizar adecuadamente os recursos tecnolóxicos (calculadora, programas informáticos específicos...) nos 
cálculos numéricos, xeométricos e estatísticos, na resolución de ecuacións e inecuacións, na obtención de medidas, na 
representación e análise de gráficas, no cálculo de parámetros estatísticos... 

• Amosar curiosidade, interese, autonomía, perseveranza e confianza nas propias capacidades, colaboración, 
flexibilidade e respecto na participación e nos traballos tanto individuais como en equipo. 

• Presentar mensaxes orais e escritos ordenados e claros que utilicen termos e expresións matemáticas precisas e 
rigorosas, argumentacións con criterios lóxicos, explicacións razoadas do proceso seguido e conclusións obtidas a 
partir dos resultados e tendo en conta o contexto. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Bloque 1: Contidos comúns 

O bloque 1 do apartado Contidos é considerado contido mínimo e debe tratarse a través dos demais bloques de contidos, 
vinculado a eles e aos contextos que o profesorado seleccione para facilitarlle ao alumnado o logro dos obxectivos 
xerais e a adquisición de competencias básicas. 

Bloque 2: Números 

• Números decimais ilimitados non periódicos: números irracionais. 

• O conxunto dos números reais. Identificación, clasificación e utilización en situacións relacionadas coa vida cotiá 
e as ciencias sociais e da natureza próximas ao alumnado, elixindo a notación adecuada. Comparación, ordenación e 
representación na recta real. 

• Expresión de raíces como potencias. Radicais equivalentes. Comparación e simplificación. Operacións (suma, 
resta, multiplicación, división, potenciación e raíz dunha raíz). Racionalización. 

• Operacións combinadas con números reais aplicando correctamente os algoritmos, prioridades e propiedades das 
operacións (suma, resta, multiplicación, división, potenciación e radicación) e as regras dos signos e de uso das 
parénteses e expresando os resultados simplificados (sen esquecerse de racionalizar cando sexa posible). Resolución 
de problemas. 

• Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e aproximación adecuadas en 
cada caso. Erros absoluto e relativo. Cotas do erro absoluto e relativo. 

• Desigualdades. Intervalos. Interpretación e representación na recta numérica calquera tipo de intervalo e 
viceversa. Valor absoluto. 

• Proporcionalidade directa e inversa, simple e composta. 
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• Reparticións proporcionais e cálculo de porcentaxes (aumentos e diminucións porcentuais e porcentaxes 
encadeados). Xuros simples e compostos. 

• Aplicación da proporcionalidade simple e composta á resolución de problemas cotiáns e financeiros habituais, 
interpretando e valorando as informacións que proveñen dese medio. 

Bloque 3: Álxebra 

• Obtención e interpretación de expresións literais a partir de diferentes situacións. Valor numérico. 

• Operacións con polinomios con coeficientes reais. Regra de Ruffini. 

• Descomposición factorial de polinomios en factores irredutibles extraendo factor común, usando as identidades 
notables ou coa regra de Ruffini. 

• Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita e sistemas de dúas ecuacións lineais con 
dúas incógnitas utilizando calquera dos métodos (igualación, substitución, redución e gráfico). 

• Resolución de ecuacións bicadradas, con fraccións alxébricas, irracionais cuadráticas e exponenciais sinxelas 
cunha incógnita e sistemas de ecuacións non lineais con dúas incógnitas (no caso dos sistemas tamén se resolverán 
graficamente). 

• Formulación e resolución de problemas en diversos contextos e doutras áreas do coñecemento mediante 
ecuacións de primeiro e segundo grao, bicadradas, irracionais cuadráticas, exponenciais sinxelas e sistemas de 
ecuacións lineais e non lineais sinxelos e interpretando as solucións dentro da situación formulada. 

• Resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha ou con dúas incógnitas expresando 
a solución tanto alxébrica como graficamente e valorando a adecuación da mesma ao contexto no caso de estar 
simbolizando unha situación problemática. 

Bloque 4: Xeometría 

• Identificación de figuras e corpos semellantes e relación entre as súas lonxitudes, áreas e volumes. 

• Aplicación dos criterios de semellanza de triángulos, o concepto de escala e os teoremas de Tales, de Pitágoras, 
da altura e do cateto para a obtención de medicións indirectas en figuras e corpos xeométricos, en especial en 
problemas frecuentes da vida cotiá. 

• Resolución de problemas xeométricos do mundo físico utilizando a semellanza, os teoremas de Tales e Pitágoras, 
o cálculo de lonxitudes, áreas e volumes... 

Bloque 5: Funcións e gráficas 

• Concepto de función. Variables e elementos determinantes. 

• Interpretación e análise dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica. 

• Identificación das características globais das funcións (dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos 
eixes, continuidade, asíntotas, monotonía, extremos, concavidade e convexidade, puntos de inflexión, simetrías e 
periodicidade) e descrición, coa linguaxe precisa, de ditas características. 

• A taxa de variación media como medida da variación nun intervalo. Análise de distintas formas de crecemento a 
partir de táboas, gráficas e enunciados verbais. 

• Representación, con precisión e limpeza e elixindo a escala e as unidades adecuadas, de funcións polinómicas 
constantes, lineais, afíns e cuadráticas, de funcións de proporcionalidade inversa, de funcións exponenciais ou de 
funcións definidas a anacos sinxelas. 

• Identificación das características básicas das funcións constantes, lineais, afíns, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, exponenciais ou definidas a anacos, relacionándoas coas súas correspondentes 
representacións gráficas. 
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• Estudo e interpretación de feitos reais sinxelos a través da análise das características das funcións constantes, 
lineais, afíns, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, exponenciais ou definidas a anacos que os representan. 
Utilización das tecnoloxías da información. 

• Obtención, en casos sinxelos, da expresión alxébrica dunha función da expresión asociada á gráfica ou á táboa de 
valores. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

• Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico a partir de situacións próximas ao alumnado: organización 
de datos (incluídas táboas de frecuencias absolutas e relativas), representación gráfica (gráficos múltiples e diagramas 
de caixa), cálculo de parámetros (media aritmética, mediana, moda, cuartís e percentís, percorrido ou rango, 
desviación media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación, nesgo) e interpretación crítica dos resultados. 
Utilización de axudas tecnolóxicas, como por exemplo a folla de cálculo, se é o caso. 

• Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 

• Cálculo das medidas de centralización e dispersión e utilización para realizar comparacións e valoracións. 

• Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e dos 
ámbitos físico e social. 

• Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Definición e tipos de sucesos nun experimento aleatorio. 

• Probabilidade. Aplicación das propiedades ao seu cálculo. 

• Asignación de probabilidades a sucesos equiprobables empregando técnicas elementais de reconto, os diagramas 
en árbore e a regra de Laplace.  

• Construción de sucesos nun experimento composto e asignación da probabilidade utilizando diversos recursos 
como por exemplo as táboas de continxencia e os diagramas en árbore. 

• Distinción entre sucesos dependentes e sucesos independentes e cálculo de probabilidades condicionadas. 

• Utilización do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar e expresar as 
decisións tomadas de acordo co contexto do problema presentado. 
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MATEMÁTICAS DE 4º DE ESO OPCIÓN B 

OBXECTIVOS  
• Incorporar á linguaxe e á comunicación habituais as distintas expresións e argumentacións matemáticas co fin de 
mellorar a devandita comunicación en precisión e rigor.  

• Coñecer e utilizar as diferentes linguaxes matemáticas (numérica, alxébrica, xeométrica, gráfica, estatística...) na 
medida na que sexan útiles para describir, representar e traducir as cuestións formuladas e as súas solucións, e logo 
analizar e interpretar a situación ou fenómeno que se representa. 

• Empregar o sistema decimal de numeración e os números reais (racionais e irracionais) xunto coas súas 
operacións para cuantificar e resolver situacións problemáticas e interpretar certos aspectos da realidade, elixindo a 
forma de cálculo axeitada (algoritmos, mental, con calculadora...), aplicando as propiedades e regras correctamente e 
valorando que o resultado se adecúe ao contexto, no caso de problemas relacionados coa realidade. 

• Perfeccionar o cálculo mental e entender a estimación como elemento habitual e rápido de cálculo previo ao uso 
da calculadora ou dos algoritmos de lapis e papel. 

• Recoñecer e decidir sobre a conveniencia de obter cálculos e medidas exactas ou aproximadas en función do seu 
uso e das características da situación e cuantificar a propagación e a marxe do erro ante unha aproximación. 

• Coñecer e aplicar na resolución de problemas o significado e uso de linguaxe e regras de cálculo alxébrico e 
saber utilizar as expresións literais para formular e resolver ecuacións de primeiro e segundo grao, bicadradas, con 
fraccións alxébricas, irracionais cuadráticas, exponenciais e logarítmicas sinxelas cunha incógnita e sistemas de 
ecuacións lineais e non lineais con dúas ecuacións e dúas incógnitas que representen a situación problemática. 

• Aplicar as propiedades das desigualdades numéricas e as regras e propiedades do cálculo alxébrico na resolución 
de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha ou con dúas incógnitas e empregalas para resolver problemas 
sinxelos en diferentes contextos. 

• Efectuar medidas indirectas usando conceptos e procedementos de semellanza, fórmulas, estimacións, 
trigonometría, etc., relacionadas con construcións en contextos reais e acoutando a marxe de erro cometido se é o 
caso. 

• Recoñecer e deducir propiedades, relacións e teoremas esenciais na semellanza de triángulos e aplicalos xunto 
cos conceptos e relacións trigonométricas na resolución de problemas xeométricos e topográficos con triángulos 
rectángulos. 

• Identificar e representar informacións de uso cotián, da ciencia e tecnoloxía e das ciencias sociais que presenten 
unha relación funcional dada verbalmente, por táboas, por ecuacións ou por gráficas e facer unha valoración a partir 
dun estudio analítico e gráfico previo. 

• Coñecer as características xerais das funcións constantes, lineais, afíns, cuadráticas, de proporcionalidade 
inversa, exponenciais, logarítmicas e das funcións definidas a anacos, tanto da súa expresión alxébrica como gráfica, 
e formar xuízos de valor ou emitir conxecturas no caso de ter que asocialas a situacións reais. 

• Identificar situacións reais nas que poidan aparecer funcións constantes, lineais, afíns, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos e representalas e estudar as súas 
características co fin de poder analizar mellor estas situacións ou ben emitir conxecturas sobre situacións 
representadas polas devanditas funcións. 

• Utilizar diversas técnicas de recollida de datos e de organización e tratamento da información, calcular os 
parámetros estatísticos e valorar cualitativamente a súa representatividade para emitir un xuízo crítico. 

• Recoñecer na realidade a existencia de fenómenos deterministas e aleatorios, mediante as regularidades e leis que 
rexen os fenómenos do azar, e empregar, no caso dos experimentos aleatorios, métodos empíricos e teóricos para 
facer recontos de posibilidades e cuantificar a probabilidade de que determinado suceso ocorra. 

• Planificar e levar a cabo experiencias relacionadas co azar e a probabilidade facendo recontos, asignando 
probabilidades en casos sinxelos e interpretando os resultados obtidos. 
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• Interpretar correctamente informacións de distinto tipo (táboas, gráficas, estatísticas, mapas, maquetas...) 
presentes nos ámbitos da actividade humana ou procedentes das distintas áreas que cursa o alumnado para así 
mellorar a súa comprensión e poder realizar unha valoración crítica. 

• Utilizar estratexias persoais na resolución de problemas integrando as xa aprendidas en cursos anteriores: 
reorganización de información, busca de exemplos e contraexemplos, ensaio e erro sistemático, ir do particular ao 
xeral, a indución, a destreza no manexo da calculadora científica, o cálculo mental rápido, comprobación dos 
resultados... e valorar a adecuación desas estratexias en función do proceso e dos resultados obtidos. 

• Usar, tanto no traballo individual como en equipo, distintas fontes e criterios na análise da realidade, elaborar 
valoracións críticas e razoadas, escoitar con respecto os puntos de vista dos demais e modificar, se é preciso, o noso 
xuízo ou a estratexia desenvolvida. 

• Empregar de forma ordenada os distintos recursos tecnolóxicos para realizar cálculos, comprobar propiedades e 
relacións, construír gráficos, realizar simulacións e análises e para buscar, tratar, representar e transmitir información. 

• Aplicar na vida cotiá e na resolución de problemas procedementos propios da actividade matemática tales como a 
exploración sistemática de alternativas, a precisión e o rigor na linguaxe, a modificación de estratexias cando os 
resultados obtidos non son coherentes coa situación proposta ou a constancia na busca de solucións, a flexibilidade 
para cambiar de punto de vista... 

• Utilizar as formas do pensamento lóxico para organizar e relacionar informacións, para formular e comprobar 
conxecturas e para realizar inferencias e deducións en situacións coñecidas para o alumnado e sobre as que teñan 
posibilidade de manipulación ou experimentación. 

• Ser perseverante e valorar as súas propias capacidades para analizar e intentar resolver problemas matemáticos. 

• Cultivar a sensibilidade e o gusto pola presentación ordenada, clara e sistemática do proceso seguido en cálculos, 
medidas e resolución de problemas, explicando en todo momento o que se fai e por que se fai. 

• Desenvolver curiosidade e interese empregando as compoñentes creativa, manipulativa, estética e utilitaria das 
matemáticas. 

• Incorporar os coñecementos matemáticos novos aos que xa posúen e aos que van adquirindo no resto das áreas, e 
aplicalos para analizar e valorar criticamente os fenómenos científicos e sociais. 

• Recoñecer a presenza das matemáticas na vida cotiá, nas ciencias sociais e da natureza, na economía, na 
tecnoloxía, no mundo laboral... e a utilidade e necesidade de aplicación dos seus coñecementos na resolución e 
interpretación de situacións e fenómenos tanto ao longo da historia como na sociedade actual. 

CONTIDOS 

Bloque 1: Contidos comúns 

• Planificación e utilización de estratexias na resolución de problemas, tales como o reconto exhaustivo, a indución 
ou a procura de problemas similares aos que hai que resolver. 

• Utilización da notación e do vocabulario precisos nas descricións verbais e escritas de elementos, relacións e 
propiedades e das estratexias e os razoamentos empregados nas resolucións dos problemas. 

• Gusto, na realización de exercicios e traballos, polo rigor e a precisión e pola presentación limpa e ordenada, 
tanto nas argumentacións e cálculos como nas representacións gráficas. 

• Interpretación de mensaxes que conteñan información de carácter cuantitativo ou simbólico ou sobre elementos 
ou relacións espaciais. 

• Confianza nas propias capacidades para efectuar cálculos e estimacións numéricas, para afrontar calquera tipo de 
problemas (numéricos, alxébricos, xeométricos, gráficos e estatísticos) e para comprender as relacións e propiedades 
matemáticas e tomar decisións a partir delas. 

• Análise crítica das estratexias e procedementos utilizados e dos resultados obtidos, e comprobación do axuste da 
solución á situación presentada. 
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• Apreciación positiva dos erros como elemento de mellora na aprendizaxe. 

• Perseveranza e curiosidade por descubrir ou ampliar os conceptos, propiedades e relacións, e por atopar mellores 
estratexias na resolución dos problemas. 

• Planificación e realización de traballos matemáticos tanto individualmente como en equipo, e flexibilidade e 
respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 

• Utilización de instrumentos de medida e debuxo e ferramentas tecnolóxicas na realización de cálculos e 
investigacións numéricas, nas representacións de funcións e gráficos estatísticos e no estudo das propiedades 
xeométricas. 

• Busca de información en distintos medios e lectura de textos que nos acheguen aos acontecementos e ás persoas 
relacionadas directa ou indirectamente coas matemáticas ao longo da historia. 

Bloque 2: Números 

Números reais 

• Números decimais ilimitados non periódicos. Números irracionais. 

• O conxunto R dos números reais. Interpretación e uso en distintos contextos. 

• Comparación e ordenación de números reais e representación na recta real. 

• Valor absoluto dun número real. Distancia entre dous números. 

• Intervalos da recta real. Significado, escritura en linguaxe matemática e representación na recta real. 

• Aproximacións dun número real. Erros absoluto e relativo. Cotas do erro absoluto e do erro relativo. 

• Operacións elementais con números reais. Propiedades. 

• Potencias de base un número real e expoñente un número enteiro. Propiedades. 

• Potencias con expoñente fraccionario e radicais. Propiedades. 

• Radicais equivalentes. Simplificación e comparación de radicais. 

• Operacións con radicais: suma, resta, multiplicación, división, potenciación e radicación. Racionalización. 

• Aplicación dos algoritmos, propiedades e xerarquía das distintas operacións (suma, resta, multiplicación, 
división, potenciación e radicación) e do uso das parénteses en exercicios cos distintos tipos de números reais. 

• Utilización das propiedades das operacións para elaborar estratexias de cálculo mental. 

• Resolución de problemas aritméticos da vida cotiá, das ciencias sociais e da natureza ou da tecnoloxía, usando as 
operacións e as unidades adecuadas e realizando cálculos exactos ou as aproximacións máis axeitadas (desde a toma 
de datos ata a solución) segundo o requira a situación na que se traballa. 

• Uso da calculadora científica nos cálculos con potencias e radicais, con expresións en notación científica e para 
obter aproximacións e calcular as cotas do erro cometido. 

• Logaritmo dun número real. Propiedades. 

Bloque 3: Álxebra 

Expresións alxébricas 

• Expresións alxébricas. Obtención e interpretación de expresións literais en diferentes contextos. 

• Valor numérico dunha expresión alxébrica. 

• Operacións con polinomios con coeficientes reais. Propiedades. 

• Regra de Ruffini. Teorema do resto. 
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• Uso correcto das propiedades e xerarquía das operacións con números reais e das regras de uso das parénteses 
nas operacións con polinomios con coeficientes reais. 

• Raíces dun polinomio. Teorema do factor. 

• Factorización de polinomios. Polinomio irredutible. 

• Descomposición factorial de polinomios en factores primos sacando factor común ou baseándose nos produtos 
notables ou aplicando a regra de Ruffini. 

• Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de varios polinomios. 

• Fraccións alxébricas. Valor numérico dunha fracción alxébrica. 

• Fraccións alxébricas equivalentes. Obtención da fracción irredutible dunha fracción alxébrica.  

• Operacións con fraccións alxébricas sinxelas. 

Ecuacións e sistemas de ecuacións 

• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita: resolución e clasificación. 

• Ecuacións de segundo grao cunha incógnita: resolución e discusión das raíces. Forma canónica. 

• Resolución por métodos alxébricos ou por ensaio erro sistemático de ecuacións bicadradas, con fraccións 
alxébricas, irracionais cuadráticas, exponenciais e logarítmicas sinxelas. 

• Sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas: resolución (alxébrica e gráfica), clasificación e interpretación. 

• Sistemas de ecuacións non lineais con dúas incógnitas: resolución. 

• Comprobación das solucións en calquera tipo de ecuacións (imprescindible nas ecuacións con fraccións 
alxébricas e nas irracionais). 

• Resolución de problemas da vida cotiá e das distintas ciencias mediante ecuacións ou sistemas de ecuacións, 
interpretando correctamente as solucións, se existen, dentro da situación formulada. 

• Uso da calculadora e de medios informáticos ben para obter solucións de ecuacións e sistemas de ecuacións por 
ensaio e erro ou con métodos gráficos, ben para comprobar a validez da solución obtida. 

Inecuacións 

• Desigualdades. Propiedades. 

• Inecuacións. Conxunto solución. 

• Inecuacións equivalentes. 

• Inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución e representación gráfica do conxunto solución. 

• Sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución e representación gráfica do conxunto 
solución. 

• Inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. Resolución gráfica. 

• Sistemas de inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. Resolución gráfica. 

• Formulación e resolución de problemas sinxelos en diferentes contextos mediante inecuacións ou sistemas de 
inecuacións, interpretando as solucións dentro do contexto. 

• Uso de medios informáticos, cando sexa preciso, na resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións de 
primeiro grao cunha ou dúas incógnitas. 

Bloque 4: Xeometría 

Semellanza  

• Figuras semellantes. Razón de semellanza. 
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• Determinación das relacións existentes entre as razóns dos perímetros, das áreas e dos volumes e a razón de 
semellanza de dúas figuras semellantes, aplicándoa á resolución de problemas. 

• Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales. 

• Triángulos semellantes. Criterios de semellanza de triángulos. 

• Teorema da altura e do cateto. 

• Aplicación dos criterios de semellanza de triángulos, dos teoremas do cateto e da altura na resolución de figuras e 
corpos xeométricos. 

Trigonometría plana 

• Arcos e ángulos. Sistemas de medida. 

• Ampliación do concepto de ángulo: ángulos negativos e ángulos de máis dun xiro. 

• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo: seno, coseno, tanxente e as súas inversas. 

• Razóns trigonométricas dos ángulos de 30º, 60º e 45º. 

• Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. Circunferencia goniométrica. 

• Obtención razoada das razóns trigonométricas dos ángulos de 0º, 90º, 180º e 270º na circunferencia 
goniométrica. 

• Relacións entre as razóns trigonométricas dun mesmo ángulo. 

• Relacións entre as razóns trigonométricas de ángulos complementarios, suplementarios, ángulos que difiren en 
180º, ángulos que difiren en 360º e ángulos opostos. 

• Resolución de triángulos rectángulos: utilización da trigonometría plana e das propiedades da semellanza de 
triángulos na resolución de triángulos rectángulos obtendo así medidas indirectas de lonxitudes e amplitudes de 
ángulos. 

• Aplicación da trigonometría plana á resolución de problemas xeométricos e topográficos reais a partir da 
formación previa de triángulos rectángulos. 

• Uso da calculadora científica para expresar un mesmo ángulo en distintos sistemas de medida e para obter as 
razóns trigonométricas dun ángulo ou para coñecer o ángulo a partir dunha das súas razóns trigonométricas. 

• Utilización dos coñecementos xeométricos para a resolución de problemas métricos do mundo físico: medida e 
cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. 

Bloque 5: Funcións e gráficas 

Funcións 

• Concepto de función. Variables dependente e independente. 

• Elementos determinantes dunha función: dominio, percorrido, lei ou criterio ou fórmula. 

• Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica. 

• Características gráficas das funcións: puntos de corte cos eixes de coordenadas, continuidade e descontinuidade, 
asíntotas, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, concavidade e convexidade, puntos de inflexión, 
simetría, periodicidade e taxa de variación media nun intervalo. 

• Características e representación gráfica das función polinómicas de grao cero (funcións constantes) e de grao un 
(funcións afíns e lineais). Obtención da pendente e da ordenada na orixe. 

• A función cuadrática ou de segundo grao. Características. Representación gráfica: a parábola. 

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

• A función de proporcionalidade inversa. Características. Representación gráfica: a hipérbole. 

• A función exponencial. Características e representación gráfica. 
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• A función logarítmica. Características e representación gráfica. 

• Funcións definida a anacos. Interpretación e análise en contextos reais. 

• Obtención de gráficas de funcións por translacións verticais, horizontais ou oblicuas doutras máis sinxelas, 
relacionando o movemento xeométrico no plano coa expresión analítica da transformación. 

• Recoñecemento alxébrico e gráfico e identificación das funcións constante, lineal, afín, cuadrática, de 
proporcionalidade inversa, exponencial, logarítmica e definida a anacos en problemas con diferentes contextos 
científicos e reais e utilización das súas propiedades para analizar a situación. 

• Obtención en casos sinxelos da expresión alxébrica dunha función asociada á gráfica ou á táboa de valores. 

• Representación, simulación e análise gráfica, empregando, cando sexa preciso, as tecnoloxías da información e 
da comunicación. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

Estatística unidimensional 

• Poboación e mostra. Variables estatísticas (cualitativas, cuantitativas: discretas y continuas). 

• Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 

• Agrupamento de datos. Recontos. Táboas de frecuencias. 

• Gráficas estatísticas: gráficos múltiples e diagramas de caixa. 

• Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación. Detección de falacias. 

• Cálculo de parámetros: 

� Medidas de centralización: media aritmética, mediana e moda. 

� Medidas de posición: cuartís e percentís. 

� Medidas de dispersión: percorrido ou rango, desviación media, varianza e desviación típica. 

� Medida de dispersión relativa: coeficiente de variación. 

� Medidas de forma: nesgo ou asimetría, apuntamento ou curtose, concentración. 

• Emprego dos medios tecnolóxicos (calculadora, folla de cálculo...) como axuda na organización de datos, cálculo 
de parámetros e na obtención das gráficas estatísticas. 

• Interpretación de resultados, comparacións e valoracións utilizando as medidas de centralización e de dispersión. 

• Utilización da media e da desviación típica na descrición de certas distribucións. 

• Interpretación, análise e valoración críticas de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e 
dos ámbitos físico e social. 

Técnicas de reconto. Combinatoria 

• Diagramas en árbore e táboas de continxencia. 

• Variacións sen e con repetición. Formación e fórmulas. 

• Permutacións sen repetición. Factorial dun número. 

• Combinacións sen repetición. Formación e fórmula. 

• Números combinatorios. Propiedades. 

• Confección do triángulo de Tartaglia e interpretación sobre el das propiedades dos números combinatorios. 

• Identificación e resolución de situacións problemáticas relacionadas coas variacións, combinacións e 
permutacións, e comprobación da validez dos resultados. 
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• Diferenciación entre combinacións e variacións e recoñecemento das permutacións como caso particular destas 
últimas. 

• Uso correcto de vocabulario e notación propios da combinatoria para describir e cuantificar. 

Probabilidade 

• Experimentos deterministas e aleatorios. Espazo mostral. 

• Sucesos. Tipos. Operacións. 

• Frecuencias absolutas e relativas. Estabilización das frecuencias. 

• Probabilidade dun suceso. 

• Regra de Laplace. Aplicación á asignación de probabilidades. 

• Propiedades da probabilidade. Aplicación no cálculo de probabilidades. 

• Experimentos compostos. Probabilidade dun suceso nun experimento composto. 

• Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 

• Utilización de diferentes técnicas de reconto (diagramas en árbore, táboas de continxencia, combinatoria...) para 
asignar probabilidades. 

• Resolución de problemas de probabilidades procedentes da vida cotiá, dos medios de comunicación e dos 
ámbitos físico e social utilizando a notación e o vocabulario propios desta parte das matemáticas. 

• Uso do vocabulario adecuado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar en diferentes contextos. 

• Utilización da probabilidade para interpretar acontecementos de realización incerta e tomar decisións 
fundamentais en distintos contextos. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Números reais: 12 sesións. 
� Expresións alxébricas: 9 sesións. 
� Ecuacións e sistemas de ecuacións: 12 sesións 
� Inecuacións: 6 sesións 

2ª avaliación 
� Semellanza: 6 sesións. 
� Trigonometría plana: 15 sesións. 
� Funcións (I): 12 sesións. 

3ª avaliación 
� Funcións (II): 9 sesións. 
� Estatística unidimensional: 9 sesións. 
� Técnicas de reconto. Combinatoria: 6 sesións. 
� Probabilidade: 6 sesións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Identificar, clasificar e manexar con destreza os números reais en situacións da vida diaria, dos contornos social, 
económico, científico e tecnolóxico ou das outras materias do ámbito académico para intercambiar informacións e 
analizar e comprender mellor a realidade.  
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• Empregar correctamente as propiedades e procedementos de cálculo con números reais na realización de 
operacións combinadas das catro operacións elementais, da potenciación e a radicación e na obtención de logaritmos 
sinxelos, elixindo a forma de cálculo máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), usando adecuadamente os 
signos e as parénteses, simplificando tan pronto como sexa posible, e valorando e interpretando o proceso e os 
resultados obtidos no caso de estar resolvendo un problema. 

• Relacionar, comparar, ordenar e representar na recta numérica, coa notación adecuada, os números reais 
presentes en actividades do medio natural, dos contornos social, económico, científico e tecnolóxico ou nas outras 
materias que cursan.  

• Obter e utilizar convenientemente aproximacións, por defecto e por exceso, de números reais acoutando o erro 
(relativo e absoluto) cometido na resolución de problemas, desde a toma de datos ata a súa solución e apreciando a 
acumulación do mesmo. 

• Identificar e utilizar correctamente as formas de expresar un intervalo e representalo na recta real.  

• Representar mediante expresións alxébricas e ecuacións, coas convencións de notación habituais, a información 
procedente das matemáticas e dos campos económico, social, científico e tecnolóxico dada por un enunciado en 
linguaxe natural ou cunha táboa sobre datos, propiedades, códigos, recontos, etc., e interpretar as relacións numéricas 
que se desprenden dunha fórmula ou dunha ecuación. 

• Empregar correctamente os conceptos, procedementos, propiedades e teoremas do cálculo alxébrico para 
factorizar expresións alxébricas (extraendo factor común, mediante expresións coñecidas ou coa regra de Ruffini), 
realizar as operacións elementais con polinomios e fraccións alxébricas sinxelas (simplificándoas sempre que sexa 
posible) e para resolver ecuacións de primeiro e de segundo grao, bicadradas, con fraccións alxébricas, irracionais 
cuadráticas e exponenciais e logarítmicas sinxelas cunha incógnita e sistemas de dúas ecuacións lineais e non lineais 
con dúas incógnitas.  

• Resolver problemas empregando métodos numéricos, gráficos ou alxébricos que se baseen na utilización de 
fórmulas coñecidas ou na representación e resolución dos tipos de ecuacións e sistemas de ecuacións mencionados no 
parágrafo anterior, analizando a adecuación da solución ao contexto. 

• Manexar correctamente as propiedades alxébricas das desigualdades e as súas transformacións e aplicalas para 
resolver inecuacións e sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha ou con dúas incógnitas expresando a solución 
tanto alxébrica como graficamente e valorando a adecuación da mesma ao contexto no caso de resolver problemas. 

• Empregar procedementos de tenteo e ensaio e erro para atopar as solucións de ecuacións e inecuacións. 

• Empregar adecuadamente técnicas, destrezas e os instrumentos de medida dispoñibles para obter medidas 
directas e indirectas. 

• Seleccionar e aplicar correctamente os coñecementos xeométricos (semellanza de triángulos, escalas, teoremas de 
Tales, de Pitágoras, da altura e do cateto, fórmulas básicas de áreas e volumes…) para resolver problemas dos 
ámbitos científico, físico e social. 

• Obter as razóns trigonométricas dun ángulo agudo nun triángulo rectángulo e dun ángulo calquera relacionándoo, 
na circunferencia goniométrica, cun ángulo do primeiro cuadrante e deducir as restantes razóns trigonométricas dun 
ángulo coñecendo unha das súas razóns e o cuadrante ao que pertence. 

• Aplicar os contidos elementais de trigonometría plana para a obtención de lonxitudes e ángulos (expresados no 
sistema sesaxesimal e en radiáns) en triángulos rectángulos, figuras xeométricas e, en especial, en problemas 
topográficos, utilizando unidades de medida adecuadas ao contexto e a calculadora científica cando sexa preciso. 

• Interpretar relacións funcionais a través da análise das características básicas da gráfica correspondente (dominio 
de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes, continuidade, asíntotas, monotonía, extremos, concavidade e 
convexidade, simetrías e periodicidade) e obter información práctica en problemas relacionados coa vida cotiá e a 
realidade social e científica. 

• Identificar relacións e analizar gráficas correspondentes ás funcións constantes, lineais, afíns, cuadráticas, de 
proporcionalidade inversa, exponenciais, logarítmicas ou definidas a anacos provenientes dos ámbitos científico, 
físico ou social, co fin de extraer conclusións críticas ou emitir xuízos sobre a situación ou fenómeno asociado. 

• Representar graficamente, con precisión e limpeza e elixindo as escalas e unidades adecuadas, fenómenos que se 
axusten a modelos das funcións nomeadas no parágrafo anterior e interpretalos a través das súas táboas de valores e 
dos seus elementos característicos.  
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• Aproximar ou obter a taxa de variación media a partir dos datos gráficos, numéricos ou valores concretos 
alcanzados pola expresión alxébrica de funcións asociadas a situacións reais e extraer conclusións sobre a situación 
estudada.  

• Obter en casos sinxelos a fórmula da función asociada á gráfica ou á táboa de valores para poder así calcular 
valores descoñecidos. 

• Utilizar técnicas estatísticas de agrupación e reconto, de construción de táboas, de representación gráfica e de 
cálculo de medidas de centralización, posición, dispersión e forma en distribucións discretas e continuas, elixindo as 
que se estimen convenientes e as que sexan máis adecuadas aos feitos que se van analizar.  

• Interpretar e elaborar informacións estatísticas e extraer conclusións críticas ou facer predicións, utilizando un 
proceso ben estruturado e poñendo de relevo a importancia das mostras elixidas, a adecuación das representacións 
gráficas e a significatividade dos parámetros empregados. 

• Empregar estratexias de cálculo precisas para determinar o número de grupos distintos que se poden obter cuns 
determinados elementos segundo interveña ou non a orde e segundo exista ou non repetición de elementos. 

• Resolver problemas formulados a partir de variacións con e sen repetición e permutacións e combinacións sen 
repetición, servíndose no último caso das propiedades dos números combinatorios. 

• Determinar e interpretar nun experimento aleatorio simple ou composto sinxelo o espazo mostral e os sucesos 
asociados e asignar e interpretar a frecuencia e a probabilidade de forma empírica, por medio da regra de Laplace, con 
táboas de continxencia e empregando técnicas de reconto (diagramas en árbore...). 

• Distinguir a dependencia ou independencia de sucesos e aplicalo no cálculo de probabilidades condicionadas. 

• Interpretar, baseándose na información que proporciona o cálculo de probabilidades de experimentos compostos 
sinxelos, situacións relacionadas co azar e aplicar as técnicas probabilísticas na toma de decisións razoables en 
diferentes situacións e problemas da vida cotiá e doutros ámbitos. 

• Realizar interpretacións críticas das informacións estatísticas dos medios de comunicación e dos ámbitos 
científico, físico e social, rexeitando o uso incorrecto e amosando cautela e sentido crítico diante das crenzas 
populares. 

• Planificar e empregar técnicas que faciliten a correcta resolución de problemas como a organización da 
información, o ensaio e erro sistemático, a busca de casos particulares e de exemplos e contraexemplos, a elección 
das simbolizacións, representacións gráficas e algoritmos máis adecuados, a valoración e comprobación de solucións 
dentro do contexto, etc. 

• Utilizar adecuadamente os recursos tecnolóxicos (calculadora, folla de cálculo, programas informáticos 
específicos...) nos cálculos numéricos, xeométricos e estatísticos, na resolución de ecuacións e inecuacións, na 
obtención de medidas, na representación e análise de gráficas, no cálculo de parámetros estatísticos... 

• Amosar curiosidade, interese, autonomía, perseveranza e confianza nas propias capacidades, colaboración, 
flexibilidade e respecto na participación e nos traballos tanto individuais como en equipo. 

• Presentar mensaxes orais e escritos ordenados e claros que utilicen termos e expresións matemáticas precisas e 
rigorosas, argumentacións con criterios lóxicos, explicacións razoadas do proceso seguido e conclusións obtidas a 
partir dos resultados e tendo en conta o contexto. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

Bloque 1: Contidos comúns 

O bloque 1 do apartado Contidos é considerado contido mínimo e debe tratarse a través dos demais bloques de contidos, 
vinculado a eles e aos contextos que o profesorado seleccione para facilitarlle ao alumnado o logro dos obxectivos 
xerais e a adquisición de competencias básicas. 
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Bloque 2: Números 

• Recoñecemento de números que non poden expresarse en forma de fracción. Números irracionais. 

• O conxunto dos números reais. Comparación, orde e representación na recta real. 

• Desigualdades. Intervalos. Significado e diferentes formas de expresar un intervalo. Valor absoluto. 

• Interpretación e uso dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación e aproximación adecuadas en 
cada caso. Erros absoluto e relativo. Cotas dos erros absoluto e relativo. 

• Potencias de base un número real e expoñente un número enteiro. Propiedades. 

• Expresión de raíces en forma de potencia. Radicais equivalentes. Comparación e simplificación de radicais. 

• Operacións con radicais (suma, resta, multiplicación, división, potenciación e raíz dunha raíz). Racionalización. 

• Utilización da xerarquía e propiedades das operacións e do uso de parénteses para a realización de operacións 
combinadas coas operacións elementais e con potencias de expoñente enteiro e fraccionario e radicais, simplificando 
tan pronto como sexa posible. Resolución de problemas. 

• Realización de operacións con calquera tipo de expresión numérica, utilizando a calculadora cando a situación o 
requira. Cálculos aproximados. Recoñecemento de situacións que requiran a expresión de resultados en forma exacta 
(radical ou fraccionaria). 

• Logaritmo dun número real. Propiedades. 

Bloque 3: Álxebra 

• Expresións literais: obtención e interpretación a partir de diferentes situacións, cálculo de valores numéricos e 
realización de operacións. Utilización de igualdades notables e das propiedades das operacións. 

• Descomposición factorial de polinomios en factores irredutibles extraendo factor común, usando as igualdades 
notables ou coa regra de Ruffini. 

• Resolución por métodos alxébricos, gráficos ou por ensaio e erro sistemático de diferentes tipos de ecuacións 
(primeiro e segundo grao, bicadradas, con fraccións alxébricas, con radicais, exponenciais, logarítmicas...), utilizando 
medios tecnolóxicos, se é o caso. 

• Resolución gráfica e alxébrica dos sistemas de ecuacións lineais e non lineais con dúas incógnitas, utilizando, 
cando se considere necesario, medios informáticos. 

• Resolución de problemas cotiáns e doutras áreas de coñecemento mediante ecuacións primeiro e segundo grao, 
bicadradas, con fraccións alxébricas, con radicais, exponenciais e logarítmicas e mediante sistemas de ecuacións 
lineais e non lineais con dúas incógnitas, interpretando a solución dentro da situación formulada. 

• Resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais cunha e dúas incógnitas. Representación e 
interpretación gráfica. Formulación e resolución de problemas sinxelos en diferentes contextos acompañada da 
interpretación da solución. 

Bloque 4: Xeometría 

• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo e dun ángulo calquera. 

• Relacións entre as razóns trigonométricas dun mesmo ángulo e as razóns trigonométricas de ángulos 
complementarios, suplementarios, ángulos que difiren en 180º, ángulos que difiren en 360º e ángulos opostos. 

• Uso da calculadora para o cálculo de ángulos e de razóns trigonométricas. 

• Obtención das razóns trigonométricas dos ángulos de 30º, 60º e 45º e dos ángulos de 0º, 90, 180º e 270º. 

• Resolución de triángulos. Aplicación dos coñecementos xeométricos (trigonometría plana, semellanza, escalas, 
teoremas de Tales, de Pitágoras, da altura e do cateto, fórmulas de áreas e volumes...) á resolución de problemas 
métricos no mundo físico: medida e cálculo de lonxitudes, áreas e volumes. 

• Razón entre lonxitudes, áreas e volumes de corpos semellantes. 
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Bloque 5: Funcións e gráficas 

• Concepto de función. Variables e elementos determinantes. 

• Interpretación dun fenómeno descrito mediante un enunciado, táboa, gráfica ou expresión analítica. Análise de 
resultados. 

• Características das funcións: dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, 
continuidade e descontinuidade, asíntotas, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, concavidade e 
convexidade, puntos de inflexión, simetría, periodicidade e taxa de variación media nun intervalo. Identificación e 
descrición con linguaxe precisa. 

• 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. 

• Recoñecemento de modelos funcionais: función constante, función afín, función lineal, función cuadrática, de 
proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica. Aplicacións a contextos e situacións reais. Representación, 
simulación, análise gráfica e extracción de conclusións da situación asociada, empregando para a súa análise, cando 
sexa preciso, as tecnoloxías da información. 

• Representación, con precisión e limpeza e elixindo a escala e as unidades adecuadas, de funcións constantes, 
afíns, lineais, cuadráticas, de proporcionalidade inversa, exponenciais e logarítmicas. Características. 

• Funcións definidas a anacos. Procura e interpretación en situacións reais. 

• Obtención, en casos sinxelos, da expresión alxébrica dunha función asociada á gráfica ou á táboa de valores. 

Bloque 6: Estatística e probabilidade 

• Realización das fases e tarefas dun estudo estatístico: organización de datos (incluídas táboas de frecuencias 
absolutas e relativas), representación gráfica (gráficos múltiples e diagramas de caixa), cálculo de parámetros (media 
aritmética, mediana, moda, cuartís e percentís, percorrido ou rango, desviación media, varianza, desviación típica, 
coeficiente de variación, nesgo) e interpretación crítica dos resultados. Utilización, cando sexa preciso, axudas 
tecnolóxicas. 

• Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. 

• Análise crítica de táboas e gráficas estatísticas nos medios de comunicación. Detección de falacias. 

• Condicións en que unha distribución pode ser descrita pola súa media e pola súa desviación típica. 
Descentralizacións, nesgo e valores atípicos. Utilización conxunta das medidas de centralización e dispersión para 
realizar comparacións e valoracións. Coeficiente de variación. 

• Interpretación, análise e valoración de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e dos 
ámbitos físico e social. 

• Experiencias aleatorias. Espazo mostral. Definición e tipos de sucesos nun experimento aleatorio. 

• Probabilidade. Aplicación das propiedades, técnicas elementais de reconto (diagramas en árbore...) e a regra de 
Laplace no seu cálculo. 

• Experiencias compostas. Utilización de táboas de continxencia e diagramas de árbore para o reconto de casos e a 
asignación de probabilidades. 

• Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 

• Utilización do vocabulario adecuado para describir, cuantificar e tomar decisións ou realizar interpretacións en 
situacións relacionadas co azar. 
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MATEMÁTICAS I 

OBXECTIVOS 
• Adquirir unha base sólida de cálculo aritmético, recursos alxébricos e de resolución de ecuacións e inecuacións 
que resultará imprescindible para avanzar no estudo da análise, da xeometría e da estatística e probabilidade. 

• Identificar as familias fundamentais de funcións, as súas características e representacións gráficas e coñecer os 
procedementos de cálculo de límites e derivadas co fin de facer estudos de funcións que representen fenómenos do 
ámbito científico-tecnolóxico. 

• Comprender a orixe e utilidade da trigonometría, acadar coñecementos de cálculo vectorial e introducir 
conceptos básicos da xeometría analítica plana para aplicalos na física, tecnoloxía ou para resolver problemas 
xeométricos no plano. 

• Comprender os conceptos e procedementos relacionados co estudo de variables estatísticas bidimensionais 
(correlación, regresión...) e completar o estudo do azar co estudo das distribucións de probabilidades binomial e 
normal para analizar e extraer conclusións sobre situacións reais. 

• Interpretar, elaborar e utilizar correctamente os coñecementos e procedementos matemáticos previos xunto cos 
que se van adquirindo, as estratexias características do método científico e as técnicas propias das matemáticas 
(formulación de problemas, planificación e ensaio, indución e dedución, exploración sistemática de alternativas, 
elaboración de conxecturas e aceptación ou rexeitamento das mesmas, comprobación das solucións obtidas e 
valoración da adecuación ou non dentro do contexto) tanto para facer investigacións como para explorar fenómenos e 
resolver problemas e situacións da actividade cotiá e doutros ámbitos do saber e, en especial do ámbito científico-
tecnolóxico. 

• Empregar as formas e o rigor das matemáticas para formular acertadamente os problemas: establecer definicións 
precisas, xustificar os procedementos e articulalos coherentemente cos argumentos, realizar valoracións razoadas e 
detectar incorreccións lóxicas, cuestionar aseveracións feitas sen rigor, usar distintas fontes, criterios e enfoques ante 
un fenómeno ou situación, modificar xuízos e estratexias se estivesen errados... 

• Amosar interese e responsabilidade no traballo en grupo respectando as ideas, opinións, estratexias, métodos de 
resolución, razoamentos e xuízos alleos, valorándoos cunha actitude flexible, aberta e crítica e interpretándoos como 
unha fonte de mellora e enriquecemento propios. 

• Utilizar os recursos tecnolóxicos e ter en conta as súas limitacións e vantaxes na realización de cálculos 
numéricos, alxébricos e estatísticos, nas representacións gráficas, na comprobación ou dedución de propiedades..., é 
dicir, utilizalos como un medio máis que pode facilitar notablemente o proceso de aprendizaxe. 

• Apreciar a relación entre as matemáticas e a realidade cotiá e as outras áreas do saber, ben a través da aplicación 
de cálculos aritméticos e alxébricos á resolución de problemas, da interpretación de situacións ou fenómenos 
mediante o análise da función correspondente, do uso de conceptos e propiedades xeométricas nas construcións e no 
estudo de obxectos da natureza, da obtención de ángulos e lonxitudes de lugares inaccesibles mediante a 
trigonometría, das técnicas estatísticas na vida cotiá, a ciencia e a tecnoloxía..., ben para obter datos, conceptos e 
procedementos propios desa área que permitan construír correctamente o modelo matemático e valorar a súa 
adecuación tendo presente o proceso dinámico cambiante ligado ao progreso da humanidade. 

• Incorporar e empregar oralmente, na escrita ou graficamente elementos propios das linguaxes aritmética, 
alxébrica, vectorial, xeométrica, analítica, probabilística e estatística, usando os termos, notacións e representacións 
adecuadas de forma que permitan emitir opinións propias e expresións críticas sobre situacións susceptibles de ser 
tratadas matematicamente. 
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CONTIDOS 

ARITMÉTICA E ÁLXEBRA 

Números reais 

• O conxunto dos números reais. 

• Operacións elementais, potencias, radicais e cálculo de logaritmos. Propiedades. 

• Valor absoluto. Relación de orde en R 

• Representación na recta real. 

• Intervalos e veciñanzas. Distancias na recta real. 

• Aproximacións. Erros absoluto e relativo. Cotas dos erros. 

• Utilización dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación máis adecuada a cada caso e realización 
de operacións aplicando as propiedades e as xerarquías correctamente e utilizando ben valores exactos ou ben 
aproximacións nas que se cuantificará e acoutará o erro cometido.  

Ecuacións e inecuacións 

• Resolución de ecuacións cunha incógnita: polinómicas, con fraccións alxébricas, irracionais, exponenciais e 
logarítmicas. 

• Resolución de sistemas de ecuacións lineais e non lineais con dúas ecuacións e dúas incógnitas. Interpretación 
xeométrica. 

• Aproximación ao método de Gauss na resolución e interpretación de sistemas lineais de tres ecuacións con tres 
incógnitas. 

• Resolución e interpretación de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais e non lineais cunha incógnita. 

• Resolución e interpretación gráfica de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

• Utilización das ferramentas alxébricas na resolución de problemas, valorando os resultados obtidos segundo o 
contexto. 

ANÁLISE 

Funcións reais de variable real 

• Funcións reais de variable real. Concepto. Expresións verbais e analíticas, táboas e gráficas. 

• Clasificación e características básicas das funcións polinómicas, racionais sinxelas, trigonométricas, exponenciais 
e logarítmicas. 

• Funcións definidas a anacos: funcións valor absoluto, parte enteira e outras sinxelas. Características. 

• Características: dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetría, 
periodicidade, acoutación, continuidade, asíntotas, crecemento e decrecemento, extremos relativos e absolutos, 
convexidade e concavidade e puntos de inflexión dunha función real de variable real. 

• Representación gráfica das funcións elementais e aplicación das características dos distintos tipos de funcións 
estudadas á interpretación de situacións modeladas por elas. 

• Operacións con funcións: suma, resta, produto, cociente e composición. Función inversa. 

Límite de funcións e continuidade 

• Aproximacións, numérica e gráfica, ao concepto de límite dunha función real de variable real. Límites no 
infinito, límites laterais e límite dunha función nun punto. 
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• Propiedades e operacións con límites. Iniciación ao cálculo de límites. Indeterminacións. 

• Cálculo de límites e eliminación das indeterminacións do tipo 
∞
∞

, ∞−∞ , 
0

0
. 

• Asíntotas dunha función real de variable real. 

• Aproximación, numérica e gráfica, ao concepto de continuidade dunha función real de variable real nun punto e 
nun intervalo. 

• Diferentes tipos de descontinuidade. 

Derivación 

• Taxa de variación media dunha función real de variable real. Interpretación xeométrica. 

• Aproximación, numérica e gráfica, ao concepto de derivada dunha función nun punto. 

• Aplicacións xeométricas e físicas da derivada. 

• Iniciación ao cálculo de derivadas: funcións derivadas das funcións elementais (funcións constante, identidade, 
potencial, exponencial, logarítmica e trigonométricas) e regras de derivación. 

• Pendente dunha recta nun punto. Obtención da ecuación da recta tanxente á unha curva nun punto. 

• Aplicación da derivada ao estudo do crecemento e decrecemento e da curvatura e á obtención, cando sexa 
posible, dos extremos relativos e puntos de inflexión de funcións polinómicas e racionais sinxelas. 

• Representación gráfica, a partir da análise das súas características globais e locais, de funcións polinómicas 
expresadas analiticamente. Interpretación. 

XEOMETRÍA 

Trigonometría plana 

• Sistemas de medida de ángulos. Ampliación do concepto de ángulo. 

• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo: seno, coseno, tanxente e as súas inversas. 

• Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. Circunferencia goniométrica. 

• Propiedades e relacións entre as razóns trigonométricas dun mesmo ángulo e de ángulos en distintos cuadrantes. 

• Razóns trigonométricas dos ángulos suma e diferenza e dos ángulos dobre e metade. 

• Ecuacións trigonométricas. 

• Teoremas do seno e do coseno. 

• Aplicación da trigonometría na obtención de medidas indirectas de lonxitudes e ángulos e na resolución de 
triángulos rectángulos e non rectángulos en problemas xeométricos diversos. 

Vectores no plano 

• Vectores fixos e libres no plano. 

• Operacións con vectores libres: suma, resta e produto dun vector por un escalar. 

• Dependencia e independencia lineal. Bases. 

• Sistema de referencia no plano. Coordenadas dun punto no plano e compoñentes dun vector determinado por 
dous puntos. 

• Dedución das coordenadas do punto medio dun segmento e das coordenadas dun punto que divide a un segmento 
segundo unha razón dada. 

• Produto escalar de dous vectores libres. Interpretación xeométrica. Propiedades. Expresión analítica. 
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• Aplicacións do produto escalar: módulo dun vector, distancia entre dous puntos, ángulo que forman dous 
vectores. 

• Vectores unitarios, vectores ortogonais e ortonormais. 

• Obtención das coordenadas do punto simétrico dun punto respecto a outro ou respecto a unha recta. 

• Resolución de problemas nos que interveñan vectores, utilizando as propiedades e operacións axeitadas e 
realizando a interpretación xeométrica correspondente. 

Recta no plano 

• Ecuacións da recta: vectorial, paramétricas, continua, xeral ou implícita ou cartesiana, explícita, punto-pendente, 
canónica e normal.  

• Posicións relativas de rectas no plano. Condicións de paralelismo e perpendicularidade. 

• Feixes de rectas secantes e paralelas. 

• Resolución de problemas afíns e métricos no plano: 

� Ángulos que forman dúas rectas. Cálculo. 

� Distancias entre dous puntos, entre un punto e unha recta e entre dúas rectas. Cálculo. 

• Utilización das técnicas de xeometría analítica para resolver problemas métricos no plano. 

Lugares xeométricos. Cónicas 

• Idea de lugar xeométrico no plano: mediatriz dun segmento e bisectriz de dúas rectas secantes. 

• Cónicas: 

� Circunferencia: definición, elementos e ecuación. Posición relativa de dúas circunferencias e dunha recta e 
unha circunferencia. 

� Elipse: definición, elementos, relacións métricas, excentricidade e ecuación. 

� Hipérbole: definición, elementos, relacións métricas, excentricidade e ecuación. 

� Parábola: definición, elementos, excentricidade e ecuación. 

• Interseccións dunha cónica e dunha recta. 

• Identificación en obxectos cotiáns e utilización das propiedades das cónicas nas distintas ramas da ciencia e da 
tecnoloxía. 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Estatística bidimensional 

• Variables estatísticas bidimensionais. Mostra. 

• Organización de datos: táboas de dobre entrada e gráficos (diagramas de barras, histogramas e diagramas de 
dispersión). 

• Relación entre as variables. Covarianza e coeficiente de correlación lineal ou de Pearson. 

• Regresión lineal: rectas de regresión de Y sobre X e de X sobre Y. Estimación de resultados e valoración das 
predicións. 

• Realización de experiencias que permitan a construción de táboas, a representación gráfica, o cálculo dos 
coeficientes de correlación e regresión e a interpretación de distribucións bidimensionais. 

• Estudo e interpretación de problemas sociolóxicos, científicos ou da vida cotiá utilizando as distribucións 
bidimensionais. 
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Probabilidade 

• Técnicas de reconto: variacións, permutacións e combinacións con e sen repetición. 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral. 

• Sucesos. Operacións con sucesos. Propiedades. 

• Probabilidade. Propiedades e cálculo (regra de Laplace e diagramas en árbore). 

• Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 

• Regra do produto, da probabilidade total e teorema de Bayes ou de probabilidade a posteriori. 

• Aplicación da probabilidade á análise e toma de decisións na vida cotiá e á formulación de conxecturas sobre 
situacións aleatorias. 

Distribucións de probabilidade 

• Variables aleatorias. Tipos: discretas e continuas. 

• Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria discreta: función masa de probabilidade, función de 
distribución e parámetros. 

• Distribución binomial: características e cálculo de probabilidades. Manexo de táboas. 

• Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria continua: función de densidade, función de distribución e 
parámetros. 

• Distribución normal: características e cálculo de probabilidades e tipificación. Manexo de táboas. 

• Aproximación da distribución binomial por medio da normal. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Números reais: 8 sesións. 
� Ecuacións e inecuacións: 8 sesións. 
� Funcións reais de variable real: 8 sesións. 
� Límites de funcións e continuidade: 14 sesións. 
� Derivación: 14 sesións. 

2ª avaliación 
� Trigonometría plana: 16 sesións. 
� Vectores no plano: 12 sesións. 
� Recta no plano: 16 sesións 

3ª avaliación 
� Lugares xeométricos. Cónicas: 10 sesións. 
� Estatística bidimensional: 10 sesións. 
� Probabilidade: 10 sesións. 
� Distribucións de probabilidade: 10 sesións. 

 
Neste curso a distribución temporal dos contidos está moi condicionada polo nivel de coñecementos previos do alumnado sobre 
"Números reais", "Ecuacións e inecuacións" e "Funcións reais de variable real".  
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Empregar correctamente os números reais e a linguaxe alxébrica, seleccionando a notación máis conveniente en 
cada situación, para presentar e intercambiar información, resolver problemas e interpretar e modelizar situacións 
extraídas da realidade social ou da natureza. 

• Utilizar as operacións con números reais e coas expresións alxébricas, aplicar as súas propiedades e regras e 
elixir a fórmula de cálculo apropiada para resolver correctamente ecuacións e inecuacións e, en particular, dentro do 
contexto da formulación e resolución de problemas nos bloques de análise, xeometría e estatística, sen esquecer 
interpretar dentro dese contexto os resultados obtidos. 

•  Realizar aproximacións de números racionais e irracionais acordes coa situación estudada e determinar as cotas 
dos erros, tanto absoluto como relativo, cometidos ao traballar con esas aproximacións. 

• Traducir á linguaxe alxébrica fenómenos e situacións da realidade social ou da natureza, aplicar as propiedades e 
técnicas adecuadas na obtención da solución e interpretar a adecuación desa solución ao fenómeno e situación 
representados. 

• Deducir razoadamente a partir da gráfica dunha función as súas características básicas (dominio de definición, 
percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetrías, periodicidade, acoutación, continuidade, asíntotas, 
crecemento e decrecemento, extremos relativos e absolutos, convexidade e concavidade e puntos de inflexión) e, en 
particular, das gráficas das funcións polinómicas, racionais sinxelas, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas, 
valor absoluto e parte enteira e outras funcións sinxelas definidas a anacos e, baseándose nesas características, 
analizalas e interpretalas. 

• Identificar as características propias das familias das funcións mencionadas no parágrafo anterior a partir da súa 
expresión analítica, táboa ou gráfica, relacionar as súas gráficas e fórmulas alxébricas con situacións do mundo 
natural e tecnolóxico e aplicar a información obtida en tal estudo á interpretación de ditas solucións dentro da 
situación á que corresponden. 

• Representar graficamente, a partir dun enunciado, táboa de valores ou expresión alxébrica e seleccionando 
adecuadamente eixes, unidades e escalas, as funcións polinómicas, racionais sinxelas, exponenciais, logarítmicas, 
trigonométricas, valor absoluto, parte enteira e algunha outra función sinxela definida a anacos. 

• Determinar, se existe, o límite dunha función nun punto e os seus límites laterais e obter os límites no infinito 
dunha función real de variable real. 

• Utilizar as propiedades das operacións con límites no seu cálculo e resolver as indeterminacións dos tipos 
∞
∞

, 

∞−∞ , 
0

0
. 

• Aplicar as propiedades das operacións con límites na determinación das asíntotas e das ramas infinitas dunha 
función e no estudo da continuidade dunha función nun punto. 

• Obter a taxa de variación media dunha función nun intervalo e interpretala dentro do contexto natural ou 
tecnolóxico ao que corresponde a función e describir a súa relación co concepto de derivada. 

• Deducir a derivada de funcións sinxelas utilizando a definición. 

• Obter a función derivada das funcións constante, identidade, potencial, exponencial, logarítmica e 
trigonométricas e usar correctamente as regras de derivación. 

• Analizar, utilizando o cálculo de límites e derivadas cando sexa preciso, as características dunha función dada 
pola súa expresión alxébrica (dominio, percorrido, puntos de corte cos eixes, acoutación, simetría, periodicidade, 
continuidade, asíntotas, crecemento e decrecemento, extremos, convexidade e concavidade e puntos de inflexión) 
para representala graficamente e ademais, nos casos nos que esa función estea relacionada cun fenómeno ou situación 
real, extraer información que permita facer unha valoración dese fenómeno ou situación. 

• Seleccionar e utilizar as ferramentas trigonométricas (razóns trigonométricas dun ángulo calquera, teoremas do 
seno e do coseno, razóns trigonométricas do ángulo dobre e do ángulo metade...) e as de cálculo numérico adecuadas 
para atopar e interpretar as solucións a problemas reais de medicións indirectas tanto de lonxitudes como de ángulos. 

• Utilizar a linguaxe vectorial e as técnicas propias da xeometría analítica para interpretar distintas situacións da 
xeometría plana e obter e estudar as diferentes ecuacións dunha recta no plano (vectorial, paramétricas, continua, 
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xeral ou implícita ou cartesiana, explícita, punto-pendente, canónica e normal) e as ecuacións reducidas das cónicas 
(circunferencia, elipse, parábola e hipérbole). 

• Definir o produto escalar de dous vectores no plano, coñecer as súas propiedades, deducir a súa expresión 
analítica e realizar a interpretación xeométrica. 

• Aplicar os coñecementos alxébricos e o concepto de produto escalar de dous vectores no plano á resolución de 
problemas de posicións relativas de dúas rectas no plano e a problemas métricos como o ángulo que forman dúas 
rectas e as distancias entre dous puntos, un punto e unha recta ou entre dúas rectas. 

• Identificar a mediatriz dun segmento, a bisectriz dun ángulo e as cónicas como lugares xeométricos do plano, 
analizar as súas propiedades métricas e con axuda, se é o caso, de programas de xeometría dinámicos adecuados, 
construír e calcular as ecuacións deses lugares xeométricos aplicando o seu estudo ao mundo da ciencia e a 
tecnoloxía. 

• Obter e interpretar o coeficiente de correlación e usalo para determinar o grao e o tipo de relación entre dúas 
variables dun contexto real. 

• Axustar graficamente unha recta á correspondente nube de puntos e obter as rectas de regresión que nos permitan 
facer predicións e valorar esas predicións en función do coeficiente de correlación. 

• Asignar e interpretar probabilidades a sucesos simples e compostos (dependentes e independentes), utilizando o 
conteo directo, a combinatoria e as propiedades da probabilidade e calcular probabilidades condicionadas totais e a 
posteriori. 

• Identificar situacións que se axusten a unha distribución de probabilidade binomial ou normal, manexar 
correctamente as táboas desas distribucións para asignar probabilidades a sucesos e tomar decisións. 

• Empregar na resolución de problemas actitudes como a perseveranza, a confianza nas propias capacidades, a 
flexibilidade, o respecto polas opinións alleas... e técnicas e modos propios das matemáticas como a planificación e 
selección de ferramentas, recursos tecnolóxicos e estratexias, as argumentacións lóxico-dedutivas, a indución, a 
modelización, a confección de conxecturas, a comprobación de resultados... 

• Expresarse con claridade, orde, precisión e rigor, tanto oralmente como por escrito, e individualmente e en 
equipo, incorporando a terminoloxía, a notación e as formas de expresión propias das matemáticas. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

ARITMÉTICA E ÁLXEBRA 

• O conxunto dos números reais. Operacións elementais, potencias, radicais e cálculo de logaritmos. Propiedades. 

• Relación de orde en R. A recta real. Intervalos e veciñanzas. Distancias na recta real. 

• Aproximacións. Erros absoluto e relativo. Cotas dos erros. 

• Utilización dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación máis adecuada a cada caso e realización 
de operacións aplicando as propiedades e as xerarquías correctamente e utilizando ben valores exactos ou ben 
aproximacións nas que se cuantificará e acoutará o erro cometido.  

• Resolución de ecuacións cunha incógnita: polinómicas, con fraccións alxébricas, irracionais, exponenciais e 
logarítmicas. 

• Resolución e interpretación xeométrica de sistemas de ecuacións lineais e non lineais con dúas ecuacións e dúas 
incógnitas. 

• Aproximación ao método de Gauss na resolución e interpretación de sistemas lineais de tres ecuacións con tres 
incógnitas. 

• Resolución e interpretación de inecuacións e sistemas de inecuacións lineais e non lineais cunha incógnita. 

• Resolución e interpretación gráfica de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 73 de 146 

• Aplicación das ferramentas da álxebra na formulación e resolución de problemas, valorando os resultados obtidos 
segundo o contexto do problema.  

ANÁLISE 

• Funcións reais de variable real. Concepto. Expresión verbal e analítica, táboas e gráfica. 

• Características: dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetría, 
periodicidade, acoutación, continuidade, asíntotas, crecemento e decrecemento, extremos relativos e absolutos, 
convexidade e concavidade e puntos de inflexión dunha función real de variable real. 

• Clasificación e características básicas das funcións polinómicas, racionais sinxelas, trigonométricas, exponenciais 
e logarítmicas e das funcións definidas a anacos (en particular as funcións valor absoluto e parte enteira).  

• Representación gráfica das funcións elementais e aplicación das características dos distintos tipos de funcións 
estudadas á interpretación de situacións modeladas por elas. 

• Operacións con funcións: suma, resta, produto, cociente e composición. Función inversa. 

• Aproximacións, numérica e gráfica, ao concepto de límite dunha función real de variable real: límites no infinito, 
límites laterais e límite dunha función nun punto. Propiedades e operacións. Indeterminacións. 

• Cálculo de límites e eliminación das indeterminacións do tipo 
∞
∞

, ∞−∞ , 
0

0
. 

• Asíntotas dunha función real de variable real. 

• Aproximación, numérica e gráfica, ao concepto de continuidade dunha función real de variable real nun punto e 
nun intervalo. Descontinuidades. 

• Taxa de variación media dunha función real de variable real. Interpretación xeométrica. 

• Aproximación, numérica e gráfica, ao concepto de derivada dunha función nun punto. 

• Iniciación ao cálculo de derivadas: funcións derivadas das funcións elementais (funcións constante, identidade, 
potencial, exponencial, logarítmica e trigonométricas) e regras de derivación. 

• Pendente dunha recta nun punto. Obtención da ecuación da recta tanxente á unha curva nun punto. 

• Aplicación da derivada ao estudo da monotonía e da curvatura e á obtención, cando sexa posible, dos extremos 
relativos e puntos de inflexión das funcións polinómicas. 

• Representación gráfica, a partir da análise das súas características globais e locais, de funcións polinómicas 
expresadas analiticamente. Interpretación. 

XEOMETRÍA 

• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo e dun ángulo calquera (circunferencia goniométrica). 

• Propiedades e relacións entre as razóns trigonométricas dun mesmo ángulo e de ángulos en distintos cuadrantes. 

• Razóns trigonométricas dos ángulos suma e diferenza e dos ángulos dobre e metade. 

• Ecuacións trigonométricas. 

• Teoremas do seno e do coseno. 

• Aplicación da trigonometría na obtención de medidas indirectas de lonxitudes e ángulos e na resolución de 
triángulos rectángulos e non rectángulos en problemas xeométricos diversos. 

• Vectores no plano. Operacións: suma, resta e produto dun vector por un escalar. 

• Sistema de referencia no plano. Coordenadas dun punto e compoñentes dun vector determinado por dous puntos. 

• Produto escalar de dous vectores libres. Interpretación xeométrica. Propiedades. Expresión analítica. 
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• Aplicacións do produto escalar: módulo dun vector, distancia entre dous puntos, ángulo que forman dous 
vectores. Vectores unitarios e ortogonais. 

• Ecuacións da recta no plano (vectorial, paramétricas, continua, xeral ou implícita ou cartesiana, explícita, punto-
pendente, canónica e normal).  

• Posicións relativas de rectas no plano. Feixes de rectas secantes e paralelas. 

• Ángulos que forman dúas rectas e distancias entre dous puntos, entre un punto e unha recta e entre dúas rectas. 

• Utilización das técnicas de xeometría analítica para resolver problemas métricos no plano, realizando a 
interpretación xeométrica correspondente. 

• Idea de lugar xeométrico no plano: mediatriz dun segmento e bisectriz de dúas rectas secantes. 

• Cónicas: circunferencia, elipse, hipérbole e parábola. Identificación, elementos, relacións e ecuacións. 

• Interseccións dunha cónica e dunha recta. 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

• Variables estatísticas bidimensionais. Táboas de dobre entrada e gráficos (diagramas de barras, histogramas e 
diagramas de dispersión). 

• Relación entre as variables. Covarianza e coeficiente de correlación lineal ou de Pearson. 

• Regresión lineal: rectas de regresión de Y sobre X e de X sobre Y. Estimación de resultados e valoración das 
predicións. 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos (operacións e propiedades). 

• Probabilidade. Propiedades e cálculo (regra de Laplace e diagramas en árbore). 

• Probabilidade condicionada. Regra do produto, da probabilidade total e teorema de Bayes. 

• Variables aleatorias. Tipos: discretas e continuas. 

• Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria discreta (función masa de probabilidade e de distribución 
e parámetros) e dunha variable aleatoria continua (función de densidade e de distribución e parámetros). 

• Distribución binomial: características e cálculo de probabilidades. Manexo de táboas. 

• Distribución normal: características, cálculo de probabilidades e tipificación. Manexo de táboas. 

• Aproximación da distribución binomial por medio da normal. 
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MATEMÁTICAS II 

OBXECTIVOS 
• Coñecer os procedementos do cálculo de límites, derivadas e integrais e aplicalos na resolución de problemas de 
optimización e medida, para ampliar o estudo local e global de funcións e para afrontar o estudo de fenómenos do 
ámbito científico-tecnolóxico. 

• Adquirir os conceptos básicos de álxebra lineal (matrices e determinantes) e aprender a utilizalos na discusión e 
resolución de sistemas de ecuacións lineais e no bloque de xeometría. 

• Dotarse dunha sólida base de cálculo vectorial e coñecer as técnicas propias da xeometría analítica para aplicalas 
ás solucións de problemas físicos e xeométricos no plano e no espazo. 

• Interpretar, elaborar e utilizar correctamente os coñecementos e procedementos matemáticos dos dous cursos do 
Bacharelato, as estratexias características do método científico e as técnicas propias das matemáticas (formulación de 
problemas, planificación e ensaio, indución e dedución, exploración sistemática de alternativas, elaboración de 
conxecturas e aceptación ou rexeitamento das mesmas, comprobación das solucións obtidas e valoración da 
adecuación ou non dentro do contexto) tanto para facer investigacións como para explorar fenómenos e resolver 
problemas e situacións da actividade cotiá e doutros ámbitos do saber e, en especial do ámbito científico-tecnolóxico. 

• Aplicar o rigor e a precisión característicos das matemáticas ao pensamento científico utilizando técnicas 
correctas na formulación de problemas, establecendo definicións precisas, articulando loxicamente razoamentos que 
xustifiquen os procedementos de forma coherente e a validez de intuicións e hipóteses formais, rexeitando as 
incorreccións e cuestionando as afirmacións carentes de rigor. 

• Analizar e valorar o potencial dos coñecementos da análise, a álxebra e a xeometría para comprender a realidade 
e empregalos adaptando unha postura crítica, aberta e flexible ante os problemas entre a ciencia e a sociedade e ante a 
diversidade e a discrepancia. 

• Comprender e valorar a importancia das diversas fontes de información, de distintos puntos de vista, enfoques e 
estratexias ante o estudo dunha situación ou fenómeno, tanto se se fai individualmente como en equipo, e interpretar 
esas diferenzas como un enriquecemento e mellora no proceso de aprendizaxe. 

• Utilizar os recursos tecnolóxicos e ter en conta as súas limitacións e vantaxes na realización de cálculos 
numéricos e alxébricos, nas representacións gráficas, na comprobación ou dedución de propiedades..., é dicir, 
utilizalos como un medio máis que pode facilitar notablemente o proceso de aprendizaxe. 

• Comprender a importancia das matemáticas que utiliza conceptos, técnicas da análise, da álxebra e do cálculo 
vectorial e da xeometría analítica para construír modelos teóricos que abstraen e sintetizan o comportamento de 
fenómenos doutras áreas e apreciar as interrelacións entre elas como fonte de avance no seu desenvolvemento. 

• Utilizar as técnicas da expresión oral, escrita e gráfica apropiadamente (codificar informacións de partida co 
simbolismo matemático axeitado e utilizar a linguaxe alxébrica para resolver problemas procedentes de diversos 
ámbitos, a linguaxe vectorial e xeométrica para obter medidas e informacións xeométricas que axuden a interpretar 
diversos fenómenos, a linguaxe gráfica e o estudo analítico das funcións para interpretar e transmitir información de 
aplicación no mundo natural, xeométrico e tecnolóxico...) de modo que permitan elaborar unha opinión propia, tomar 
decisións e afrontar de xeito crítico a realidade. 

CONTIDOS 

ANÁLISE 

Funcións reais de variable real. Límites e continuidade 

• Funcións reais de variable real. Dominio de definición ou campo de existencia, percorrido ou rango e grafo. 
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• Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Funcións definidas a 
anacos (en particular a función valor absoluto). 

• Límite dunha función nun punto, límites laterais e límites no infinito. Interpretación xeométrica. 

• Operacións con límites de funcións. Propiedades. Indeterminacións. 

• Cálculo de límites e resolución das indeterminacións ( 00 0e,1,
0

0
,,0, ∞

∞
∞∞⋅∞−∞ ∞ ). 

• Regra de L'Hôpital*. Enunciado e aplicación á resolución de límites indeterminados. 

• Asíntotas dunha función. Cálculo. 

• Continuidade dunha función nun punto. Continuidade lateral. Tipos de descontinuidade. 

• Continuidade dunha función nun intervalo. 

• Teorema de Bolzano. Enunciado e interpretación xeométrica. 

• Teorema dos valores intermedios ou de Darboux. Enunciado e interpretación xeométrica. 

• Teorema de Weierstrass. Enunciado, interpretación xeométrica e consecuencias. 

* Introducimos esta regra neste tema porque xa se desenvolveron na  materia Matemáticas I os coñecementos previos precisos.  

Derivabilidade dunha función 

• Derivada dunha función nun punto. Derivadas laterais. 

• Interpretación xeométrica e física da derivada dunha función nun punto. 

• Ecuacións da rectas tanxente e normal á gráfica dunha función nun punto. 

• Relación entre continuidade e derivabilidade. 

• Función derivada. Derivadas de orde superior. 

• Regras de derivación. Derivada da función composta (regra da cadea). Cálculo de funcións derivadas. 

Aplicacións da derivada 

• Definición de función crecente e decrecente. Determinación dos intervalos de crecemento e decrecemento. 

• 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. 

• Definición de punto de inflexión. Criterio para a súa determinación. 

• Características locais e globais dunha función. Estudo da monotonía (intervalos de crecemento e decrecemento), 
curvatura (intervalos de concavidade e convexidade) e análise e obtención, se é posible, dos extremos relativos e 
absolutos e dos puntos de inflexión. 

• Problemas de optimización. Resolución mediante o cálculo de derivadas. 

• Teorema de Rolle. Enunciado e interpretación xeométrica. 

• Teorema do valor medio do cálculo diferencial. Enunciado e interpretación xeométrica. 

• Representación gráfica de funcións polinómicas e racionais acompañada do correspondente estudo (dominio de 
definición, puntos de corte cos eixes, simetrías, continuidade, asíntotas, intervalos de crecemento e decrecemento, 
máximos e mínimos, intervalos de concavidade e convexidade e puntos de inflexión). 

• Estudo de funcións elementais ou de funcións nas que aparezan operacións con funcións elementais (dominio de 
definición, puntos de corte cos eixes, simetrías, continuidade, asíntotas, intervalos de crecemento e decrecemento, 
máximos e mínimos, intervalos de concavidade e convexidade e puntos de inflexión). 

• Utilización de ferramentas informáticas para a representación e o estudo de funcións. 
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Integral indefinida 

• Función primitiva dunha función. Concepto de integral indefinida. 

• Propiedades lineais da integral indefinida. 

• Cálculo de primitivas: 

� Integración inmediata. 

� Método de cambio de variable. 

� Método de integración por partes. 

� Integración de funcións racionais (raíces reais simples e múltiples no denominador da función a integrar e 
aquelas nas que no denominador da función a integrar hai un polinomio irredutible de 2º grao do tipo 
x2+a2). 

Integral definida 

• Introdución ao concepto de integral definida a partir do cálculo de áreas encerradas baixo unha curva. 

• Propiedades da integral definida: monotonía, linealidade con respecto ao integrando e aditividade con respecto ao 
intervalo de integración. 

• Teorema do valor medio do cálculo integral para funcións continuas. Enunciado e interpretación xeométrica. 

• Teorema fundamental do cálculo integral. Enunciado. 

• Regra de Barrow. Enunciado. 

• Cálculo de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas mediante o cálculo integral. 

• Resolución de exercicios utilizando as propiedades da integral definida, os teoremas do valor medio e 
fundamental do cálculo integral e a regra de Barrow. 

ÁLXEBRA LINEAL 

Matrices 

• Matriz de orde nm× . Definición e tipos (fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, nula, 
identidade ou unidade, trasposta, simétrica e antisimétrica). 

• Igualdade de matrices. 

• Operacións con matrices: suma e produto de matrices, produto dunha matriz por un escalar. Propiedades. 

• Dependencia e independencia lineal de vectores. Base canónica. Rango dunha matriz. 

• Matriz inversa. Definición e propiedades. 

• Utilización do método de Gauss para determinar o rango dunha matriz e do método de Gauss-Jordan para obter a 
matriz inversa. 

• Uso das matrices como ferramentas para representar e operar con datos tirados de táboas e gráficos procedentes 
de diferentes contextos. 

• Aplicación das operacións con matrices e das súas propiedades na resolución de problemas extraídos de 
contextos reais. 

Determinantes 

• Determinante dunha matriz cadrada. 

• Cálculo de determinantes de orde 2 e de orde 3 mediante a regra de Sarrus. 

• Propiedades dos determinantes. 

• Menor complementario e adxunto dun elemento. Matriz adxunta. 
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• Desenvolvemento dun determinante de orde n polos elementos dunha liña. 

• Aplicacións dos determinantes: 

� Cálculo do rango dunha matriz a partir dos seus menores complementarios. 

� Condición necesaria e suficiente para que unha matriz teña inversa. Matrices regulares ou invertibles e 
matrices singulares ou non invertibles. 

� Obtención da matriz inversa dunha matriz regular. 

• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais. 

Sistemas de ecuacións lineais 

• Ecuación lineal con n incógnitas. Solución. 

• Sistema lineal de m ecuacións con n incógnitas. Solución. Sistemas equivalentes. 

• Clasificación dos sistemas de ecuacións lineais atendendo ao número de solucións. 

• Sistemas homoxéneos. 

• Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais. 

• Teorema de Rouché-Fröbenius. Enunciado e discusión dun sistema. 

• Regra de Cramer. Enunciado. 

• Método de Gauss. Discusión de sistemas de ecuacións lineais. 

• Resolución de sistemas de ecuacións lineais aplicando as propiedades dos determinantes, a regra de Cramer, o 
método de Gauss e o cálculo da matriz inversa. 

• Discusión e clasificación dun sistema de ecuacións lineais con non máis de tres incógnitas e que dependa ao 
sumo dun parámetro e, no seu caso, resolución. 

XEOMETRÍA 

Vectores no espazo. Produto escalar, produto vectorial e produto mixto 

• Vector fixo e vector libre no espazo. 

• Operacións con vectores: suma, resta e produto por un número real. 

• Dependencia e independencia lineal de vectores. 

• Bases e sistemas de referencia no espazo. 

• Aplicación das matrices e os determinantes no estudo de dependencia e independencia lineal de vectores. 

• Coordenadas dun punto no espazo e compoñentes dun vector determinado por dous puntos. 

• Obtención das coordenadas do punto medio dun segmento e do punto simétrico dun punto respecto a outro. 

• Obtención razoada das coordenadas dun punto que divide a un segmento segundo unha razón dada. 

• Produto escalar de dous vectores no espazo. Propiedades. Interpretación xeométrica. Expresión analítica. 

• Aplicacións do produto escalar: módulo dun vector, ángulo que forman dous vectores. Vectores unitarios e 
vectores ortogonais. 

• Produto vectorial de dous vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. Expresión analítica. 

• Aplicacións do produto vectorial: cálculo de áreas de paralelogramos e triángulos. 

• Produto mixto de tres vectores. Propiedades. Interpretación xeométrica. Expresión analítica. 

• Aplicacións do produto mixto: cálculo de volumes de paralelepípedos e tetraedros. 
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Rectas e planos no espazo. Posicións relativas 

• Ecuacións da recta no espazo: vectorial, paramétricas, continua e implícitas. 

• Ecuacións do plano: vectorial, paramétricas e implícita. 

• Vector característico dun plano. Ecuación normal do plano. 

• Posicións relativas no espazo de dous planos, de tres planos, de recta e plano e de dúas rectas. 

• Estudo das posicións relativas no espazo mediante métodos matriciais e alxébricos. Aplicación das matrices e os 
determinantes no estudo das posicións relativas. 

• Resolución de problemas xeométricos nos que interveñan puntos, rectas, distancias, ángulos, vectores... 
utilizando as propiedades e operacións axeitadas. 

Espazo euclídeo tridimensional: problemas métricos 

• 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 de rectas e planos. 

• Determinación da recta que corta perpendicularmente a dúas rectas. 

• Distancia entre dous puntos. 

• Distancia dun punto a un plano. Distancia entre dous 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. 

• Aplicación das matrices e os determinantes no cálculo de produtos vectoriais e mixtos para determinar distancias, 
áreas e volumes. 

• Resolución de problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Funcións reais de variable real. Límites e continuidade: 12 sesións. 
� Derivabilidade dunha función: 10 sesións. 
� Aplicacións da derivada: 10 sesións. 
� Integral indefinida: 10 sesións. 
� Integral definida: 10 sesións. 

2ª avaliación 
� Matrices: 12 sesións. 
� Determinantes: 10 sesións. 
� Sistemas de ecuacións lineais: 14 sesións. 

3ª avaliación 
� Vectores no espazo. Produto escalar, produto vectorial e produto mixto: 8 sesións. 
� Rectas e planos no espazo. Posicións relativas: 10 sesións. 
� Espazo euclídeo tridimensional: problemas métricos: 12 sesións. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Coñecer as características básicas das funcións polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e 
trigonométricas e da función valor absoluto como exemplo de función definida a anacos, tanto da súa gráfica como as 
que se deduzan da súa expresión analítica. 

• Interpretar graficamente os conceptos de límite dunha función nun punto, límites laterais e límites no infinito e 

calculalos de forma analítica eliminando correctamente as indeterminacións ( 00 0e,1,
0

0
,,0, ∞

∞
∞∞⋅∞−∞ ∞ ). 

• Aplicar o concepto, as propiedades e o cálculo de límites na obtención de asíntotas (verticais, horizontais e 
oblicuas) e no estudo da continuidade dunha función nun punto. 

• Coñecer as propiedades asociadas á continuidade nun punto e nun intervalo, os tipos de descontinuidade e os 
enunciados e interpretacións xeométricas dos teoremas de Bolzano, Darboux e Weierstrass e aplicalos na resolución 
de problemas. 

• Interpretar de forma correcta a derivada como medida do cambio e como pendente da recta tanxente á curva e 
utilizala para obter no só a recta tanxente á unha curva nun punto, senón tamén a recta normal á curva nese punto. 

• Enunciar e interpretar xeometricamente os teoremas de Rolle e do valor medio do cálculo diferencial ou de 
Lagrange e aplicalos na resolución de exercicios. 

• Coñecer e aplicar a regra de L'Hôpital na resolución de indeterminacións no cálculo de límites. 

• Utilizar correctamente as propiedades e as regras básicas no cálculo de derivadas dunha función e mesmo na 
obtención de derivadas sucesivas.  

• Coñecer a relación entre continuidade e derivabilidade dunha función nun punto e saber estudar a continuidade e 
a derivabilidade dunha función definida a anacos. 

• Empregar os conceptos, as propiedades e os cálculos de límites e derivadas para estudar e analizar as propiedades 
globais e locais dunha función expresada alxebricamente (dominio de definición, puntos de corte cos eixes, simetrías, 
periodicidade, continuidade, asíntotas, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, intervalos de 
concavidade e convexidade e puntos de inflexión) e representala graficamente nos casos de funcións polinómicas e 
racionais. 

• Aplicar o concepto e o cálculo de límites e derivadas ao estudo de fenómenos naturais e tecnolóxicos e á 
resolución de problemas de optimización. 

• Coñecer a relación que existe entre dúas primitivas dunha función. Dada unha función, obter a primitiva que pasa 
por un punto determinado. 

• Identificar primitivas inmediatas e coñecer e utilizar correctamente métodos de integración (cambio de variable, 
integración por partes, que en caso de reiteración aplicaremos como máximo dúas veces, e integración de funcións 
racionais con denominador con raíces reais simples e múltiples ou cun polinomio irredutible do tipo x2+a2). 

• Interpretar xeometricamente o concepto de integral definida nun intervalo pechado e coñecer as súas 
propiedades.  

• Enunciar e interpretar xeometricamente o teorema do valor medio do cálculo integral, enunciar o teorema 
fundamental do cálculo integral e aplicalos na resolución de problemas. 

• Enunciar a regra de Barrow e aplicala correctamente no cálculo de áreas de rexións planas limitadas por rectas e 
curvas sinxelas que sexan facilmente representables. 

• Coñecer os distintos tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, nula, identidade 
ou unidade, trasposta, simétrica e antisimétrica. 

• Realizar con destreza as operacións con matrices (suma e produto de matrices, produto dunha matriz por un 
escalar) e coñecer e aplicar as súas propiedades. 

• Utilizar as matrices para organizar e representar datos extraídos de diversas situacións correspondentes a casos 
moi sinxelos e realizar e interpretar as operacións con elas e as súas propiedades. 
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• Calcular o valor do determinante dunha matriz cadrada de orde 2 ou de orde 3 coa regra de Sarrus e aplicar 
correctamente os conceptos de menor complementario e adxunto dun elemento xunto coas propiedades dos 
determinantes para calcular determinantes de orde 3 ou superior desenvolvendo polos elementos dunha liña. 

• Obter ou estudar en función dun parámetro o rango dunha matriz (ata dimensión 44× ) usando a definición e as 
propiedades das matrices, o método de Gauss ou a partir dos seus menores complementarios. 

• Identificar razoadamente as matrices regulares e calcular a súa matriz inversa (ata matrices de dimensión 33× ) 
usando a definición, o método de Gauss-Jordan ou mediante determinantes. 

• Resolver ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais. 

• Expresar un sistema de ecuacións lineais en linguaxe matricial e empregar os cálculos, as operacións e 
propiedades das matrices e determinantes, o teorema de Rouché-Fröbenius, a regra de Cramer e o método de Gauss 
na discusión e resolución dese sistema. 

• Estudar e clasificar sistemas de ecuacións lineais con non máis de tres incógnitas e que dependan ao sumo dun 
parámetro e resolvelos, nos casos nos que sexa posible, usando o método máis axeitado. 

• Utilizar a linguaxe alxébrica e vectorial e os contidos e os cálculos precisos e interpretar as solucións de diversas 
situacións problemáticas derivadas da xeometría, da física e das demais ciencias do ámbito científico-tecnolóxico. 

• Definir o produto escalar e o produto vectorial de dous vectores e o produto mixto de tres vectores, coñecer as 
súas propiedades, deducir a súa expresión analítica e interpretalos xeometricamente e aplicalos para o cálculo de áreas 
de paralelogramos e triángulos e volumes de paralelepípedos e tetraedros. 

• Identificar as diferentes ecuacións dunha recta e dun plano e obter a partir dela elementos característicos como un 
punto, un vector director... 

• Obter as diferentes ecuacións dunha recta (vectorial, paramétricas, continua e implícita) e dun plano (vectorial, 
paramétricas, implícita e normal) a partir de distintas determinacións e saber pasar dunha a outra. 

• Determinar un punto, unha recta ou un plano a partir das propiedades que os definan (por exemplo: punto 
simétrico doutro con respecto a unha recta ou a un plano, recta que pasa por dous puntos, plano que contén dúas 
rectas que se cortan...) 

• Aplicar as ferramentas alxébricas (matrices, determinantes e a súa aplicación na discusión e resolución de 
sistemas de ecuacións lineais) para o estudo de posicións relativas de puntos, rectas e planos no espazo. 

• Utilizar os vectores, as operacións con eles e as súas propiedades para representar mediante un bosquexo e 
resolver problemas afíns e métricos no espazo como a determinación de ángulos que forman entre si rectas, entre 
recta e plano e entre planos, a dedución de condicións de incidencia, paralelismo ou perpendicularidade, as 
proxeccións ortogonais dun punto e dunha recta e a obtención das distancias entre puntos, rectas e planos. 

• Determinar a recta que corta perpendicularmente a outras dúas rectas. 

• Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios das matemáticas na resolución de 
problemas e para enfrontarse a situacións novas facendo uso da modelización, da argumentación lóxico-dedutiva, 
valorando a adecuación da solución á situación que representa... e manifestando unha actitude crítica, sen prexuízos, 
analítica e aberta en todas as situacións e respectuosa coas ideas e traballos dos demais. 

• Expresarse con claridade, orde, limpeza, precisión e rigor, tanto oralmente como por escrito, e individualmente e 
en equipo, incorporando a terminoloxía, a notación e as formas de expresión propias das matemáticas. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

ANÁLISE 

• Concepto de función. Características máis salientables, coñecida a súa gráfica ou ben a súa expresión analítica. 

• Función elementais (polinómicas, racionais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas). Funcións definidas a 
anacos e co uso do valor absoluto. 
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• Límite dunha función nun punto, límites laterais e límites no infinito. Propiedades alxébricas do seu cálculo e 
resolución dos distintos tipos de indeterminacións. 

• Cálculo e interpretación xeométrica. Asíntotas verticais, horizontais e oblicuas. 

• Continuidade dunha función nun punto e nun intervalo. Tipos de descontinuidades. Obtención de asíntotas 
horizontais, verticais e oblicuas. 

• Teoremas de Bolzano, de Darboux e de Weierstrass (enunciados e interpretacións xeométricas). 

• Definición de derivada dunha función nun punto, interpretación xeométrica e aplicación ao cálculo das rectas 
tanxente e normal a gráfica dunha función nun punto. 

• Regras de derivación. Derivada da función composta (regra da cadea). Cálculo de funcións derivadas de distintos 
ordes. 

• Relación entre continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. Estudo da continuidade e derivabilidade 
dunha función definida a anacos. 

• Teoremas de Rolle e do valor medio do cálculo diferencial (enunciados e interpretacións xeométricas). 

• Aplicación do concepto de derivada para calcular as principais características dunha función (intervalos de 
monotonía, extremos relativos, intervalos de concavidade e convexidade e puntos de inflexión) e representación 
gráfica acompañada do correspondente estudo (dominio de definición, puntos de corte cos eixes, simetrías, asíntotas, 
continuidade...) de funcións polinomiais e racionais. 

• Aplicación da derivada a problemas de optimización. 

• Regra de L'Hôpital: enunciado. Resolución de indeterminacións en todos os seus casos. 

• Concepto de primitiva e de integral indefinida dunha función. Propiedades. 

• Cálculo de primitivas inmediatas. Métodos de integración: por cambio de variable (nas aplicacións reiteradas 
realizaranse como máximo dúas veces), por partes e de funcións racionais (con denominador con raíces reais simples 
e múltiples). 

• Concepto de integral definida. Aplicación ao cálculo de áreas. Propiedades. 

• Teorema do valor medio do cálculo integral para funcións continuas: enunciado e interpretación xeométrica. 
Teorema fundamental do cálculo integral: enunciado. Aplicacións á resolución de problemas. 

• Enunciado da regra de Barrow. Cálculo de áreas de rexións planas limitadas por rectas e curvas sinxelas. 

ÁLXEBRA LINEAL 

• Matrices: definición, tipos (fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, nula, identidade ou unidade, 
trasposta, simétrica e antisimétrica) e operacións básicas (suma e produto de matrices e produto dunha matriz por un 
escalar) e propiedades. 

• Determinantes de matrices cadradas. Cálculo de determinantes de orde 2 ou de orde 3 utilizando a regra de 
Sarrus. Desenvolvemento dun determinante de orde n polos elementos dunha liña. Propiedades dos determinantes e 
aplicación no seu cálculo. 

• Rango dunha matriz. Cálculo e interpretación para matrices de ata dimensión 44×  utilizando diferentes métodos 
(método de Gauss e a partir dos seus menores complementarios). Cálculo do rango de matrices de ata dimensión 

44×  dependentes dun parámetro. 

• Matriz inversa. Condición de existencia. Cálculo (con determinantes ou utilizando o método de Gauss-Jordan) e  
aplicacións (ata matrices de orde 33× ) . 

• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais. 

• Sistemas de m ecuacións lineais con n incógnitas. Discusión e clasificación (método de Gauss e teorema de 
Rouché-Fröbenius) dun sistema de ecuacións lineais con non máis de tres incógnitas e que dependa ao sumo dun 
parámetro e, no seu caso, resolución (método de Gauss, regra de Cramer ou coa matriz inversa). Sistemas lineais 
dependentes dun parámetro. 
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XEOMETRÍA 

• Vectores no espazo tridimensional. Operacións básicas: suma, resta e produto por un escalar. Módulo e 
coordenadas dun vector. 

• Dependencia e independencia lineal e aplicación das matrices e dos determinantes no seu estudo. 

• Produto escalar, produto vectorial e produto mixto de vectores no espazo tridimensional: definición, 
interpretación xeométrica e propiedades. Aplicacións xeométricas na obtención do módulo dun vector e do ángulo 
que forman dous vectores, na determinación e comprobación de vectores unitarios e ortogonais e no cálculo de áreas 
de paralelogramos e triángulos e de volumes de paralelepípedos e tetraedros. 

• Ecuacións da recta e do plano, no espazo tridimensional, en todas as súas formas e transformación dunha a 
outras. 

• Determinación de puntos, rectas ou planos a partir das propiedades que os definen (por exemplo: coordenadas do 
punto medio dun segmento ou do punto que divide a un segmento nunha razón dada, punto simétrico respecto doutro 
ou respecto a unha recta ou a un plano, recta que pasa por dous puntos, plano que contén a dúas rectas que se 
cortan...). 

• Posicións relativas de rectas e planos en todos os casos: dúas rectas, dous planos, recta e plano e tres planos. 

• Determinación da recta que corta perpendicularmente a dúas rectas. 

• Ángulos entre rectas, entre recta e plano e entre planos. Condicións de perpendicularidade e paralelismo. 

• Distancia entre puntos, rectas e planos. 

• Resolución de problemas de incidencia, paralelismo e perpendicularidade entre rectas e planos no espazo e de 
problemas métricos relacionados co cálculo de ángulos, distancias, áreas e volumes. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

OBXECTIVOS 
•  Utilizar os contidos e procedementos propios da aritmética e da álxebra para formular, resolver, comprender e 
interpretar fenómenos e situacións propios das ciencias sociais e da economía e aplicar os modelos creados valorando 
a súa utilidade práctica e teórica. 

• Aproximarse ao concepto de función como modelo matemático dun fenómeno que relaciona diversas magnitudes 
e interpretar situacións cotiás, económicas e sociais, expresadas mediante relacións funcionais e, en particular, 
identificar, coñecer e representar as familias de funcións elementais. 

• Aplicar as técnicas da estatística unidimensional e bidimensional e da probabilidade ao estudo de datos 
procedentes dos ámbitos das ciencias sociais e humanas co fin de describir, analizar e interpretar fenómenos sociais, 
predicir situacións incertas e rexeitar informacións incorrectas. 

• Integrar as matemáticas nos contornos social, cultural e económico non só a través de resolución de problemas e 
situacións propios deles, senón tamén a través dunha análise e valoración de resultados adecuados ás situacións que 
representan, comprendendo e apreciando a súa utilidade no desenvolvemento do coñecemento humano neses campos. 

• Actuar con interese e responsabilidade nos traballos, tanto individuais como en equipo, cuestionando ideas 
intuitivas, verificando datos e fontes, procedementos e estratexias, conclusións e valoracións, analizando con respecto 
as ideas e opinións, métodos, razoamentos e xuízos alleos e argumentando de forma rigorosa e tamén creativa, pero 
sempre cunha actitude flexible, aberta e crítica que leve a valorar ese modo de actuar como unha fonte de mellora e 
enriquecemento propios. 

• Utilizar, con autonomía, eficacia e confianza nas propias capacidades, os modos propios das actividades 
matemáticas como o establecemento de definicións precisas, a xustificación de procedementos e a súa articulación 
coherente cos argumentos, a realización de valoracións razoadas e detección de incorreccións lóxicas, a utilización de 
diferentes fontes, criterios ou enfoques, a formulación de hipóteses, o deseño, uso e contraste de estratexias, a 
modificación de xuízos e procedementos errados... 

• Comprender e empregar as técnicas adecuadas de expresión oral, escrita e gráfica xunto co vocabulario, a 
notación e os modos de expresión matemáticos para analizar, valorar e comunicar información de modo preciso e 
rigoroso. 

• Utilizar, cando sexa preciso, diferentes recursos, incluídos os informáticos, para obter información, para realizar 
cálculos numéricos, alxébricos e estatísticos, para construír gráficos, para comprobar ou deducir propiedades... e para 
producir informacións e valoralas no estudo de situacións provenientes dos contornos social e económico. 

CONTIDOS 

ARITMÉTICA E ÁLXEBRA 

Números reais 

• O conxunto dos números reais. 

• Aproximación decimal dun número real: truncamento e arredondamento. Erros absoluto e relativo. Cotas dos 
erros. 

• Valor absoluto. Relación de orde en R. Representación na recta real. 

• Intervalos e veciñanzas. Distancias na recta real. 
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• Utilización dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación máis adecuada a cada caso e realización 
de operacións aplicando as propiedades e as xerarquías correctamente e utilizando ben valores exactos ou ben 
aproximacións nas que se cuantificará e acoutará o erro cometido.  

Ecuacións e inecuacións 

• Resolución de ecuacións cunha incógnita: polinómicas, con fraccións alxébricas, irracionais, exponenciais e 
logarítmicas. 

• Resolución de sistemas de ecuacións lineais e non lineais con dúas ecuacións e dúas incógnitas. 

• Aproximación ao método de Gauss na resolución e interpretación de sistemas lineais de tres ecuacións con tres 
incógnitas. 

• Resolución e interpretación de inecuacións lineais e non lineais cunha incógnita. 

• Resolución e interpretación gráfica de sistemas inecuacións lineais. 

• Resolución de problemas do ámbito das ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de 
ecuacións lineais e non lineais. 

Matemática financeira 

• Porcentaxes: aumentos e diminucións porcentuais. Porcentaxes encadeados. 

• Razóns. Proporcións e taxas (taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de actividade, taxa de paro, taxa de 
emprego...). 

• Sucesións. Progresións aritméticas e xeométricas. 

• Xuro simple e xuro composto. Taxa anual equivalente (TAE). Cálculo. 

• Anualidades de capitalización e de amortización. Cálculo e elaboración de táboas. 

• Números índice. Elaboración de táboas. Clasificación: simples e compostos. 

• O índice de prezos de consumo (IPC). Variación do IPC: inflación e deflación. Poder adquisitivo e IPC. 

• Resolución de problemas reais que impliquen o cálculo de porcentaxes e os conceptos de xuro simple e composto 
e onde haxa que calcular capitais, réditos ou tempos. 

• Resolución de problemas nos que se determine a variación do poder adquisitivo con respecto ao IPC anual. 

• Enquisa de poboación activa (EPA) e enquisa continua de presupostos familiares (ECPF). Características e 
cálculo de conceptos asociados. 

ANÁLISE 

Funcións reais de variable real 

• Funcións reais de variable real. Concepto. Expresións verbal e analítica, táboas e gráfica. 

• Características: dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetrías, 
acoutacións, continuidade, tendencias, crecemento e decrecemento, extremos relativos e absolutos, concavidade e 
convexidade e puntos de inflexión. 

• Operacións con funcións: suma, resta, produto, cociente e composición. Función inversa. 

• Descrición das características das funcións a partir das súas gráficas, interpretándoas no seu contexto. 

• Utilización das funcións como ferramentas para a resolución de problemas e para a interpretación de fenómenos 
sociais e económicos. 

Funcións elementais 

• Funcións polinómicas: función constante, función lineal e afín e función cuadrática. Características e gráficas. 
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• Funcións racionais sinxelas. Características e gráficas. 

• Funcións exponenciais. Características e gráficas. 

• Funcións logarítmicas. Características e gráficas. 

• Funcións definidas a anacos: funcións valor absoluto, parte enteira e definidas por intervalos. Características e 
gráficas. 

• Trazado de gráficas de funcións sinxelas a partir das súas propiedades globais e locais. 

• Función de interpolación: interpolación lineal e interpolación lineal a anacos. Extrapolación lineal. 

• Representación gráfica das funcións elementais e aplicación das características dos distintos tipos de funcións 
estudadas á interpretación de situacións modeladas por elas. 

• Aplicación da interpolación e extrapolación lineal a problemas reais. 

Límite dunha función e continuidade 

• Aproximacións, numérica e gráfica, ao concepto de límite dunha función real de variable real. Límites no 
infinito, límites laterais e límite dunha función nun punto. 

• Propiedades e operacións con límites. Iniciación ao cálculo de límites. Indeterminacións. 

• Asíntotas dunha función real de variable real. 

• Aproximación ao concepto de continuidade dunha función real de variable real nun punto e nun intervalo. 

• Taxas de variación media dunha función real de variable real. Interpretación en contextos sociais e económicos. 
Comportamento nas proximidades dun punto. 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Estatística unidimensional  

• Poboación e mostra. Variables estatísticas (cualitativas e cuantitativas: discretas e continuas). 

• Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. Mostraxe aleatoria simple e mostraxe 
estratificada. 

• Táboas estatísticas. Frecuencias absolutas e relativas e frecuencias acumuladas. 

• Gráficas estatísticas: diagramas de barras, pictogramas, diagramas de sectores, cartogramas, pirámides de 
poboación, gráficos evolutivos e gráficos comparativos. Construción, interpretación e análise. 

• Cálculo de parámetros: 

� Medidas de centralización: media aritmética, mediana e moda. 

� Medidas de dispersión: percorrido ou rango, desviación media, varianza e desviación típica. 

� Medida de dispersión relativa: coeficiente de variación. 

� Medidas de posición: cuartís e percentís. 

• Emprego dos medios tecnolóxicos (calculadora, folla de cálculo...) como axuda na organización de datos, cálculo 
de parámetros e na obtención das gráficas estatísticas. 

• Interpretación de resultados, comparacións e valoracións utilizando as medidas de centralización e de dispersión. 

• Utilización da media e da desviación típica na descrición de certas distribucións. 

• Interpretación, análise e valoración críticas de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e 
dos ámbitos físico e social. 

Estatística bidimensional 

• Variables estatísticas bidimensionais. Mostra. 
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• Organización de datos: táboas de dobre entrada e gráficos (diagramas de barras, pictogramas, histogramas e 
diagramas de dispersión ou nubes de puntos). 

• Relación entre dúas variables estatísticas. Interpretación a partir da representación gráfica a través dos diagramas 
de dispersión o nubes de puntos. 

• Covarianza e coeficiente de correlación lineal ou de Pearson. 

• Regresión lineal: rectas de regresión de Y sobre X e de X sobre Y. Estimación de resultados e valoración das 
predicións. Extrapolación de resultados. 

• Realización de experiencias que permitan a construción de táboas, a representación gráfica, o cálculo dos 
coeficientes de correlación e regresión e a interpretación de distribucións bidimensionais. 

• Estudo e interpretación de fenómenos sociais e económicos nos que interveñan dúas variables. 

Probabilidade 

• Técnicas de reconto: variacións, permutacións e combinacións con e sen repetición. 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral. 

• Sucesos. Tipos. Operacións con sucesos. Propiedades. 

• Probabilidade. Propiedades e cálculo (regra de Laplace e diagramas en árbore). 

• Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 

• Aplicación da probabilidade á análise e toma de decisións na vida cotiá e á formulación de conxecturas sobre 
situacións aleatorias. 

Distribucións de probabilidade 

• Variables aleatorias. Tipos: discretas e continuas. 

• Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria discreta: función de probabilidade, función de distribución 
e parámetros. 

• Distribución binomial: características e cálculo de probabilidades. Manexo de táboas. 

• Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria continua: función de densidade, función de distribución e 
parámetros. 

• Distribución normal: características e cálculo de probabilidades e tipificación. Manexo de táboas. 

• Aproximación da distribución binomial por medio da normal. 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Números reais: 8 sesións. 
� Ecuacións e inecuacións: 18 sesións. 
� Matemática financeira: 12 sesións. 
� Funcións reais de variable real: 14 sesións. 

2ª avaliación 
� Funcións elementais: 15 sesións. 
� Límite dunha función e continuidade: 14 sesións. 
� Estatística unidimensional: 15 sesións. 
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3ª avaliación 
� Estatística bidimensional: 12 sesións. 
� Probabilidade: 14 sesións. 
� Distribucións de probabilidade: 14 sesións. 

 
Comézase cun desenvolvemento breve dos contidos da primeira unidade didáctica, pois xa foron traballados na etapa da ESO e 
ademais serán tratados no desenvolvemento das restantes unidades didácticas.  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Identificar e empregar correctamente os números reais, seleccionando a notación máis axeitada, para presentar e 
intercambiar información, resolver problemas e interpretar situacións relacionadas coas ciencias sociais e económicas. 

• Utilizar as operacións con números reais, aplicar as súas propiedades e regras e elixir valores exactos ou realizar 
aproximacións segundo sexa o contexto do problema a resolver, sendo preciso determinar as cotas dos erros, tanto 
absoluto como relativo, cometidos ao traballar con esas aproximacións para poder contrastar o resultado obtido coa 
situación de partida. 

• Traducir á linguaxe alxébrica ou gráfica fenómenos ou situacións relativas ás ciencias sociais, aplicar as 
propiedades e técnicas adecuadas nas operacións con expresións alxébricas, na resolución de ecuacións cunha 
incógnita, nos sistemas de ecuacións lineais con tres incógnitas como máximo e non lineais, de forma que permitan 
obter, en caso de existir, as solucións e interpretar os resultados obtidos dentro do contexto no que se sitúa o 
fenómeno ou situación. 

• Resolver e avaliar os resultados de problemas reais nos que interveñan porcentaxes, xuros simples e compostos, 
anualidades de capitalización e amortización e números índice, empregando, de ser o caso, medios tecnolóxicos 
adecuados. 

• Obter o valor de taxas como a TAE de depósitos e empréstitos financeiros, calcular e analizar a variación do IPC 
e o poder adquisitivo e interpretar a enquisa de poboación activa, valorando a súa importancia para estudar as 
condicións socioeconómicas. 

• Deducir razoadamente a partir da gráfica dunha función as súas características básicas (dominio de definición, 
percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, simetrías, acoutación, continuidade, tendencias, crecemento e 
decrecemento, extremos relativos e absolutos, convexidade e concavidade e puntos de inflexión) e, en particular, das 
gráficas das funcións polinómicas, racionais sinxelas, exponenciais, logarítmicas e funcións definidas a anacos (valor 
absoluto, parte enteira...) e, baseándose nesas características, analizalas e interpretalas. 

• Identificar as características propias das familias das funcións mencionadas no parágrafo anterior a partir da súa 
expresión analítica, táboa ou gráfica, relacionar as súas gráficas e fórmulas alxébricas con situacións do mundo social 
e económico e aplicar a información obtida en tal estudo á interpretación de ditas solucións dentro da situación á que 
corresponden. 

• Representar graficamente, a partir dun enunciado, táboa numérica ou expresión alxébrica e seleccionando 
adecuadamente eixes, unidades e escalas, as funcións polinómicas de ata grao dous, racionais sinxelas, exponenciais, 
logarítmicas e funcións definidas a anacos (en particular as funcións valor absoluto e parte enteira). 

• Determinar, se existe, o límite dunha función nun punto e os seus límites laterais e obter os límites no infinito 
dunha función real de variable real. 

• Aplicar as propiedades das operacións con límites na determinación das asíntotas e das ramas infinitas e no 
estudo da continuidade dunha función. 

• Obter, utilizar e interpretar a taxa de variación media dunha función nun intervalo en contextos sociais e 
económicos. 

• Empregar as táboas e gráficos como un instrumento para o estudo de situacións empíricas relacionadas con 
fenómenos sociais, utilizando a interpolación e extrapolación lineal a partir dos datos extraídos dun experimento 
concreto. 

• Organizar un conxunto de datos en forma de táboa calculando porcentaxes e frecuencias absolutas e relativas e 
mesmo acumuladas, construír gráficos estatísticos (diagramas de barras, pictogramas, histogramas e diagramas de 
dispersión ou nubes de puntos) e calcular, coa axuda da calculadora ou da folla de cálculo, os parámetros de 
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centralización (media aritmética, mediana e moda), dispersión (percorrido ou rango, desviación media, varianza, 
desviación típica e coeficiente de variación) e posición (cuartís e percentís), elixindo os que resultan máis relevantes e 
adecuados á situación ou fenómeno obxecto da análise. 

• Interpretar e analizar extraendo conclusións críticas a adecuación das táboas e das representacións gráficas 
realizadas e a significatividade dos parámetros empregados, valorando cualitativamente a representatividade das 
mostras utilizadas. 

• Valorar, utilizando os coñecementos estatísticos oportunos e facendo unha interpretación e análise críticos, as 
inferencias estatísticas presentes nos medios de comunicación e nos ámbitos económico e social. 

• Construír táboas de dobre entrada e gráficos (diagramas de barras, pictogramas, histogramas e diagramas de 
dispersión ou nubes de puntos) que permitan organizar correctamente os datos dunha variable bidimensional. 

• Calcular o coeficiente de correlación dunha distribución bidimensional, interpretalo e usalo para determinar 
cuantitativamente o grao e sentido da correlación lineal entre dúas variables. 

• Obter as rectas de regresión de X sobre Y e Y sobre X que nos permitan efectuar predicións e valorar a validez 
desas predicións en función do valor do coeficiente de correlación. 

• Asignar e interpretar probabilidades a sucesos simples e compostos (dependentes e independentes) utilizando 
técnicas como o conteo directo, as diagramas de árbore, a combinatoria e as propiedades da probabilidade e calcular 
probabilidades condicionadas. 

• Identificar situacións que se axusten a unha distribución de probabilidade binomial ou normal, manexar 
correctamente as táboas desas distribucións para asignar probabilidades a sucesos e tomar decisións. 

• Empregar na resolución de problemas actitudes como a perseveranza, a confianza nas propias capacidades, a 
flexibilidade, o respecto pola opinións alleas... e técnicas e modos propios das matemáticas como a planificación e 
selección de ferramentas, recursos tecnolóxicos e estratexias, as argumentacións lóxico-dedutivas, a indución, a 
modelización, a confección de conxecturas, a comprobación de resultados... 

• Expresarse con claridade, orde, limpeza, precisión e rigor, tanto oralmente como por escrito, e individualmente e 
en equipo, incorporando a terminoloxía, a notación e as formas de expresión propias das matemáticas. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

ARITMÉTICA E ÁLXEBRA 

• O conxunto dos números reais. Ordenación e representación na recta real. Operacións. Propiedades. 

• Aproximación decimal dun número real: truncamento e arredondamento. Erros absoluto e relativo. Cotas dos 
erros. 

• Intervalos e veciñanzas. Distancias na recta real. 

• Utilización dos números reais en diferentes contextos elixindo a notación máis adecuada a cada caso e realización 
de operacións aplicando as propiedades e as xerarquías correctamente e utilizando ben valores exactos ou ben 
aproximacións nas que se cuantificará e acoutará o erro cometido.  

• Resolución ecuacións cunha incógnita: polinómicas, con fraccións alxébricas, irracionais, exponenciais e 
logarítmicas sinxelas. 

• Resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas ecuacións e dúas incógnitas. 

• Aproximación ao método de Gauss na resolución e interpretación de sistemas lineais de tres ecuacións con tres 
incógnitas. 

• Resolución de problemas do ámbito das ciencias sociais mediante a utilización de ecuacións ou sistemas de 
ecuacións lineais. 

• Cálculo de porcentaxes. 
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• Razóns. Proporcións e taxas (taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de actividade, taxa de paro, taxa de 
emprego...). 

• Xuro simple e xuro composto. Taxa anual equivalente (TAE). Cálculo. 

• Anualidades de capitalización e de amortización. Cálculo e elaboración de táboas. 

• Números índice. Elaboración de táboas. Clasificación: simples e compostos. 

• Índice de prezos de consumo (IPC). Variación do IPC: inflación e deflación. Poder adquisitivo e IPC. 

• Resolución de problemas reais que impliquen o cálculo de porcentaxes e os conceptos de xuro simple e composto 
e onde haxa que calcular capitais, réditos ou tempos. 

• Resolución de problemas nos que se determine a variación do poder adquisitivo con respecto ao IPC anual. 

• Enquisa de poboación activa (EPA) e enquisa continua de presupostos familiares (ECPF). Características e 
cálculo de conceptos asociados. 

ANÁLISE 

• Funcións reais de variable real. Concepto. Expresións verbal e analítica, táboas e gráfica. 

• Características dunha función: dominio de definición, percorrido, puntos de corte cos eixes de coordenadas, 
simetrías, acoutacións, continuidade, tendencias, crecemento e decrecemento, extremos relativos e absolutos, 
concavidade e convexidade e puntos de inflexión. 

• Descrición das características das funcións a partir das súas gráficas, interpretándoas no seu contexto. 

• Utilización das funcións como ferramentas para a resolución de problemas e para a interpretación de fenómenos 
sociais e económicos. 

• Características das funcións polinómicas, racionais sinxelas, exponenciais e logarítmicas e definidas a anacos (en 
particular as funcións valor absoluto e parte enteira).  

• Trazado das gráficas de funcións sinxelas a partir das súas propiedades globais e locais. 

• Función de interpolación (interpolación lineal e interpolación lineal a anacos) e extrapolación lineal. Aplicación a 
problemas reais. 

• Representación gráfica das funcións elementais e aplicación das características dos distintos tipos de funcións 
estudadas á interpretación de situacións modeladas por elas. 

• Aproximacións, numérica e gráfica, ao concepto de límite dunha función real de variable real. Límites no 
infinito, límites laterais e límite dunha función nun punto. 

• Iniciación ao cálculo de límites. Indeterminacións. 

• Asíntotas dunha función real de variable real. 

• Taxas de variación media dunha función real de variable real. Interpretación en contextos sociais e económicos. 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

• Poboación e mostra. Variables estatísticas (cualitativas e cuantitativas: discretas e continuas). 

• Análise elemental da representatividade das mostras estatísticas. Mostraxe aleatoria simple e mostraxe 
estratificada. 

• Táboas estatísticas. Frecuencias absolutas e relativas e frecuencias acumuladas. 

• Gráficas estatísticas: diagramas de barras, pictogramas, diagramas de sectores, cartogramas, pirámides de 
poboación, gráficos evolutivos e gráficos comparativos. Construción, interpretación e análise. 

• Cálculo de parámetros de centralización (media aritmética, mediana e moda), de dispersión (percorrido, 
desviación media, varianza, desviación típica e coeficiente de variación) e de posición (cuartís e percentís). 
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Aplicación na interpretación, comparación e valoración de resultados. Utilización da media e da desviación típica na 
descrición de certas distribucións. 

• Variables estatísticas bidimensionais. Mostra. Organización de datos: táboas de dobre entrada e gráficos 
(diagramas de barras, pictogramas, histogramas e diagramas de dispersión ou nubes de puntos). 

• Relación entre dúas variables estatísticas. Interpretación a partir da representación gráfica a través dos diagramas 
de dispersión ou nubes de puntos. 

• Covarianza e coeficiente de correlación lineal ou de Pearson. 

• Regresión lineal: rectas de regresión de Y sobre X e de X sobre Y. Estimación de resultados e valoración das 
predicións. Extrapolación de resultados. 

• Realización de experiencias que permitan a construción de táboas, a representación gráfica, o cálculo dos 
coeficientes de correlación e regresión e a interpretación de distribucións bidimensionais. 

• Interpretación, análise e valoración críticas de informacións estatísticas tomadas dos medios de comunicación e 
dos ámbitos físico e social e estudo e interpretación de fenómenos sociais e económicos nos que interveñan dúas 
variables. 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral. Sucesos: tipos, operacións e propiedades. 

• Probabilidade. Propiedades e cálculo (regra de Laplace e diagramas en árbore). 

• Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 

• Aplicación da probabilidade á análise e toma de decisións na vida cotiá e á formulación de conxecturas sobre 
situacións aleatorias. 

• Variables aleatorias. Tipos: discretas e continuas. 

• Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria discreta: función de probabilidade, función de distribución 
e parámetros. 

• Distribución binomial: características e cálculo de probabilidades. Manexo de táboas. 

• Distribución de probabilidade dunha variable aleatoria continua: función de densidade, función de distribución e 
parámetros. 

• Distribución normal: características e cálculo de probabilidades e tipificación. Manexo de táboas. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II 

OBXECTIVOS 
• Achegar a realidade cotiá e dos ámbitos social e económico ás matemáticas e utilizar estas para analizar, 
comprender e emitir xuízos críticos sobre esa realidade. 

• Utilizar as técnicas matriciais na resolución de sistemas de ecuacións e os métodos gráficos na resolución de 
problemas de programación lineal bidimensional e aplicalos para formular, analizar, comprender, interpretar e valorar 
fenómenos e situacións da vida cotiá e das ciencias sociais e da economía. 

• Asociar os fenómenos e situacións da vida cotiá, das ciencias sociais e da economía con modelos funcionais e 
utilizar os coñecementos das características alxébricas e gráficas das funcións elementais e o cálculo de límites e 
derivadas e as súas aplicacións no estudo de propiedades locais e globais e na obtención de representacións gráficas 
co fin de entender e interpretar a situación ou fenómeno inicial ou, no caso dun fenómeno ou situación nova, para 
facer previsións comparando con modelos xa coñecidos. 

• Aplicar as ferramentas do cálculo diferencial para determinar en situacións de carácter económico e sociolóxico a 
solución dos problemas de optimización. 

• Completar o estudo do azar e aplicar as técnicas básicas da estatística inferencial ao estudo de datos procedentes 
das ciencias sociais e económicas sacando conclusións e interpretando os resultados obtidos. 

• Adquirir destreza na comprensión de fenómenos novos susceptibles dun tratamento aritmético, alxébrico, 
funcional, estatístico ou probabilístico. 

• Integrar as matemáticas nos contornos social, cultural e económico non só a través de resolución de problemas e 
situacións propios deles, senón tamén a través dunha análise e valoración de resultados adecuados ás situacións que 
representan, comprendendo e apreciando a súa utilidade no desenvolvemento do coñecemento humano neses campos. 

• Actuar con interese e responsabilidade nos traballos, tanto individuais como en equipo, cuestionando ideas 
intuitivas, verificando datos e fontes, procedementos e estratexias, conclusións e valoracións, analizando con respecto 
as ideas e opinións, métodos, razoamentos e xuízos alleos e argumentando de forma rigorosa e tamén creativa, pero 
sempre cunha actitude flexible, aberta e crítica, que leve a valorar ese modo de actuar como unha fonte de mellora e 
enriquecemento propios. 

• Utilizar, con autonomía, eficacia e confianza nas propias capacidades, os modos propios das actividades 
matemáticas como o establecemento de definicións precisas, a xustificación de procedementos e a súa articulación 
coherente cos argumentos, a realización de valoracións razoadas e detección de incorreccións lóxicas, a utilización de 
diferentes fontes, criterios ou enfoques, a formulación de hipóteses, o deseño, uso e contraste de estratexias, a 
modificación de xuízos e procedementos errados... 

• Recoñecer a importancia das diferentes linguaxes matemáticas e utilizalas para simbolizar, segundo os 
formalismos matemáticos habituais, conceptos, relacións e procesos, para facer unha análise e unha valoración e para 
comunicar a información de modo preciso e rigoroso cunha expresión crítica sobre os problemas actuais e, en 
particular, sobre os fenómenos sociais e económicos. 

• Utilizar, cando sexa preciso, diferentes recursos, incluídos os informáticos, para obter información, para realizar 
cálculos numéricos, alxébricos e estatísticos, para construír gráficos, para comprobar ou deducir propiedades... e para 
producir informacións e valoralas no estudo de situacións provenientes dos contornos social e económico. 
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CONTIDOS 

ÁLXEBRA LINEAL 

Matrices 

• Matriz de orde nm× . Definición e tipos (fila, columna, rectangular, cadrada, diagonal, triangular, nula, 
identidade ou unidade, trasposta, simétrica e antisimétrica). 

• Representación e manexo de datos estruturados en forma de matriz a partir de táboas e grafos procedentes de 
diferentes contextos. 

• Igualdade de matrices. 

• Operacións con matrices: suma e produto de matrices e produto dunha matriz por un escalar. Propiedades. 

• Matriz inversa. Definición e propiedades. 

• Obtención de matrices inversas sinxelas polo método de Gauss.  

• Aplicación das operacións con matrices e das súas propiedades na resolución de problemas extraídos das ciencias 
sociais. Interpretación das solucións. 

Sistemas de ecuacións lineais 

• Ecuación lineal con n incógnitas. Solución. 

• Sistema lineal de m ecuacións con n incógnitas. Solución. Sistemas equivalentes. 

• Clasificación dos sistemas de ecuacións lineais atendendo ao número de solucións. 

• Sistemas homoxéneos. 

• Forma matricial dun sistema de ecuacións lineais. 

• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais. 

• Método de Gauss. Utilización na discusión dun sistema de ecuacións lineais con dúas ou tres incógnitas. 

• Resolución de sistemas de ecuacións lineais cun máximo de tres incógnitas, utilizando o método de Gauss. 

• Resolución de problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e á economía que se poden resolver 
mediante a formulación de sistemas de ecuacións lineais de dúas ou tres incógnitas. Interpretación das solucións nos 
termos do enunciado. 

Programación lineal 

• Igualdades e desigualdades. Propiedades das desigualdades. 

• Inecuacións lineais cunha e con dúas incógnitas. Resolución gráfica e analítica e interpretación. 

• Sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. Resolución gráfica e analítica e interpretación. 

• Resolución de problemas mediante inecuacións e sistemas de inecuacións. 

• Programación lineal bidimensional: 

� Definicións: variables, función obxectivo, conxunto de restricións, rexión factible e solucións óptimas. 

� Métodos de resolución: método analítico e método gráfico. Resolución combinada. 

� Tipos de solucións. Análise e interpretación. 

� Aplicacións: formulación e resolución de problemas procedentes das ciencias sociais (maximización de 
beneficios, minimización de custos, o problema da dieta...) 
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ANÁLISE 

Funcións reais de variable real. Límites e continuidade 

• Funcións reais de variable real. Dominio de definición, percorrido ou imaxe e gráfica dunha función. 

• Operacións con funcións. 

• Funcións elementais: polinómicas, racionais, exponenciais e logarítmicas. Funcións definidas a anacos (en 
particular a función valor absoluto e a función parte enteira). Identificación e características. 

• Límite dunha función nun punto. Límites laterais. Límites no infinito. 

• Operacións con límites de funcións. Propiedades. Indeterminacións. 

• Cálculo de límites e resolución de indeterminacións de funcións racionais e irracionais cuadráticas. 

• Determinación de asíntotas de funcións racionais e interpretación do seu significado. 

• Continuidade dunha función nun punto e nun intervalo. 

• Interpretación da continuidade, dos distintos tipos de descontinuidade e das tendencias asintóticas no tratamento 
da información. 

• Estudo da continuidade das funcións elementais e das definidas a anacos. 

Derivada dunha función 

• Taxa de variación media e taxa de variación instantánea. 

• Derivada dunha función nun punto. Derivadas laterais. 

• Interpretación xeométrica da derivada. Ecuación da recta tanxente á gráfica dunha función nun punto. 

• Relación entre continuidade e derivabilidade. 

• Función derivada. Derivadas sucesivas. 

• Regras de derivación. Derivación de funcións elementais e composición de funcións polinómicas, exponenciais e 
logarítmicas. 

Aplicacións das derivadas 

• Aplicación do cálculo diferencial ao estudo da variación dunha función e á súa representación gráfica: 
crecemento e decrecemento, extremos relativos, concavidade e convexidade e puntos de inflexión. 

• Representación gráfica de funcións polinómicas, racionais e definidas a anacos, a partir dun estudo previo que 
inclúa dominio de definición, puntos de corte cos eixes, continuidade, asíntotas, intervalos de crecemento e 
decrecemento, máximos e mínimos relativos, intervalos de concavidade e convexidade e puntos de inflexión. 

• Aplicación das derivadas á resolución de problemas de optimización extraídos de situacións reais relacionadas 
coas ciencias sociais e a economía. 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Probabilidade 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral. 

• Sucesos. Operacións con sucesos. Álxebra de sucesos. Descrición e interpretación de sucesos. 

• Frecuencias absolutas e relativas. 

• Probabilidade. Cálculo mediante frecuencias ou coa regra de Laplace. 

• Propiedades da probabilidade. 

• Experiencias compostas. Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. 
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• Regra do produto.  

• Teorema da probabilidade total. 

• Teorema de Bayes. 

Distribucións de probabilidade 

• Variables aleatorias discretas e continuas. 

• Función de probabilidade dunha variable aleatoria discreta. Propiedades. Media ou esperanza e varianza. 

• Función de densidade dunha variable aleatoria continua. 

• A distribución binomial. Función de probabilidade. Media, varianza e desviación típica. 

• A distribución normal. Función de densidade. 

• Distribución normal estándar N(0,1). Tipificación da variable. Manexo de táboas. 

• Aproximación da binomial por unha normal. 

A mostraxe estatística 

• Poboación e mostra. Representatividade da mostra. 

• Tipos de mostraxe. 

• Parámetros dunha poboación (media e varianza) e estatísticos mostrais (media mostral e cuasivarianza mostral). 

• Teorema central do límite. 

• Distribucións de probabilidade da mostraxe: 

� Distribución de probabilidade dunha mostra das medias. 

� Distribución de probabilidade dunha mostra das proporcións. 

� Distribución dunha mostra da diferenza de medias. 

Estimación de parámetros. Contraste de hipóteses. Nivel de significación 

• Estimadores puntuais. Propiedades. 

• Estimación por intervalos de confianza: 

� Intervalos de confianza para a media nunha distribución normal de desviación típica coñecida. 

� Intervalos de confianza para a proporción nunha distribución de Bernoulli. 

� Intervalos de confianza para a diferenza de medias en distribucións normais con desviacións típicas 
coñecidas. 

• Determinación do tamaño da mostra nos distintos intervalos de confianza. 

• Hipóteses estatísticas. Contraste de hipóteses. 

� Contraste para a proporción dunha distribución de Bernoulli. 

� Contraste para a media dunha distribución normal. 

� Contraste para a diferenza de medias de distribucións normais con desviacións típicas coñecidas. 

• Erro na estimación. Tipos de erro. 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª avaliación 
� Matrices: 16 sesións. 
� Sistemas de ecuacións lineais: 16 sesións. 
� Programación lineal: 20 sesións. 

2ª avaliación 
� Funcións reais de variable real. Límites e continuidade: 12 sesións. 
� Derivada dunha función: 14 sesións. 
� Aplicación das derivadas: 12 sesións. 

3ª avaliación 
� Probabilidade: 6 sesións. 
� Distribucións de probabilidade: 6 sesións. 
� A mostraxe estatística: 6 sesións. 
� Estimación de parámetros. Contraste de hipóteses. Nivel de significación: 10 sesións. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
• Utilizar a linguaxe matricial para manexar datos estruturados en forma de táboas ou grafos, efectuar operacións 
con matrices para resolver problemas e interpretar o resultado dos cálculos realizados coa situación estudada. 

• Identificar os distintos tipos de matrices, dominar as operacións con elas e coñecer e aplicar correctamente as 
súas propiedades. 

• Identificar as matrices que teñen inversa e calcular matrices inversas (de dimensión máxima 33× ) tanto polo 
método de Gauss como resolvendo unha ecuación matricial. 

• Resolver ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais (máximo dúas ecuacións) nas que se precise obter a 
inversa dunha matriz. 

• Saber obter a expresión matricial dun sistema de ecuacións lineais e discutilo e resolvelo aplicando o método de 
Gauss ou facendo uso das operacións con matrices (sistemas cun máximo de tres incógnitas). 

• Resolver problemas con enunciados relativos ás ciencias sociais e á economía que se poden resolver mediante a 
formulación de sistemas de ecuacións lineais de dúas ou tres incógnitas. Interpretación das solucións nos termos do 
enunciado. 

• Formular e resolver problemas de programación lineal bidimensional, tanto polo método alxébrico como polo 
método gráfico, analizando e interpretando as posibles solucións. 

• Coñecer as características básicas das funcións polinómicas, racionais, exponenciais e logarítmicas e das 
funcións valor absoluto e parte enteira como exemplos de funcións definidas a anacos, tanto da súa gráfica como as 
que se deduzan da súa expresión analítica. 

• Interpretar graficamente os conceptos de límite nun punto, límites laterais e límites no infinito e calculalos de 
forma analítica eliminando correctamente as indeterminacións. 

• Aplicar o concepto, as propiedades e o cálculo de límites na obtención de asíntotas de funcións racionais e no 
estudo da continuidade e descontinuidade dunha función. Interpretar o significado. 

• Determinar nunha función dada pola súa gráfica ou pola súa expresión analítica os puntos onde é ou non 
derivable a devandita función. 

• Interpretar xeometricamente a derivada dunha función nun punto e aplicala para obter a recta tanxente á curva 
nese punto e na resolución de problemas. 
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• Utilizar correctamente as propiedades e as regras do cálculo de derivadas dunha función (incluíndo o método de 
derivación logarítmica) para calcular a primeira derivada da función e as derivadas sucesivas. 

• Empregar os conceptos, as propiedades e os cálculos de límites e derivadas para estudar e analizar as propiedades 
globais e locais dunha función expresada alxebricamente (dominio de definición, puntos de corte cos eixes, simetrías, 
periodicidade, asíntotas, continuidade, intervalos de crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, intervalos de 
concavidade e convexidade e puntos de inflexión), representala graficamente (no caso de funcións polinómicas, 
racionais e definidas a anacos) e realizar un análise crítico no caso de que represente algún fenómeno ou situación real 
de carácter económico ou social. 

• Resolver problemas de optimización extraídos de contextos socioeconómicos coa axuda do cálculo diferencial. 

• Determinar o espazo mostral, caracterizar os sucesos dun experimento estocástico, asignar as probabilidades, 
tanto en situacións simples como compostas, dependentes como independentes, usando técnicas simples de reconto, 
táboas de continxencia, diagramas en árbore..., propiedades da probabilidade e da álxebra de sucesos ou resultados 
como a regra de Laplace, a regra do produto, o teorema da probabilidade total, o teorema de Bayes... e tomar 
decisións consecuentes. 

• Obter as funcións asociadas a unha variable aleatoria así como os parámetros estatísticos asociados. 

• Identificar situacións que se axusten a unha distribución de probabilidade binomial ou a unha normal, utilizar os 
coñecementos e as táboas correspondentes e interpretar a información ou tomar decisións de acordo coa situación 
asociada. 

• Planificar e desenvolver estudos estatísticos de fenómenos sociais partindo da elaboración da enquisa, a selección 
da mostra da que se valorará a súa representatividade, a recollida de datos e o cálculo de parámetros poboacionais e 
estatísticos mostrais para establecer un intervalo de confianza para a media da poboación nunha distribución normal 
de desviación típica coñecida ou para a proporción nunha distribución de Bernoulli que nos permitan decidir se a 
discrepancia da media, da proporción e da diferenza de medias é significativa, discutindo os erros e os tamaños das 
mostraxes e analizando de forma crítica os resultados obtidos. 

• Analizar de forma autónoma, rigorosa e crítica o tratamento da información estatística que se fai nos medios de 
comunicación, na publicidade e noutros ámbitos, detectando posibles erros ou manipulacións tanto na presentación de 
datos como nas conclusións. 

• Utilizar tanto as ferramentas como os modos de argumentación propios das matemáticas na resolución de 
problemas e para enfrontarse a situacións novas facendo uso da modelización, da argumentación lóxico-dedutiva, 
valorando a adecuación da solución á situación que representa... e manifestando unha actitude crítica, sen prexuízos, 
analítica e aberta en todas as situacións e respectuosa coas ideas e traballos dos demais. 

• Expresarse con claridade, orde, limpeza, precisión e rigor, tanto oralmente como por escrito, e individualmente e 
en equipo, incorporando a terminoloxía, a notación e as formas de expresión propias das matemáticas. 

• Recoñecer e valorar positivamente a presenza das matemáticas na vida diaria e aplicar os seus coñecementos, 
recursos e estratexias no deseño, na modelación ou no estudio de situacións diversas co fin de mellorar a comprensión 
da realidade. 

CONTIDOS MÍNIMOS ESIXIBLES 

ÁLXEBRA 

• As matrices como expresión de táboas e grafos. Tipos. 

• Operacións con matrices (suma e produto de matrices e produto dunha matriz por un escalar). Propiedades. 

• Matriz inversa. Propiedades. Obtención da matriz inversa polo método de Gauss. 

• Resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións matriciais. 

• Expresión matricial dun sistema de ecuacións lineais e utilización do método de Gauss na súa discusión e 
resolución (máximo tres incógnitas). 
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• Aplicación das matrices e dos sistemas de ecuacións lineais á resolución de problemas extraídos das ciencias 
sociais e da economía. Interpretación das solucións nos termos do enunciado. 

• Interpretación e resolución gráfica de sistemas de inecuacións lineais con dúas incógnitas. 

• Formulación e resolución de problemas de programación lineal con enunciados provenientes das ciencias sociais 
ou da economía, utilizando os métodos analítico e gráfico, o que implica a representación gráfica da rexión factible, e 
comprobando que a solución óptima ten sentido no contexto. 

ANÁLISE 

• Aproximación aos conceptos de límite e de continuidade dunha función. 

• Cálculo de límites e resolución de indeterminacións de funcións racionais e irracionais cuadráticas. 

• A partir da gráfica dunha función, cálculo de límites e determinación do dominio de definición, o percorrido, as 
descontinuidades, as asíntotas, o crecemento e o decrecemento... 

• Estudo da continuidade das funcións elementais e das definidas a anacos. 

• Aplicación do cálculo de límites na interpretación dos diferentes tipos de descontinuidades e das tendencias 
asintóticas no tratamento da información. 

• As taxas de variación media e instantánea. Cálculo das taxas, ritmo de crecemento, custo marxinal... 

• Derivada dunha función. Interpretación xeométrica da derivada e obtención da recta tanxente á curva nun punto. 

• Relación entre continuidade e derivabilidade. 

• Función derivada. Derivadas sucesivas. 

• Cálculo das derivadas primeira e sucesivas de funcións elementais e composición de funcións polinómicas, 
exponenciais e logarítmicas, utilizando as regras de derivación. 

• Aplicación das derivadas ao estudo de funcións: crecemento e decrecemento, extremos relativos, convexidade e 
concavidade e puntos de inflexión. 

• Representación gráfica de funcións polinómicas, racionais e definidas a anacos determinando previamente o seu 
dominio de definición, os puntos de corte cos eixes de coordenadas, a continuidade, as asíntotas, os intervalos de 
crecemento e decrecemento, os intervalos de concavidade e convexidade e os extremos relativos e puntos de 
inflexión, se os houbera. 

• Aplicación das derivadas á resolución de problemas de optimización extraídos de situacións reais relacionadas 
coas ciencias sociais e a economía. 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

• Experimento aleatorio. Espazo mostral. 

• Sucesos. Operacións con sucesos. Álxebra de sucesos. Descrición e interpretación. 

• Frecuencias absolutas e relativas. 

• Probabilidade. Propiedades. Cálculo mediante frecuencias ou pola regra de Laplace. 

• Aplicación das propiedades da probabilidade, da álxebra de sucesos, dos métodos de contabilización, de 
diagramas e táboas de continxencia na resolución de exercicios. 

• Experiencias compostas. Probabilidade condicionada. Sucesos dependentes e independentes. Regra do produto. 

• Teorema da probabilidade total. Teorema de Bayes. 

• Cálculo de probabilidades en distintos contextos (probabilidade condicionada e composta) e aplicación do 
teorema da probabilidade total e do teorema de Bayes na resolución de problemas. 

• Obtención das funcións de probabilidade ou de densidade e da función de distribución asociadas a unha variable 
aleatoria e cálculo dos parámetros asociados: media, varianza e desviación típica. 
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• Cálculo de probabilidades en contextos onde aparezan as distribucións binomial e normal e manexo das táboas 
correspondentes. Aproximación da distribución binomial á normal. 

• Poboación e mostra. Condicións de representatividade. Tipos de mostra. 

• Parámetros dunha poboación (media e varianza) e estatísticos mostrais (media mostral e cuasivarianza mostral). 

• Teorema central do límite. Distribución da probabilidade das medias e proporcións mostrais e cálculo de 
probabilidades. 

• Estimadores puntuais. Propiedades. 

• Intervalo de confianza para a proporción nunha distribución de Bernoulli e para a media dunha distribución 
normal de desviación típica coñecida. 

• Contraste de hipóteses sobre a proporción dunha distribución de Bernoulli e sobre a media e as diferenzas de 
medias de distribucións normais con desviacións típicas coñecidas. 

• Obtención de intervalos de confianza para a media e a proporción en distintos casos e con distintos niveis de 
confianza e determinación do tamaño dunha mostra en función do erro admisible, analizando de forma crítica os 
resultados obtidos. 
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METODOLOXÍA 
As pautas metodolóxicas que se seguirán basearanse na concepción construtivista da aprendizaxe na que os alumnos e 
alumnas aprenden na medida en que poden construír significados ao redor dos contidos curriculares. 

Buscaremos unha aprendizaxe significativa que implicará que o alumnado atope relacións entre as aprendizaxes 
anteriores e os contidos que está a aprender e faga uso desa aprendizaxe en diferentes situacións, tanto da vida cotiá 
como doutros ámbitos ou mesmo nas outras materias do curso ou en posteriores aprendizaxes. 

Posto que non todos os alumnos e alumnas teñen os mesmos coñecementos previos sobre un determinado contido, é 
fundamental facer unha diagnose inicial. 

Os novos contidos que pretendemos introducir estarán suficientemente próximos aos seus coñecementos previos e 
adecuados ás súas capacidades, e serán organizados de forma clara e sinxela e ampliados progresivamente. Así mesmo 
os erros ou ideas imprecisas que se observen trataranse cunha dimensión positiva contrastándoos cos novos contidos. 

O alumnado ten que percibir unha dificultade accesible e ser consciente da funcionalidade dos coñecementos que está a 
aprender se queremos que se sinta motivado na súa aprendizaxe e que non caia no desinterese. 

A aprendizaxe será interactiva, fomentarase a participación de todo o alumnado nas actividades propostas, a reflexión 
en grupo, a exposición de distintos puntos de vista e das dúbidas que xurdan, a discusión de distintos procedementos 
válidos, etc., pois iso fará que os alumnos e alumnas, baixo a supervisión do profesor ou profesora, vaian construíndo e 
descubrindo, emitindo hipóteses, predicindo consecuencias e establecendo novas relacións. 

Para afianzar o aprendido débenselle presentar actividades e estratexias que os forcen a aplicar as novas estruturas 
adquiridas; realizaranse actividades prácticas que contemplen non só procedementos, senón tamén os contidos teóricos 
fundamentais. Ademais de traballar individualmente, tamén se habituarán a expoñer os seus métodos e resultados na 
aula tanto oralmente como no encerado e a realizar traballos en grupo que estimulen a curiosidade, a reflexión e o 
debate ata chegar a seleccionar a resposta máis axeitada á situación problemática. 

A medida que se avanza neste proceso de aprendizaxe é preciso ir avaliando para obter información sobre o grao en que 
o alumnado consegue os obxectivos propostos na programación e coñecer as dificultades nun momento en que aínda 
sexa posible recuperar ou reconducir os erros e problemas de aprendizaxe. A avaliación non se baseará soamente en 
sondaxes e probas esporádicas, senón que se debe facer a diario na aula durante a aprendizaxe, tanto dos conceptos 
como dos procedementos e da actitude. Isto permitirá adoptar medidas de reforzo ou de ampliación que se poderán 
aplicar individualmente ou mesmo a todo o grupo. 

Neste proceso debemos valorar os logros do alumnado, non realizar descualificacións totais a un traballo, valorar o 
esforzo e o interese, eloxiar a constancia na busca de solucións e a capacidade de reparar os erros... e dar pulo a unha 
autonomía persoal cada vez maior, en especial na etapa do Bacharelato. 

Tras isto virá unha fase de reflexión sobre os avances realizados na aprendizaxe, que atinxirá no só ao alumnado senón 
tamén ao profesorado, quen levará a súa reflexión ás reunións de departamento para, se fose preciso, modificar a 
secuenciación de contidos, os materiais e recursos didácticos empregados, as medidas de reforzo que se estean a 
aplicando... 

Na etapa da ESO o profesorado debe planificar as súas clases tendo en conta as múltiples interrelacións entre os 
bloques de contidos de cada curso e, sobre todo, a presenza dos contidos comúns do primeiro bloque en todos os 
demais, sen esquecer os obxectivos e as competencias básicas que debe adquirir o alumando ao final da etapa. 

Tamén é necesario que o profesorado teña presente as posibilidades de seleccionar materiais, espazos, medios e 
recursos tecnolóxicos que axuden nese proceso de ensino-aprendizaxe. 

O carácter obrigatorio da ESO provoca que o enfoque comprensivo prevaleza sobre os demais e condicione os contidos 
e as actividades de ensino-aprendizaxe, que deberán recoller un abano de situacións en diferentes contextos da vida 
cotiá, sen esquecer as procedentes dos contornos social, económico, científico, cultural, artístico, tecnolóxico e das 
demais materias do ámbito académico e cun grao de dificultade acorde ao nivel cursado. Neste senso, para favorecer a 
comprensión das matemáticas debemos evitar unha excesiva abstracción (coidarase e cultivarase a intuición en xeral e 
terase en conta que a experiencia e a manipulación de obxectos son necesarias para chegar a unha abstracción 
posterior), unha simple transmisión de contidos do profesor ou profesora ao alumnado e a realización de exercicios que 
supoñan soamente unha repetición de procesos ou que presenten metas inalcanzables para os alumnos e alumnas. 
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A avaliación dese proceso non se centrará unicamente nos contidos curriculares propiamente ditos, senón que 
comprenderá actividades dos diferentes contextos nos que se analice os saberes, o modo de facer e as actitudes en 
relación cos contidos e o tipo e grao de aprendizaxe que recollen os criterios de avaliación. 

Tal como xa indicabamos na introdución, nas Matemáticas I e II do Bacharelato da modalidade de Ciencias e 
Tecnoloxía, o carácter abstracto e a orixe física de moitas das súas teorías condicionaron os contidos que se van 
desenvolver. 

Así o profesorado deberá introducir pausadamente ao alumnado neste carácter abstracto de modo que non perciba as 
matemáticas soamente como un conxunto de fórmulas e métodos sen sentido, sen relación entre eles nin coa súa 
realidade, e por iso será preciso presentar os diferentes contidos a partir de distintos contextos e realizar actividades 
variadas para que, coa axuda da base matemática adquirida na ESO, desenvolvan o pensamento científico caracterizado 
pola indución, o cuestionamento, a dedución, a argumentación, o uso preciso e rigoroso da linguaxe... e finalmente 
prescindan da realidade para culminar nun estudo máis formal e abstracto. 

Aínda que os contidos están agrupados en bloques, as moitas relacións que hai entre eles deben facerse explícitas no 
proceso do seu ensino e o seu coñecemento e comprensión serán tidos en conta no proceso de avaliación. 

A medida que avanzamos é preciso que o alumnado non se limite só a resolver problemas, senón que tamén comprenda 
os conceptos nos que se basea a súa resolución, saiba elixir e aplicar as técnicas apropiadas a cada contexto e sexa capaz 
de interpretar os resultados, tendo tamén en conta as actitudes. O profesorado debe incorporar como axuda na 
aprendizaxe o uso das tecnoloxías da información e comunicación. 

Coidarase a resolución de problemas comezando con exemplos concretos que nos aclaren a situación problemática, 
buscaranse contraexemplos, utilizaranse estratexias de ensaio e erro sistemático, aplicaranse procedementos 
algorítmicos a man e con calculadora, faranse simulacións co ordenador, contrastaranse as solucións, propoñeranse 
situacións diversas que posibiliten a investigación, empregaranse as linguaxes matemáticas con rigor e precisión... co 
fin de favorecer o proceso de abstracción. 

Nas Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I e II, ao igual que ocorría nas Matemáticas do Bacharelato de 
Ciencias e Tecnoloxía, as relacións entre os distintos bloques deben facerse explícitas e deben ser asimiladas por un 
alumnado que se caracteriza por ter unha base matemática ao ter cursado esa materia durante os cursos da ESO. 

Neste caso as aplicacións deben primar sobre o formal e o conceptual, pero sen esquecelos, é dicir, os conceptos e os 
procedementos necesitan un significado para poder ser aplicados correctamente, e así a avaliación debe centrarse na 
capacidade de utilizar os contidos na resolución de problemas que proveñan fundamentalmente das ciencias sociais e 
económicas. 

No desenvolvemento do currículo terase en conta o uso de materiais e procedementos de resolución variados e 
incorporaranse as calculadoras e os programas informáticos que se utilizarán no ensino de conceptos e propiedades e na 
resolución de exercicios co fin de liberar tempo para a reflexión, o razoamento e a toma de decisións. 

Na resolución de problemas traballarase a análise de datos, a abstracción, a simplificación, a formulación de hipóteses, 
o deseño, o emprego e contraste de estratexias, a necesidade de verificación, o cuestionamento das ideas intuitivas, a 
análise das discrepancias e puntos de vista diferentes, a apertura a novas ideas, a creatividade, o rigor na argumentación, 
etc. Propoñeranse actividades diversas de investigación que conduzan á elaboración de documentos coherentes 
presentados de forma clara e nos que se valorarán os diferentes camiños de presentación e resolución, así como as 
solucións estéticas e creativas. 

Esta metodoloxía axuda a dotar de significado os contidos e os métodos e a que se perciban como unha ferramenta útil 
para interpretar a realidade social con obxectividade. 

MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 
En cada un dos cursos recoméndanse como libro de texto os seguintes: 

� 1º de ESO: VV. AA., Matemáticas 1º ESO, Editorial Santillana, Proyecto Los Caminos del Saber, 2010.  

� 2º de ESO: VV. AA., Matemáticas 2º ESO, Editorial Santillana, Proyecto Los Caminos del Saber, 2011.  

� 3º de ESO: VV. AA., Matemáticas 3º ESO, Editorial Santillana, Proyecto Los Caminos del Saber, 2010. 

� 4º de ESO Opción A: VV. AA., Matemáticas 4º ESO Opción A, Editorial Santillana, Proyecto Los Caminos del 
Saber, 2011. 
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� 4º de ESO Opción B: VV. AA., Matemáticas 4º ESO Opción B, Editorial Santillana, Proyecto Los Caminos del 
Saber, 2011. 

� 2º de Bacharelato: VV. AA., Matemáticas II, Editorial Santillana, Proyecto La Casa del Saber, 2009. 

 VV. AA., Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Editorial Santillana, Proyecto La 
Casa del Saber, 2009. 

 

O alumnado que ten ACI traballará con libros da editorial Santillana adecuados ao seu nivel e con material didáctico 
seleccionado ou elaborado pola súa profesora de Pedagoxía Terapéutica ou polo seu profesor ou profesora de 
Matemáticas. 

Empregarase material didáctico seleccionado ou elaborado polo profesor ou profesora: apuntes, fichas de exercicios, 
fichas de traballos individuais ou en grupo... Ademais, cando o profesorado o considere preciso, poderá proporcionar 
material para reforzar ou ampliar os contidos de cada unidade didáctica. 

Dispoñemos dun fondo bibliográfico formado por libros de texto e de exercicios de reforzo, recuperación e ampliación, 
carpetas de recursos didácticos... depositados no local asignado ao noso departamento; tamén contamos con libros de 
consulta, de exercicios resoltos e propostos, de xogos e de divertimentos matemáticos situados na Biblioteca do centro a 
disposición de toda a comunidade escolar. 

O uso de materiais didácticos na aula constitúe un elemento motivador na aprendizaxe e promove a reflexión e o avance 
no proceso de xeneralización e abstracción. Dentro desta liña poderanse utilizar entre outros os seguintes materiais: 

• Material de Números e Álxebra da editorial Proyecto Sur formado por cartas de números enteiros, dominós de 
operacións con números enteiros, dominós de fraccións, dominós de magnitudes, pista de álxebra, etc. 

• Material de Xeometría da editorial Proyecto Sur formado por mecanos, tangrams, cubos soma, libros de espellos, 
pentaminós, pentacubos, xeoplanos tanto ortométricos e isométricos como ortométricos e circulares, polígonos e 
cubos encaixables, poliedros transparentes, teselas... 

• Material de Probabilidade e Azar da editorial Proyecto Sur formado por dados con e sen puntuación, labirintos, 
dados poliédricos, dados nesgados, táboas de números aleatorios, canódromos, ruletas, buxainas, barallas e bingos... 

• Material de Pensamento Estratéxico da editorial Proyecto Sur formado por xogos do Nim e das Torres de Hanoi, 
cadrados máxicos alxébricos, anoados e xadreces e damas. 

• Maletín Biblioteca para a aula formado polos CD Fotografía y Matemáticas, Poliedros regulares e Modelos 
matemáticos e polos libros Si hay una X, ¡hay Matemáticas!: El Quixote, Historia de las Matemáticas en cómic, 
Figuras imposibles... e unha guía didáctica. 

• Recortes de prensa, anuarios, recibos, facturas... que inclúan datos numéricos, debuxos xeométricos, gráficos 
estatísticos, táboas, gráficas de funcións... 

• Instrumentos habituais de debuxo como a regra, a escuadra, o cartabón, o compás e o transportador de ángulos. 

• Papel cuadriculado e milimetrado para representar números, construír gráficos e facer debuxos xeométricos. 

• Mapas, planos e fotografías para traballar as escalas. 

Ademais poderanse usar os seguintes recursos tecnolóxicos: 

• A calculadora. 

Utilizaremos a calculadora, xa que o seu uso adecuado potencia o desenvolvemento de capacidades básicas 
como o cálculo mental, a busca de regularidades e propiedades, a xerarquía das operacións... e é unha axuda 
imprescindible nos cálculos e resolucións de problemas complexos. 

• Tablet PC. 

• Material audiovisual. 

Depositadas na Biblioteca hai varias películas en DVD que se poden reservar e utilizar. 

• Retroproxector e transparencias. 

• Ferramentas informáticas. 
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A interactividade e o poder de visualización fan do ordenador un magnífico instrumento de traballo. Entre os 
programas que poden favorecer a aprendizaxe matemática destacaríamos: 

� A folla de cálculo, que permite realizar cálculos de datos numéricos dados en forma de táboas e representar 
información en diagramas de barras, sectores circulares, etc. 

� O Cabri Géomètre, que permite realizar construcións xeométricas. 

� O Derive para simplificar e factorizar expresións alxébricas, resolver ecuacións e representar funcións. 

� Wiris, programa online que permite realizar operacións con números e con expresións alxébricas, resolver 
ecuacións, calcular límites e derivadas... 

� Geogebra para desenvolver os temas de xeometría e funcións. 

� Jclic que permite a realización de actividades matemáticas e a súa recollida en informes para que o 
profesorado poida seguir o proceso de aprendizaxe do alumnado. 

Ademais o alumnado terá á súa disposición o Mateblog Agra de Raíces, blog exclusivo para a materia de 
Matemáticas onde atopará materiais diversos de apoio e reforzo, actividades de enxeño, xogos, cine, pasatempos, 
enlaces interesantes a páxinas web, etc., e no que tamén poderán comentar e solicitar novos enlaces ou materiais 
que sexan do seu interese. Estará todo debidamente etiquetado por cursos e para facer un uso axeitado do mesmo 
o alumnado recibirá por parte do profesorado unha explicación previa do seu manexo. 

O profesorado difundirá unha selección de páxinas web e actividades na rede que poidan ser utilizadas na clase 
de Matemáticas ou aconselladas ao alumnado para consultar, reforzar ou complementar o aprendido na aula. Ao 
directorio das páxinas web seleccionadas accédese tamén dende a sección da Biblioteca da páxina web do noso 
centro. 

Utilizarase a plataforma educativa Edmodo como medio de comunicación entre o profesorado e o alumnado; co 
fin de facilitar materiais propios e enlaces a outros en rede e de propoñer actividades para reforzar ou ampliar 
contidos introducidos na aula que logo poderán ser avaliados polo profesor ou profesora. 

A maioría dos materiais citados con anterioridade están na aula denominada Taller de Matemáticas, que conta tamén 
cun canón de vídeo fixo e un ordenador portátil e a onde se pode acudir co alumnado ou de onde se pode levar o 
material para traballar na aula de referencia. No Taller de Matemáticas, durante este curso, reciben as súas clases un 
grupo de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I, dous grupos de Matemáticas I, un grupo de Matemáticas II e o 
grupo de Matemáticas 4º ESO Opción B. 

O centro conta cunhas instalacións fixas formadas por un canón e unha pantalla de proxección nas aulas de referencia 
do 2º ciclo da ESO e con medios que precisan dunha reserva previa como son varios canóns e ordenadores portátiles, 
dúas aulas de informática e dúas aulas TIC onde hai instalado un encerado dixital que permite combinar o uso do 
encerado e os programas informáticos. Ademais neste curso o noso centro continúa coa súa participación no proxecto 
Abalar para o alumnado dos cursos 1º e 2º ESO, o que supón que nesas aulas haxa un canón e un encerado interactivo e 
que cada alumno ou alumna conte cun ordenador portátil. 

AVALIACIÓN 
Como xa indicamos anteriormente, cada membro do Departamento de Matemáticas informará ao principio do curso a 
cada un dos seus grupos de alumnos e alumnas dos procedementos e instrumentos de avaliación e dos criterios de 
cualificación que se expoñen a continuación. 

PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL 
NA ESO 
Ao comezo de cada curso da ESO o profesorado precisa dispor de información sobre o alumnado de cada un dos grupos 
nos que imparte clase e, en particular, sobre os coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das competencias 
básicas de cada alumno e alumna. Para iso poderá ter en conta: 

� A información sobre as dificultades de aprendizaxe e hábitos de traballo recollida na reunión de coordinación 
que se celebra a finais de cada curso cos profesores de 6º de Primaria no caso do alumnado que se incorpora a 1º 
ESO, reunión á que asiste o profesor que impartirá clase a ese alumnado e a xefa de departamento. 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 104 de 146 

� O expediente académico e os informes individualizados do curso anterior de cada alumno e alumna, nos que 
constará a competencia curricular na materia de Matemáticas, as dificultades de aprendizaxe presentadas e as 
medidas de atención á diversidade aplicadas, se fose o caso. 

� A información dos profesores do Departamento de Matemáticas que impartiron docencia a cada alumno e 
alumna o curso académico anterior. 

� Os resultados dunha avaliación inicial que ten como fin obter información sobre os coñecementos previos na 
materia de Matemáticas e o grao de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. 

� A información facilitada polo profesor titor ou profesora titora na xunta de avaliación inicial e as decisións que 
nesa reunión adopte o profesorado do grupo. 

Esta diagnose inicial terá por obxecto adecuar as novas aprendizaxes aos coñecementos previos do alumnado, para así 
facilitar unha progresión axeitada no seu proceso de aprendizaxe, xa que vai permitir tomar decisións ante as 
dificultades atopadas, como poden ser reforzos específicos para algúns alumnos e alumnas en determinados conceptos e 
procedementos, ou mesmo medidas que afecten a todo un grupo ou curso como a realización de axustes na 
secuenciación dos contidos que figura na Programación Didáctica, modificacións na temporalización, etc., que deberán 
ser recollidas no libro de actas do departamento. 

Así, a importancia da sesión de avaliación inicial reside non só na comunicación de información, senón tamén na toma 
de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo (medidas de apoio, de reforzo ou de recuperación), naqueles 
casos que se consideren oportunos, e na coordinación de todo o profesorado do grupo para aplicar as medidas 
correctoras que se precisen. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
Ao longo do curso, tanto na ESO como no Bacharelato, realizarase para cada grupo tres sesións de avaliación; a última 
delas coincidirá coa avaliación final ordinaria que se realizará en datas que se adecuarán ás previstas para a Proba de 
Acceso á Universidade no caso de 2º de Bacharelato e a partir do 19 de xuño de 2015 para os restantes cursos. Nos 
primeiros días do mes de setembro realizarase unha proba extraordinaria e a correspondente sesión de avaliación para o 
alumnado que non superase a materia na avaliación final ordinaria. 

Durante o proceso de aprendizaxe tanto do alumnado da ESO como do alumnado de Bacharelato realizaremos unha 
avaliación continua e diferenciada que determine o grao de consecución dos obxectivos de acordo cos criterios de 
avaliación establecidos nesta programación, tomando como referencia as competencias básicas e os obxectivos xerais 
de etapa no caso da ESO e os diferentes elementos que constitúen o currículo no caso do Bacharelato. Os resultados 
indicarannos as modificacións que debemos facer para ampliar e profundar ou para recuperar ou para eliminar erros e 
problemas na aprendizaxe ou facer modificacións na planificación inicial da materia (que quedarán reflectidas no libro 
de actas do departamento) co fin de mellorar o rendemento do alumnado. 

Debido ao carácter dinámico da aprendizaxe, esta avaliación continua, formativa e orientadora debe constituír un 
proceso flexible e valerse de diferentes procedementos de avaliación. Así defendemos unha avaliación baseada na 
actitude do alumnado e no seu traballo. 

En canto a súa actitude, considerarase positivo a asistencia puntual, a non interrupción do desenvolvemento da clase e o 
respecto polo traballo dos compañeiros e do profesorado, a participación e o interese, o coidado do material propio e da 
aula, o cumprimento das normas de convivencia... 

Na valoración do seu traballo o profesorado utilizará os seguintes instrumentos de avaliación: 

� Probas periódicas escritas con cuestións e exercicios. 

� Caderno do alumnado no que se reflicte o traballo diario tanto na aula como na casa. 

� Boletíns ou fichas de traballo realizadas individualmente ou en equipo e entregadas no prazo indicado. 

� Probas orais individuais e saídas ao encerado. 

� Ficha do alumno ou alumna na que o profesorado anota os datos que permitan describir a evolución do seu 
proceso de aprendizaxe. 

� Documentos oficiais determinados na Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008). 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 105 de 146 

A avaliación do alumnado que curse ensinanzas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria con adaptación 
curricular significativa tomará como referencia os obxectivos e os criterios de avaliación fixados nas adaptacións 
curriculares de acordo co artigo 14.4º do Decreto 133/2007 (DOG do 13 de xullo de 2007). 

O alumnado de 1º e 2º ESO que segue o programa de reforzo educativo en Matemáticas figurará coa mención de exento 
na materia de 2ª lingua estranxeira nos documentos de avaliación e será valorado, de xeito cualitativo, no progreso das 
actividades de reforzo. 

O profesorado facilitará ao alumnado ou aos seus pais ou titores legais as informacións que se deriven dos instrumentos 
de avaliación utilizados na valoración do proceso de aprendizaxe. En particular o alumnado terá acceso ás probas, 
exercicios ou traballos escritos, revisándoos co seu profesor ou profesora. 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Avaliacións  

Realizaranse tres avaliacións durante o curso; a última delas coincidirá coa avaliación final ordinaria do curso. 

En cada trimestre faranse un mínimo de dúas probas escritas que se basearán nos obxectivos, contidos e criterios de 
avaliación correspondentes ás unidades avaliadas. 

As probas escritas caracterizaranse por: 

� Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que figurará na folla do exame. 

� As follas da proba escrita estarán debidamente numeradas. 

� Non é necesario responder ás preguntas na mesma orde en que aparezan no exame, pero é preciso que quede 
claro que exercicio se está a facer.  

� Como norma xeral, as respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos correspondentes razoamentos; a súa 
ausencia pode provocar unha puntuación de cero nese exercicio. 

� Tal como se indica nos criterios de avaliación, valorarase a orde, a claridade e a limpeza na presentación. 

� A proba considerarase superada cando se obteña unha nota superior ou igual á metade da suma das notas 
máximas de todos os exercicios que figuren nela. 

A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación correspondente. No caso de 
xustificar a súa ausencia no prazo e condicións indicados no NOF, o profesor ou profesora poderá establecer outra data 
para facer a proba ou, se non fose posible establecela antes da reunión da avaliación, obter a súa cualificación cos datos 
que teña do alumno ou alumna ata ese intre. 

Con respecto ás cualificacións das avaliacións establecemos as seguintes consideracións: 

• Obterase a media, ponderada se fose o caso, das probas escritas realizadas nesa avaliación ou ata esa avaliación, 
segundo estableza cada profesor ou profesora, quen llo comunicará ao seu grupo de alumnos e alumnas ao 
principio de curso. 

• Para poder superar a materia en calquera das avaliacións poderase esixir, a criterio do profesor ou profesora, 
quen llo comunicará ao seu grupo de alumnos e alumnas ao principio de curso, que as notas de todas as probas 
escritas sexan superiores ou iguais a 3. 

• A nota media anterior poderá oscilar ata 1 punto por enriba ou por debaixo, tendo en conta o traballo e a actitude 
do alumnado: atención na aula, participación na aula, traballo individual na aula, traballo en grupo, caderno 
limpo e ordenado, asistencia a clase co material necesario, realización dos deberes, interese pola materia, 
respecto cara ao traballo do profesor ou profesora e dos compañeiros e compañeiras e o cumprimento das normas 
de convivencia. 

No caso do alumnado que segue un programa de reforzo educativo en Matemáticas o profesor ou profesora da materia 
de Matemáticas correspondente terá en conta o seu traballo e a actitude nas horas en que se desenvolva o programa. O 
profesor ou profesora encargados do programa de reforzo transmitirá a información ao profesor de referencia nas 
reunións de departamento e valorará nas sesións de avaliación de forma cualitativa o progreso das actividades de 
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reforzo, reflectindo o grao de consecución dos obxectivos e as principais dificultades con que se atope o alumno ou 
alumna. 

Recuperacións de probas escritas das avaliacións 

As medidas de recuperación e a súa realización dependerán do criterio de cada profesor ou profesora, quen llo 
comunicará ao alumnado ao comezo de curso. En caso de realizarse, se a nota obtida nunha proba escrita con 
puntuación máxima de 10 puntos é maior ou igual que 5 esta substituirá á antiga. 

Avaliación final ordinaria 

Debido ao carácter continuo e sumativo da avaliación, a 3ª avaliación coincide coa a avaliación final ordinaria. A nota 
desta avaliación, que se celebrará en datas adecuadas ás previstas para a Proba de Acceso á Universidade no caso 2º de 
Bacharelato e en xuño para os restantes cursos, obterase como a media aritmética das notas das avaliacións, tendo en 
conta todo o indicado anteriormente, as recuperacións e os criterios que se aplican nos redondeos. 

Avaliación extraordinaria 

Os alumnos ou alumnas que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación final ordinaria deberán facer unha proba 
escrita, oficial e extraordinaria, que comprenderá todos os contidos da materia e se realizará na primeira semana do mes 
de setembro (ou, no caso de 2º de Bacharelato, en datas adecuadas á celebración da Proba de Acceso á Universidade) 
nunha data determinada pola Xefatura de Estudos.  

A elección dos exercicios que se incluirán na proba escrita anterior será feita por común acordo entre todos os 
profesores e profesoras que impartan docencia en cada curso e tendo en conta os obxectivos, contidos, criterios de 
avaliación e contidos mínimos esixibles que figuran na programación e as posibles modificacións decididas e recollidas 
no libro de actas do Departamento de Matemáticas ao longo do curso.  

A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a materia pendente se a nota da proba 
realizada é maior ou igual que 5, tendo en conta os criterios que se aplican no redondeo. 

No caso de non presentarse a esta proba na acta de avaliación consignarase un "non presentado". 

O alumnado que en primeiro de Bacharelato obtivo avaliación negativa en tres ou catro materias cursará de novo o 
curso completo, estará suxeito aos mesmos dereitos e obrigas que o alumnado que se matricula por primeira vez no 
Bacharelato e será cualificado tendo en conta que manterá a cualificación obtida anteriormente na mesma materia cando 
a nova cualificación sexa inferior e que a cualificación de materias xa superadas outorgarase na avaliación final 
ordinaria. 

Plan de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda do dereito a avaliación 
continua por faltas de asistencia a clase 

A ausencia inxustificada, en cada avaliación, a 6 sesións dunha materia con 3 horas semanais ou 8 sesións en materias 
de 4 horas semanais levará consigo a imposibilidade de aplicación dos criterios xerais de avaliación e da propia 
avaliación continua. A nota da avaliación correspondente obterase das notas que avalíen o traballo e as probas escritas 
feitas ata ese momento e as notas negativas polo traballo e as probas escritas non realizadas; en todo caso a nota de 
avaliación será inferior ou igual a 4. 

O profesor ou profesora do curso correspondente deseñará unha proba escrita específica final para o alumno ou alumna 
que perdeu o dereito á avaliación continua e que terá unha puntuación máxima de 10 puntos e se considerará superada 
se a nota obtida é igual ou superior a 5, tendo en conta os criterios que se aplican no redondeo. 

A proba anterior non exime ao alumno ou alumna da realización das probas escritas que se fagan cando asista a clase e 
de manter o traballo e actitude que inflúen na súa nota, segundo figura arriba, e así en particular esíxeselle que entregue 
todos os exercicios e traballos que tiveran que presentar os seus compañeiros durante todo o curso. 

Para obter a nota da avaliación final ordinaria teranse en conta: 
� As notas de todas as probas que realice durante o curso. 
� Os exercicios e traballos entregados. 
� A cantidade de faltas inxustificadas e o traballo e actitude na aula os días que asista. 
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� A nota da proba escrita final e específica para o alumno ou alumna. 

Atención ás reclamacións contra ás cualificacións 

As reclamacións contra as cualificacións finais realizadas polos alumnos e alumnas ou polos seus pais ou titores legais 
seguirán o procedemento establecido na Orde 28 de agosto de 1995 para Secundaria e 1º curso de Bacharelato e na Orde 
do 22 de abril de 2010 para 2º curso de Bacharelato ou en normativas posteriores que as substitúan. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Atención á diversidade na Educación Secundaria Obrigatoria 

Como xa indicamos, para atender á diversidade de capacidades e intereses dos alumnos e alumnas da ESO debemos ter 
en conta o carácter aberto do currículo e adoptar métodos de ensinanza flexibles que se adapten ás características e 
necesidades do alumnado, priorizando os contidos que resulten máis funcionais na vida cotiá e a adquisición de 
estratexias e habilidades para a aprendizaxe. 

A comezo de curso o Departamento de Orientación informaranos das medidas excepcionais que se manterán durante 
este ano académico, medidas ás que engadiremos as que se tomen durante as sesións de avaliación inicial.  

Ademais o profesorado non só terá en conta a información proporcionada pola avaliación inicial dos coñecementos 
anteriores ao curso actual e polo profesor titor ou profesora titora na xunta de avaliación, senón que tamén deberá ter 
presente a información da evolución do proceso de aprendizaxe ao comezo, ao longo e ao final de cada unidade 
didáctica. Así tendo en conta toda esta información e as estratexias metodolóxicas anteriormente indicadas o 
profesorado deberá modificar as súas unidades propoñendo e coordinando actividades con diferentes graos de 
dificultade (para reforzar e repasar ou para ampliar e profundar) de forma que se axusten ás características de cada 
alumno e alumna. 

Entre as medidas educativas de atención á diversidade reguladas pola Circular 8/2009 da Dirección Xeral de Educación, 
Formación Profesional e Innovación Educativa, que os membros deste departamento adoptarán neste curso están: 

� Adaptacións curriculares individualizadas; para facilitar o seu seguimento gardarase no local do Departamento de 
Matemáticas unha copia das adaptacións curriculares de Matemáticas vixentes durante o curso. 

No curso 2014-2015 incorpóranse a 1º ESO dous alumnos e dúas alumnas dos que o profesorado de Primaria e a 
Orientadora correspondente indicaron (na reunión de coordinación celebrada a finais do curso pasado) que deben 
ser avaliados para decidir se precisan unha ACI na materia de Matemáticas. En 2º ESO están matriculados tres 
alumnos que comezarán a traballar con ACI en Matemáticas con contidos correspondentes a 4º e 5º de Primaria e a 
1º ESO, e outro alumno que continuará coa súa ACI en Matemáticas con contidos correspondentes a 6º de 
Primaria, pois non conseguiu superala o curso pasado. 

No desenvolvemento das adaptacións curriculares individualizadas é imprescindible unha estreita colaboración e 
coordinación entre a profesora de Pedagoxía Terapéutica, o profesor ou profesora de reforzo en Matemáticas e o 
profesor ou profesora de Matemáticas do grupo ao que pertencen, para valorar o proceso de aprendizaxe do 
alumnado e tomar as decisións oportunas. 

� Reforzos educativos en Matemáticas realizados por distintos membros do Departamento de Matemáticas a varios 
alumnos e alumnas de 1º e 2º de ESO. 

Neste curso, alumnado de dous grupos de 1º ESO e alumnado de dous subgrupos de 2º ESO A recibirán durante 
unha hora á semana reforzo educativo en Matemáticas e unha alumna de 1º ESO recibirá ese reforzo dúas horas á 
semana. Esas sesións dedicaranse tanto a traballar con contidos procedementais baseados nos mínimos esixibles 
para o curso correspondente e relacionados cos conceptos das unidades que se estean a desenvolver na aula de 
referencia como a traballar aqueles conceptos previos necesarios, pero esquecidos ou sen afianzar. O obxecto desta 
medida é realizar unha atención e seguimento máis individualizado dos erros, das dúbidas e dos problemas que 
atopa o alumnado cos conceptos matemáticos e aplicar as medidas correctoras oportunas en cada un dos casos. Os 
profesores implicados, partindo dunha análise do xa traballado, establecerán os contidos que se desenvolverán nas 
seguintes sesións e compartirán a información que permita valorar o traballo e actitude do alumnado, para así ir 
avaliando o seu proceso de aprendizaxe. 
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� Desdobramento na materia de Matemáticas dun dos grupos de 2º ESO en dous subgrupos nos que a materia de 
Matemáticas será impartida pola mesma profesora. 

� Programa de diversificación curricular para o alumnado que presenta dificultades xeneralizadas de aprendizaxe, 
pero con posibilidades de acadar os obxectivos da ESO por esta vía. 
Unha profesora deste departamento imparte a docencia do Ámbito Científico-Técnico nun grupo de 3º de ESO do 
cal é titora. A información sobre esta materia inclúese como Anexo II desta Programación Didáctica. 

� Programas específicos personalizados (PEP) para o alumnado repetidor da ESO orientados á superación das 
dificultades comunicadas polo seu profesorado titor do curso anterior no Informe de avaliación final e 
considerando a información obtida no proceso de avaliación inicial. O alumnado de primeiro ciclo da ESO que 
asista a un programa de reforzo educativo en Matemáticas poderá quedar eximido da realización do programa 
específico personalizado. 
As actividades que se desenvolverán nestes programas terán como obxectivo primordial reforzar tanto contidos 
previos cuxo coñecemento debería estar acadado ao comezo da unidade didáctica que se vai desenvolver, como 
contidos propios da devandita unidade. 

Cada profesor deseñará para cada alumno ou alumna fichas de actividades individualizadas a partir da información 
que a profesora ou profesor titor comunica na avaliación inicial sobre o grao de competencia matemática acadado 
polo alumno ou alumna no curso anterior, a partir da información que lle vai proporcionar a avaliación inicial que 
se realiza ao comezo de cada unidade didáctica e a partir da realización de actividades diarias na aula e na casa. 

Esas fichas de actividades deberán ser entregadas polo alumno ou alumna no prazo indicado ao seu profesor ou á 
súa profesora, quen, unha vez corrixidas, decidirá continuar con fichas de reforzo deses contidos ou de avance con 
outros contidos. 

 

Ademais, co obxectivo de atender mellor ás diferentes aptitudes, intereses e motivacións do alumnado, impártense en 4º 
de ESO dúas opcións: 

• Matemáticas 4º ESO Opción A, orientada a favorecer o desenvolvemento das capacidades relacionadas co 
contorno, dando especial importancia á utilización das matemáticas na comunicación habitual. 

• Matemáticas 4º ESO Opción B, caracterizada polo emprego de linguaxes simbólicas e representacións formais 
e por un maior rigor e precisión no desenvolvemento e na descrición de relacións e propiedades de situacións 
problemáticas extraídas da vida cotiá e dos ámbitos científico e social. 

Atención á diversidade no Bacharelato 

Ao longo da Educación Secundaria vanse diferenciando progresivamente os intereses do alumnado. En Bacharelato as 
distintas modalidades e opcións permiten que cada alumno ou alumna elixa o seu itinerario atendendo aos seus 
intereses, aptitudes e posibilidades dunha maneira máis diferenciada. 

A programación de aula debe responder ás características e necesidades do alumnado e por iso o profesorado debe 
comezar cada unidade didáctica realizando unha breve avaliación dos coñecementos previos sobre os que construír o 
novo tema, e continuar avaliando durante todo o proceso de aprendizaxe, co fin de detectar as necesidades de atención. 
Tendo en conta os resultados, proporá a realización de actividades individuais cunha gradación de dificultade (de 
reforzo ou de ampliación) que permita a todo o alumnado relacionar e aplicar coñecementos, evitando deste xeito a 
desmotivación e a conseguinte desconexión da materia, ou a elaboración de traballos ou proxectos en equipos formados 
por alumnos e alumnas con diferentes capacidades e estilos de aprendizaxe, buscando unha autonomía no grupo que 
facilite ao profesorado unha atención individualizada e puntual ao alumnado con máis dificultades. 

PROGRAMA PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDENTES DE SUPERACIÓN DE CURSOS 
ANTERIORES 
Os membros do Departamento de Matemáticas nunha das súas primeiras reunións establecerán as fichas de exercicios 
que se proporcionarán ao alumnado para a preparación da materia de Matemáticas pendente de superación e decidirán, 
no caso de Bacharelato, como se agruparán os contidos correspondentes en dúas partes. 
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A comezo do curso académico, en cada un dos grupos nos que estea matriculado alumnado coas Matemáticas pendentes 
de superar de cursos anteriores, o profesor ou profesora correspondente informará dos contidos e explicará o programa 
para a súa recuperación. 

A información sobre a división dos contidos en dúas partes no caso de Bacharelato, ademais de achegarse como Anexo 
I a este documento e expoñerse na páxina web do centro, colocarase no taboleiro situado na entrada e nos taboleiros dos 
grupos onde exista alumnado afectado. O mesmo se fará coas datas de realización das probas escritas, unha vez queden 
estas últimas determinadas pola Xefatura de Estudos.  

A xefa do departamento fará un seguimento da evolución académica deste alumnado a partir da información que sobre a 
súa aprendizaxe lle proporcione o profesor ou profesora actual. Este seguimento realizarase durante as reunións de 
departamento e quedará reflectido nun documento deseñado para tal fin. 

O alumnado que no curso actual non estea matriculado en ningunha das materias propias do Departamento de 
Matemáticas pero teña algunha delas pendente de superación será informado pola xefa do departamento a través da 
páxina web do centro e do taboleiro situado na entrada. 

Educación Secundaria Obrigatoria 

Tendo en conta o disposto pola Orde do 21 de setembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro) pola que se regula a avaliación, 
promoción e titulación na Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, o Departamento de 
Matemáticas levará a cabo as seguintes medidas para avaliar ao alumnado da ESO coa materia de Matemáticas 
pendente de superar de cursos anteriores: 

� O departamento proporcionará ao alumnado coa materia de Matemáticas pendente de superar fichas de exercicios 
que terán como obxectivo traballar os contidos conceptuais e procedementais correspondentes á materia pendente, 
exercicios aos que tamén se poderá acceder dende a páxina web do centro. O profesorado estará á disposición dos 
seus alumnos e alumnas para resolver as dúbidas que poidan xurdir. 

� O alumnado poderá presentarse a unha proba final no mes de xaneiro. Esta proba, que abranguerá todos os 
contidos da materia pendente, terá unha puntuación máxima de 10 puntos e considerarase superada a materia se a 
nota da proba realizada é maior ou igual que 5. No caso de que a cualificación sexa inferior a 5, o alumnado 
poderá presentarse a outra proba final no mes de abril, proba das mesmas características que a anterior. As datas e 
o horario de celebración destas probas estableceranse en colaboración coa Xefatura de Estudos e na súa 
elaboración e corrección teranse en conta os obxectivos, contidos e criterios de avaliación recollidos no Proxecto 
Didáctico e na Memoria final do Departamento de Matemáticas do curso académico inmediatamente anterior á 
realización das probas. 

� No caso de non superar a materia co sistema anterior, o alumno ou alumna deberá presentarse a unha proba final, 
oficial e ordinaria, que abranguerá todos os contidos da materia pendente e se realizará nunha data do mes de maio 
determinada pola Xefatura de Estudos. A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase 
superada a materia pendente se a nota da proba realizada é maior ou igual que 5, tendo en conta os criterios que se 
aplican no redondeo. A comunicación da nota correspondente ás materias pendentes realizarase no mes de xuño na 
sesión da avaliación final ordinaria do grupo ao que pertenza o alumnado afectado. 

� No caso de que a nota na proba realizada en maio sexa inferior a 5, tendo en conta os criterios que se aplican no 
redondeo, o alumno ou alumna deberá presentarse a unha proba, oficial e extraordinaria, que abranguerá todos os 
contidos da materia pendente e se realizará na primeira semana do mes de setembro nunha data determinada pola 
Xefatura de Estudos. A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a materia 
pendente se a nota da proba realizada é maior ou igual que 5, tendo en conta os criterios que se aplican no 
redondeo. 

� O alumnado que acceda a un programa de diversificación curricular e teña sen superar as Matemáticas de cursos 
anteriores, realizará actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperar ao longo do programa a materia 
ou materias pendentes de superar, sendo a avaliación competencia do profesorado que imparte clase nel, coa 
colaboración do Departamento de Matemáticas. A comunicación da nota correspondente ás materias pendentes 
realizarase no mes de xuño na sesión da avaliación final ordinaria do grupo ao que pertenza o alumnado afectado. 

Bacharelato 

O Departamento de Matemáticas establece para o alumnado coas materias Matemáticas I ou Matemáticas aplicadas ás 
Ciencias Sociais I pendentes de superar dúas probas parciais que se realizarán nos meses de xaneiro e abril, nas datas 
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que se determinen en colaboración coa Xefatura de Estudos. Na elaboración e corrección de ditas probas terase en conta 
os obxectivos, contidos e criterios de avaliación recollidos no Proxecto Didáctico e na Memoria final do departamento 
do curso académico inmediatamente anterior á realización das probas. 

A puntuación máxima de cada proba parcial será de 10 puntos e a nota final obterase como a media aritmética das notas 
das dúas probas parciais no caso de Matemáticas I e como media ponderada (a nota da primeira proba parcial 
representará un 60 % da nota total e a nota da segunda proba, un 40 %) no caso de Matemáticas aplicadas ás Ciencias 
Sociais I. Considerarase superada a materia cando se obteña como nota media aritmética ou nota media ponderada, 
segundo o caso, das dúas probas parciais unha nota maior ou igual que 5 e ningunha das notas das probas parciais sexa 
inferior a 3. 

No caso de non superar a materia co sistema anterior, o alumno ou alumna deberá presentarse a unha proba final, oficial 
e ordinaria, que abranguerá todos os contidos da materia pendente e se realizará nunha data anterior ao remate das 
actividades lectivas e adecuada á celebración da Proba de Acceso á Universidade determinada pola Xefatura de 
Estudos. A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a materia pendente se a nota da 
proba realizada é maior ou igual que 5, tendo en conta os criterios que se aplican no redondeo. 

No caso de que a nota da proba anterior sexa inferior a 5, o alumno ou alumna deberá presentarse a unha proba, oficial e 
extraordinaria, que abranguerá todos os contidos da materia pendente de superar e se realizará na primeira semana do 
mes de setembro nunha data determinada pola Xefatura de Estudos que se adecúe á celebración da Proba de Acceso á 
Universidade. A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a materia pendente se a 
nota da proba realizada é maior ou igual que 5, tendo en conta os criterios que se aplican no redondeo. 

As materias de Matemáticas I e Matemáticas II e as materias de Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I e 
Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II son materias de aprendizaxe progresiva, polo que se requirirá a superación 
das do primeiro curso para seren avaliadas as de segundo curso. 

No caso do alumnado con Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I pendente de superación que non estea 
matriculado en Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II a información sobre o programa de recuperación da 
materia pendente, o seguimento e a valoración de cada parte serán feitos pola xefa de departamento en colaboración co 
profesorado que imparta Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I e Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais II. 

O alumnado matriculado en 2º de Bacharelato que teña pendente de superar a materia Matemáticas I ou ben a materia 
Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I será convocado a unha reunión no Taller de Matemáticas que se celebrará 
nun dos recreos da segunda semana de clase e que terá como obxecto: 

� Explicar o programa que segue o noso departamento para a recuperación desas materias, incidindo na 
importancia de superar as probas parciais que se realizan ao longo do curso e no feito de que a non superación 
desas materiais imposibilita avalialos da materia correspondente de Matemáticas que cursen en 2º de 
Bacharelato, se fose o caso. 

� Proporcionar exercicios e probas escritas do curso anterior que aconsellamos realizar para preparar as probas. 

� Informar sobre o profesorado que se encargará da coordinación e seguimento de cada unha das materias 
pendentes e que estará á disposición do alumnado nos recreos para resolver as dúbidas que poidan xurdir, sempre 
que se solicite con tempo suficiente. Para realizar un mellor seguimento, elixirase preferentemente ao 
profesorado que imparta clase durante este curso aos alumnos e alumnas afectados e ao que impartiu a materia 
pendente de superar o curso anterior. 

� Comentar o sistema de información e comunicación as datas de celebración das probas e a revisión das mesmas 
e sobre as notas obtidas, especialmente para o alumnado que, aínda que teña materias deste departamento 
pendentes de superar, non estea matriculado no curso actual en ningunha materia asignada a este departamento. 

PROGRAMACIÓN DA EDUCACIÓN EN VALORES 
A educación en valores é un dos aspectos fundamentais no desenvolvemento educativo do alumnado xa que este se 
integrará como cidadán dentro dunha sociedade dinámica e complexa; é por iso que dentro dos contidos curriculares 
combinamos os coñecementos propios da nosa área con elementos cotiás, elementos de interese social e compoñentes 
referidas ás actitudes e valores sociais que se deben desenvolver nas distintas etapas: 

� Na Educación Secundaria inclúese a capacidade de asumir responsablemente os seus deberes e exercer os seus 
dereitos no respecto aos demais, potenciar a tolerancia e a solidariedade entre as persoas e exercitarse no diálogo 
afianzando os valores comúns dunha sociedade participativa e democrática. 
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� No Bacharelato tamén se fai referencia ao desenvolvemento e consolidación dunha sensibilidade cidadá e unha 
conciencia cívica responsable inspirada nos valores das sociedades democráticas e dos dereitos humanos e 
comprometida con eles.  

 

A educación moral e cívica 

Obxectivos 

• Fomentar entre o alumnado actitudes de respecto cara outras persoas calquera que sexan as súas opinións, crenzas, 
raza ou sexo. 

• Desenvolver actitudes de tolerancia, pluralismo, respecto por un mesmo e polos demais e rexeitamento de toda 
inxustiza, favorecendo a convivencia, o diálogo e a solidariedade. 

Relación coas matemáticas 

• Estudo estatístico do comportamento cívico de grupos de cidadáns ante certas situacións, segundo as idades, o 
sexo, etc. e análise da necesidade de regras para a convivencia. Representación gráfica. 

• Análise da lei electoral e comparación con outros procedementos de reparto (proporcional ao número de votantes, 
por exemplo). 

• Actuacións en situacións cotiás de acordo cos modos propios da actividade matemática, como a exploración 
sistemática de alternativas e a flexibilidade para modificar o punto de vista cando sexa preciso ou a perseveranza na 
busca de solucións. 

• Formulación e discusión dialogada cos compañeiros, respectando as estratexias de resolución distintas ás propias, 
de modo que sexa capaz de elixir sen prexuízos a solución máis adecuada. 

 

A educación para a paz 

Obxectivos 

• Xerar posicións de defensa da paz. 

• Afirmar e defender os dereitos, preferindo a solución dialogada de conflitos. 

• Concienciar sobre a necesidade de respectar a outros pobos e ás súas idiosincrasias e de axudar ao 
desenvolvemento dos países máis pobres. 

Relación coas matemáticas 

• Utilización dos distintos tipos de números e as súas operacións, da proporcionalidade e do cálculo de porcentaxes 
e das representacións gráficas para obter resultados e analizar de forma crítica fenómenos sociais, distribución da 
riqueza, axuda humanitaria, catástrofes naturais...  

• Análise dos distintos problemas vinculados aos dereitos humanos e á paz nos diferentes lugares do planeta, a 
través da estatística. 

• Estudo da contribución dos distintos pobos e culturas ao longo da historia no desenvolvemento das matemáticas. 

• Flexibilidade para modificar o propio punto de vista na solución de problemas. 

• Valoración do traballo en equipo como a forma máis eficaz para realizar determinadas actividades (toma de 
datos, estudos estatísticos...). 

 

A coeducación, a igualdade entre sexos 

Obxectivos 

• Desenvolver a autoestima e a percepción do propio corpo como expresión da personalidade. 

• Analizar criticamente a realidade e corrixir xuízos sexistas. 

• Consolidar hábitos non discriminatorios. 
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Relación coas matemáticas 

• Formación de equipos heteroxéneos entre mozos e mozas e asignación de tarefas independentemente do sexo. 

• Utilización dunha linguaxe e de hábitos non sexistas. 

• Valoración e respecto polas opinións e solucións propostas polos compañeiros, sexan aportadas por alumnas ou 
por alumnos. 

• Utilización de táboas de valores, gráficas, porcentaxes, etc. para rexistrar comportamentos discriminatorios e 
comportamentos non discriminatorios. 

• Realización de estudos sociais referentes á situación de cada un dos sexos (diferenzas entre soldos, estatísticas de 
traballo na casa, educación de nenos e nenas...) e interpretación de posibles discriminacións. 

• Identificación e corrección de prexuízos sexistas a partir da análise crítica das súas manifestacións. 

 

A educación medioambiental 

Obxectivos 

• Coñecer os principais problemas ambientais e concienciar ao alumnado da importancia das súas accións. 

• Respectar e coidar o contorno que nos rodea. 

Relación coas matemáticas 

• Realización de operacións numéricas, cálculo de proporcións e porcentaxes con datos que permitan analizar o 
noso medio ambiente e obter conclusións que propoñan solucións aos problemas que se detecten. 

• Estudo das distintas unidades do Sistema Métrico Decimal e doutros sistemas de medida e as súas distintas 
relacións para entender as informacións sobre secas, incendios forestais, colleitas agrícolas... 

• Utilización da semellanza para calcular distancias en lugares inaccesibles en zonas campestres e montañosas e 
concienciarse así dos problemas que ás veces iso provoca no coidado do noso medio ambiente. 

• Realización de estudios estatísticos (elaboración de enquisas, construción de táboas e gráficos e interpretacións 
dos mesmos) nos que se analicen aspectos medioambientais como a superficie devastada por incendios forestais, a 
polución, a contaminación de praias e ríos, a evolución das reservas enerxéticas e o seu consumo nas diferentes 
épocas, a reciclaxe na localidade ou na comunidade autónoma... 

• Construción e interpretación de gráficas de funcións que permitan analizar problemas medioambientais e sacar 
conclusións propias. 

• Aplicación do cálculo de probabilidades aos estudos meteorolóxicos para analizar casos concretos. 

• Planificación e desenvolvemento de procedementos que melloren o contorno. 

 

Educación para a saúde 

Obxectivos 

• Adquirir un coñecemento progresivo do corpo, das súas principais anomalías e enfermidades e da forma de 
previlas e curalas. 

• Estimular a crear e desenvolver hábitos e costumes saudables. 

• Reflexionar sobre o problema da automedicación e sobre a importancia do uso correcto dos medicamentos. 

Relación coas matemáticas 

• Utilización dos distintos tipos de números e das diferentes unidades de capacidade e peso e as súas relacións 
imprescindibles no estudos dos diferentes compoñentes dos alimentos e na administración de medicamentos. 

• Elaboración de enquisas seleccionando mostras representativas para obter datos relacionados coa saúde. 

• Construción de táboas e gráficos estatísticos e interpretación dos mesmos en temas relacionados con procesos 
fisiolóxicos e alimentarios, co tabaquismo, co consumo de alcol... 
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• Análise e valoración crítica de hábitos de saúde. 

• Estudos estatísticos sobre a incidencia de certas enfermidades tendo en conta os hábitos dos pacientes, os lugares 
nos que viven, as condicións hixiénicas xerais... 

 

A educación afectivo-sexual 

Obxectivos 

• Adquirir información científica de todos os aspectos relativos á sexualidade. 

• Consolidar actitudes básicas como a aceptación do seu propio corpo e a naturalidade no tratamento dos temas 
relacionados coa sexualidade. 

Relación coas matemáticas 

• Realización de estudios estatísticos (elaboración de enquisas, construción de táboas e gráficos e interpretacións 
dos mesmos) que permitan emitir un xuízo crítico sobre temas sexuais. 

• Adquisición de naturalidade na análise de temas relacionados coa sexualidade. 

 

A educación do consumidor 

Obxectivos 

• Desenvolver un coñecemento dos mecanismos de mercado e dos dereitos do consumidor. 

• Adquirir esquemas de decisión que consideren todas as alternativas e efectos individuais e sociais de consumo. 

• Crear unha conciencia crítica, racional, responsable e solidaria ante o consumo. 

Relación coas matemáticas 

• Utilización de conceptos e procedementos matemáticos (operacións numéricas cos distintos tipos de números, 
proporcionalidade, representacións gráficas, ecuacións, cálculo de perímetros, áreas e volumes...) para analizar e 
interpretar situacións relacionadas co consumo presentes na vida cotiá como oscilacións e comparacións de prezos, 
intereses bancarios, transaccións comerciais, pagos aprazados, planificacións de presupostos, problemas de 
distribución... 

• Estudo dos números primos por seren a base da criptografía actual e, polo tanto, indispensables para o comercio e 
as finanzas modernas. 

• Coñecemento e análise dos mecanismos de mercado e dos dereitos do consumidor. 

• Utilización das distintas unidades do Sistema Métrico Decimal e relación entre elas. 

• Tratamento estatístico da información relativa aos intereses do consumidor. 

• Actitude crítica ante as situacións relacionadas co azar. 

• Análise crítica das noticias, publicidade, enquisas... empregadas para aumentar o consumo de produtos. 

• Análise da precisión e rigor matemático dos anuncios publicitarios. 

 

Educación multicultural 

Obxectivos 

• Espertar o interese por coñecer culturas diferentes da propia. 

• Desenvolver actitudes de respecto e colaboración con outras culturas. 

• Concienciarse sobre a diversidade cultural e a riqueza que supón. 

• Descubrir as grandes similitudes que existen entre culturas distintas. 

Relación coas matemáticas 
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• Achegamento a diferentes sistemas de numeración e á súa evolución ao longo da historia, ao igual que os 
distintos sistemas e unidades de medida como medio de coñecemento doutras culturas, sobre todo da súa forma de 
razoar e de expresarse. 

• Utilización dos números reais e uso correcto da linguaxe matemática como código universal que permite a 
comunicación con persoas de diferentes culturas. 

• Coñecemento do desenvolvemento da teoría de ecuacións e da historia da trigonometría con achegas de moi 
diversas culturas. 

 

A educación viaria 

Obxectivos 

• Concienciar da necesidade dun uso correcto das vías públicas e da importancia do cumprimento das normas de 
tráfico. 

• Adquirir condutas e hábitos de seguridade viaria, tanto de peóns como de usuarios de vehículos. 

• Espertar sensibilidade ante as condutas irresponsables e os accidentes de tráfico. 

Relación coas matemáticas 

• Aplicación da proporcionalidade numérica e xeométrica na interpretación de mapas e planos (obtención de 
información sobre posicións e orientacións). 

• Cálculo de porcentaxes como ferramenta moi útil para o estudo do tráfico, da seguridade viaria, etc.  

• Estudo das figuras xeométricas para analizar os distintos sinais de tráfico e os seus distintos significados: 
prohibición, recomendación, información, etc. 

• Cálculo de distancias e tempos nos desprazamentos coa axuda das ecuacións. 

• Realización de estudios estatísticos (elaboración de enquisas, construción de táboas e gráficos e interpretacións 
dos mesmos) sobre accidentes de tráfico que permitan analizar as causas dos mesmos e corrixir os malos hábitos. 

 

A situación social actual permitiría falar de máis valores que se englobarían nun xeral sobre a Educación para a 
convivencia e a tolerancia á que nos referimos detalladamente no punto "Contribución da materia de Matemáticas ao 
Plan de Convivencia". 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MATEMÁTICAS AO 
PLAN ANUAL DE LECTURA 
O Departamento de Matemáticas fíxase como obxectivos, con respecto ao Plan Anual de Lectura do centro, axudar a 
desenvolver a competencia lectora, fomentar o hábito da lectura, apoiar a adquisición das competencias básicas e educar 
no uso crítico e ético da información, para así contribuír a crear lectores competentes en diversos tipos de textos, 
promover a reflexión e a crítica ante os distintos medios de transmisión e de difusión da cultura escrita e espertar 
interese pola lectura como medio de entretemento e de ocio. 

Para iso desenvolveremos as seguintes actividades: 

� Lectura comprensiva de textos variados con contido matemático: lecturas en voz alta, lecturas en silencio, lecturas 
dramatizadas... 

Realizaranse lecturas, ben na aula de referencia, ben na aula Taller de Matemáticas, ben na Biblioteca, ben na casa, 
de pequenos relatos que servirán tanto para introducir como para axudar a desenvolver contidos matemáticos ao 
longo de todo o curso. 

Propoñemos o seguinte itinerario lector: 

Para 1º Ciclo da ESO: 

• MOLINA, Mª ISABEL, El señor del cero, Ed. Alfaguara, Madrid 2004. 
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• SERRANO MARUGÁN, ESTEBAN, ¡Ojalá no hubiera números!, Ed. Nivola, Colección el 
rompecabezas, Tres Cantos 2007. 

• BALL, JOHNY, ¡Alucina con las mates!, Ediciones SM, Madrid 2005. 

• CERASOLI, ANNA, Míster cuadrado: un recorrido por el sorprendente mundo de la geometría, Ed. 
Maeva, Madrid 2009. 

• HERRERA MERINO, ROSA Mª, ¡Cuánta geometría hay en tu vida!, Ediciones SM, Madrid 2001. 

• FRABETTI, CARLO, Malditas matemáticas. Alicia en el país de los números, Ed. Alfaguara, Colección 
Próxima Parada, Madrid 2004. 

• NORMAN, L. C., El país de las mates para novatos, Ed. Nivola, Colección el rompecabezas, Tres 
Cantos 2003. 

• BLANCO LASERNA, LUIS, Arquímedes el despistado, Ed. El rompecabezas, Madrid 2005. 

• MUÑOZ SANTONJA, JOSÉ, Ernesto el aprendiz de matemago, Ed. Nivola, Tres Cantos 2003. 

Para 2º Ciclo da ESO: 

• SIERRA I FABRA, JORDI, El asesinato del profesor de matemáticas, Colección el duende verde, Ed. 
Anaya, Madrid 2008. 

• FONT AGUSTÍ, JORDI y ROIG PLANS, PERE, ¡Apín Capón Zapún Amanicano! (1134), Ed. Octaedro, 
Colección Narraciones Solaris, Barcelona 2006. 

• HADDON, MARK, O curioso incidente do can a media noite, Rinoceronte Editora, Cangas do Morrazo 
2008. 

• BALVUENA CASTELLANO, LUIS, Cuentos del cero, Ed. Nivola, Tres Cantos, Madrid 2006. 

• TAHAN, MALBA, El hombre que calculaba, Verón Editores, Barcelona 2000. 

• CERASOLI, ANNA, Los diez magníficos, Ed. Maeva, Madrid 2006. 

• FRABETTI, CARLO, El gran juego, Ed. Alfaguara, Serie Roja, Madrid 2003. 

• PERICH CAMPANA, DANNY, Las aventuras matemáticas de Daniel, Ed. Aleph, Barcelona 2008 (libro 
electrónico gratuíto). 

• TEIXIDOR, EMILI, El crimen de la hipotenusa, Ed. Planeta & Oxford, Serie Camaleón, Barcelona 2006. 

• NORMAN, L. C., El país de las mates para expertos, Ed. Nivola, Colección el rompecabezas, Tres 
Cantos 2000. 

• HERVÁS, JUAN CARLOS (et al.), Cuentos de matemáticas, Proyecto Sur Ediciones, Armilla (Granada) 
2004. 

Para Bacharelato: 

• MARTÍNEZ, GUILLERMO, Los crímenes de Oxford, Ed. Destino, Barcelona 2004. 

• ENZENSBERGER, HANS MAGNUS, El diablo de los números, Ed. Siruela, Madrid 2005. 

• ROLDÁN CASTRO, ISMAEL, Teatromático: Divertimentos teatrales matemáticos para todos los 
públicos, Ed. Nivola, Colección el rompecabezas, Tres Cantos 2004. 

• MATAIX, SUSANA, Lee a Julio Verne: El amor en tiempos de criptografía, Ed. Rubes, Barcelona 2002. 

• DOXIADES, APÓSTOLOS, El tío Petros y la conjetura de Golbach, Ed. Zeta, Barcelona 2005. 

• GONICK, LARRY y WOOLLCOTT, SMITH, Á estatística, ¡en caricaturas!, SGAPEIO, Lugo 2001. 

• LEGUINA, JOAQUÍN, El rescoldo, Ed. Alfagura, Madrid 2004. 

• ARCE, JUAN CARLOS, El matemático del rey, Ed. Planeta, Barcelona 2006. 

• CARROLL, LEWIS, Problemas de almohada, Ed. Nivola, Tres Cantos 2005. 
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Baseándonos nas lecturas que se leven a cabo, deseñaranse actividades que permitan mellorar a comprensión 
lectora. 

� Traballo con textos expositivos, xornalísticos, publicitarios e gráficos, ben impresos, ben en soporte electrónico. 

� Revisión e actualización do itinerario lector e do directorio de páxinas web con enlaces correspondentes á nosa 
materia. 

� Utilización das distintas tecnoloxías da información e da comunicación para a busca e a elaboración de materiais 
con contido matemático. 

� Elaboración e difusión entre a comunidade educativa de guías de lectura, DVD, páxinas web... con contidos 
matemáticos.  

� Organización de exposicións temáticas (números, xeometría, fotografía matemática, famosos matemáticos e 
matemáticas, figuras imposibles...). 

� Colaboración no programa de lectura diaria, individual y silenciosa na aula organizado pola Biblioteca do centro 
para o alumnado dos dous subgrupos de 2º ESO A e dos tres grupos de 3º ESO. 

En todas estas actividades avaliarase o índice de lectura do alumnado, o desenvolvemento da súa competencia lectora, a 
capacidade de enfrontarse a textos cada vez máis complexos, o uso crítico da información, o respecto aos dereitos de 
autor e a actitude diante da lectura como medio para a aprendizaxe e como fonte de pracer. 

Tamén será preciso que cada profesor ou profesora avalíe cada unha das actividades desenvolvidas cunha pequena 
descrición dos recursos empregados e do proceso seguido, do grao de implicación do alumnado, dos obxectivos 
acadados e das dificultades atopadas, ás que se engadirán propostas de mellora para vindeiros cursos. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MATEMÁTICAS Á 
INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN 
E A COMUNICACIÓN 
Unha das competencias básicas que o alumnado debe desenvolver e adquirir durante a Educación Secundaria 
Obrigatoria é a competencia no tratamento da información e competencia dixital e por iso, tal como indicamos no 
apartado que desenvolve a contribución das Matemáticas á adquisición das competencias básicas e tal como figura nos 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación dos distintos cursos da ESO, o profesorado de Matemáticas incorporará á 
aula os recursos tecnolóxicos para realizar cálculos numéricos, alxébricos e estatísticos, descubrir ou comprobar 
propiedades e relacións, construír gráficos, facer simulacións, buscar, tratar, representar e transmitir información..., é 
dicir, os recursos tecnolóxicos converteranse nun elemento que permitirá aprender, informarse e comunicarse. Non 
debemos esquecer que estes recursos son especialmente útiles para favorecer a aprendizaxe e a integración do alumnado 
con necesidades educativas especiais. 

En canto ao Bacharelato, os obxectivos da materia de Matemáticas, tanto na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía como 
na de Humanidades e Ciencias Sociais, recollen o uso dos recursos tecnolóxicos para obter, procesar e producir 
información (facilitar a comprensión de conceptos e a comprobación de propiedades, realizar cálculos e representacións 
gráficas, facer simulacións...). 

Durante este curso o Departamento de Matemáticas continuará poñendo a disposición do alumnado o Mateblog Agra de 
Raíces, revisará a selección de software adecuado a cada un dos cursos feita en anos anteriores e seguirá a compartir e 
aproveitar ideas, coñecementos e experiencias na aula. 

Cada profesor ou profesora decidirá, tendo en conta a programación, que partes da materia se adaptan mellor ao uso das 
TIC. Así poderá utilizar o canón de vídeo fixo e o ordenador portátil que temos na aula Taller de Matemáticas, levar ao 
alumnado, cando sexa posible, a calquera das dúas aulas que teñen encerado dixital, ás aulas de informática ou a 
Biblioteca (nestes casos é preciso facer unha reserva previa); no caso do 2º ciclo da ESO, ao dispor dun canón de vídeo 
fixo, deberá utilizar de xeito itinerante o ordenador portátil do Departamento de Matemáticas ou algún dos ordenadores 
portátiles de préstamo, pero nas demais aulas, se queremos proxectar, deberemos levar, ademais dun ordenador portátil, 
un canón portátil. Tamén se empregarán outros medios non informáticos como as calculadoras que traia o alumnado, o 
retroproxector de transparencias, películas en DVD... 

Neste curso académico o noso centro continúa no proxecto Abalar que fomenta o uso das tecnoloxías da información e 
a comunicación, e así contamos, tanto as aulas de 1º de ESO como nas de 2º ESO, cun encerado interactivo, un canón 
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de vídeo e ordenadores portátiles para o profesorado e o alumnado, que poderán acceder aos contidos interactivos e 
multimedia que se atopan nun servidor específico. 

Por outra banda, tamén seguiremos utilizando e fomentando o uso da páxina web do centro como espazo para 
comunicarnos coa comunidade educativa. Así dentro do Departamento de Matemáticas expoñeremos diversos aspectos 
da Programación Didáctica (os contidos mínimos esixibles, os criterios de avaliación, os procedementos e instrumentos 
de avaliación, os criterios de cualificación, o programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes) e iremos 
incorporando apuntes, exercicios e outros materiais complementarios (xogos e curiosidades matemáticas, enlaces a 
páxinas interesantes de matemáticas, un enlace á páxina do grupo de traballo da CIUG...). 

Ademais cada profesor ou profesora pode decidir comunicarse ou non co seu alumnado por correo electrónico ou redes 
sociais educativas (por exemplo www.edmodo.com), tanto para enviarlle apuntes, exercicios propostos ou resoltos e 
traballos, como para recoller as actividades feitas, devolverllas corrixidas e logo valoralas. A comunicación entre os 
membros deste departamento continuará realizándose a través da carpeta creada no Dropbox na que se recollerá e 
intercambiará información como o seguimento da programación, exercicios e modelos de exames para o alumnado que 
ten algunha materia pendente de superación, curiosidades matemáticas... 

Así mesmo o alumnado tamén poderá facer uso dos ordenadores da Biblioteca para consultar, elaborar ou enviar 
información. 

CONTRIBUCIÓN DA MATERIA DE MATEMÁTICAS AO 
PLAN DE CONVIVENCIA 
Os membros do Departamento de Matemáticas consideramos que para acadar unha boa convivencia no centro baseada 
no respecto, na tolerancia e na cooperación e para lograr un clima participativo e democrático é preciso que a nosa 
práctica educativa inclúa as seguintes accións: 

� Dar unha boa acollida ao alumnado, en especial ás novas incorporacións, procurándolle unha integración doada e o 
máis rápida posible. 

� Axudar no labor de difusión dos dereitos e deberes dos membros da comunidade educativa e, en particular, das seis 
normas de aula básicas citadas no Plan de Convivencia e das consensuadas polo titor ou pola titora e o seu grupo de 
alumnos e alumnas. 

� Dar a coñecer o NOF entre o alumnado e esixir o seu cumprimento. 

� Detectar as condutas disrutivas e aplicar as medidas correctoras adecuadas a cada situación, intervindo cunha 
actitude dialogante co fin de acadar unha mellora no comportamento. 

� Informar ao titor ou titora das condutas disrutivas e das medidas correctoras aplicadas, se fose o caso. 

� Introducir no programa XADE tanto as faltas de puntualidade como as de asistencia non máis tarde do último día de 
cada semana co fin de facilitar o labor do titor ou titora. 

� Na práctica docente diaria coidar de que o clima da aula sexa positivo e respectuoso, fomentar a participación e o 
diálogo de forma que se expoñan con liberdade e se escoiten con respecto as ideas, opinións e valoracións alleas. 

� Planificar e realizar traballos matemáticos tanto individuais como en equipo e esixir responsabilidade, flexibilidade 
e respecto polas estratexias, solucións, análises e conclusións distintas das propias, para modificar, se é preciso, o 
propio punto de vista. 

� Ensinar a aceptar os erros propios e alleos como elementos de mellora na aprendizaxe. 

� Utilizar e valorar positivamente o diálogo como forma de solucionar diferenzas e para extraer conclusións e obter 
solucións a situacións problemáticas. 

� Fomentar o respecto pola autonomía dos demais e promover a igualdade entre alumnos e alumnas 
independentemente da súa condición, sexo, cultura, relixión, raza ou nacionalidade. 

� Co fin de previr comportamentos disrutivos ou mesmo de acoso, facer un seguimento do alumnado, en especial dos 
cambios que houbera no comportamento, como rexeitamento ou indiferenza cara un compañeiro ou compañeira, 
illamento nos tempos de lecer... Nestes casos deberase comunicar esa información ao titor ou titora, quen a 
transmitirá á Xefatura de Estudos e ao Departamento de Orientación. 
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� Informar ou solicitar información ao profesor titor ou profesora titora, non só sobre o rendemento académico do 
alumnado, senón tamén sobre o seu comportamento, atendendo en especial á información recibida ao inicio de curso 
co fin de previr condutas disrutivas e facilitar o establecemento dun clima positivo na aula. 

� Intercambiar información coas familias, a través do profesor titor ou profesora titora ou directamente na hora de 
atención a pais, sobre o rendemento académico e o comportamento, tentando buscar solucións nos casos de que 
exista un conflito. 

� Manter unha actitude dialogante e tolerante e un clima respectuoso con todos os membros da comunidade educativa 
que favorezan a toma de decisións por consenso. 

� Asistir á reunión de coordinación que se celebra a finais de cada curso cos profesores titores de 6º de Primaria: o 
profesor que imparte Matemáticas en 1º ESO e a xefa do departamento recollerán información sobre o rendemento 
académico e a conduta do alumnado que se incorpora ao noso centro, co fin de facilitar o seu seguimento e a súa 
rápida integración. 

� Intercambiar información sobre a conduta do alumnado e o rendemento académico entre os membros do 
departamento nos casos nos que sexa posible. 

� Solicitar ao Departamento de Orientación e ao dinamizador ou dinamizadora do Plan de Convivencia información 
sobre as calidades psicolóxicas e a situación persoal relacionadas co comportamento do alumnado e as 
consecuencias no seu rendemento académico, así como as estratexias para a resolución dos conflitos, se fose o caso. 

 
Moitas destas accións figuran tanto nos contidos de cada unha das materias como nos criterios que utilizamos para 
avaliar ditos contidos e, ademais, están en consonancia coa metodoloxía que vai caracterizar a nosa práctica docente 
diaria. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 
EXTRAESCOLARES 
O Departamento de Matemáticas do IES "Agra de Raíces" propón as seguintes actividades complementarias e 
extraescolares para ser desenvolvidas durante este curso 2014-2015: 

• Celebración o 21 de marzo do "Día da Poesía" coa lectura en voz alta de poemas relacionados coas matemáticas. 

• Celebración do "Día Escolar das Matemáticas" (12 de maio) coa realización de diversas actividades matemáticas 
co alumnado da ESO e de 1º de Bacharelato. 

• Proxeccións de películas con contido matemático: 

� As curtas Donald en el país de las Mates e Franklin y yo e o capítulo da serie Los Simpson titulado "Las 
chicas solo quieren sumar" para o alumnado de 1º ESO. 

� A película La habitación de Fermat para o alumnado de 2º ESO. 

� A película 21 Blackjack para o alumnado de 3º ESO.  

� A película El indomable Will Hunting para o alumnado de 4º ESO. 

� A película  Unha mente maravillosa para o alumnado de 1º de Bacharelato. 

� A película Los crímenes de Oxford para o alumnado de 1º de Bacharelato, que terá que facer un pequeno 
traballo de investigación baseado na película e no libro do mesmo título. 

• Visita de exposicións ou realización de percorridos con contido matemático tanto dentro como fóra do centro e 
en datas aínda sen determinar. 

• Organización dunha xincana matemática durante a semana cultural. 

• Concurso de “Fotografía Matemática”. Os premios entregaranse o 12 de maio, “Día das Matemáticas”. 

Tamén celebraremos as seguintes conmemoracións: 

-25 de novembro de 2014: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

-Do 1 ao 11 de decembro de 2014: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia. 

-10 de decembro de 2014: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 
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-30 de xaneiro de 2015: Día da Paz. 

-8 de marzo de 2015: Día Internacional da Muller Traballadora. 

-15 de marzo de 2015: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

-Do 9 ao 13 de marzo de 2015: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con xornais. 

-Entre o 13 e o 30 de abril de 2015: Día do libro. 

-7 de abril de 2015: Día Mundial da Saúde. 

-9 de maio de 2015: Día de Europa. 

-Do 7 ao 17 de abril de 2015: Semana das Letras Galegas. 

-5 de xuño de 2015: Día Mundial do Ambiente. 

Ademais o Departamento de Matemáticas ofrece a súa colaboración na revista do centro e para outras actividades 
organizadas por calquera outro departamento. 

CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 
Nas reunións do Departamento de Matemáticas o profesorado intercambiará información que permita determinar o grao 
en que o alumnado consegue acadar os obxectivos establecidos no Programación Didáctica e así, coñecidas as 
principais dificultades atopadas, tomar as decisións que permitan reconducir os erros e afrontar os problemas de 
aprendizaxe. No libro de actas do departamento recolleranse todos os aspectos anteriores cunha periodicidade non 
superior a un mes; ademais ao remate tanto da 1ª como da 2ª avaliación analizaranse os resultados académicos do 
alumnado, o cumprimento do programado inicialmente e as medidas e modificacións feitas ao longo dese trimestre e 
realizaranse as propostas de mellora que se consideren oportunas. Ao remate de cada curso, é dicir tras a avaliación 3ª e 
final, revisarase a Programación Didáctica inicial a partir dos datos recollidos no libro de actas e das cualificacións 
obtidas polos alumnos e alumnas nas materias correspondentes ao Departamento de Matemáticas.  

Serán avaliados os seguintes elementos: 

� A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e contidos. 

� A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 

� A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias básicas. 

� A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de cualificación. 

� As medidas de atención á diversidade empregadas e, en particular, as adaptacións curriculares individualizadas, 
o reforzo educativo en Matemáticas aplicado a determinados alumnos e alumnas de 1º e 2º de ESO e o programa 
específico personalizado para todo o alumnado da ESO repetidor que non asista ao programa de reforzo 
educativo en Matemáticas que se desenvolve no 1º ciclo. 

� O programa para a recuperación de materias pendentes de superar de cursos anteriores. 

� O desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e das relacionadas co Plan Anual de 
Lectura do centro, coa integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación e co Plan de Convivencia. 

As modificacións que se desprendan desta avaliación faranse constar nun informe e serán incorporadas á Memoria final 
do Departamento xunto cunha proposta de medidas correctoras que se terán en conta no deseño da Programación 
Didáctica do seguinte curso. 
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ANEXO I: AGRUPACIÓN DOS CONTIDOS PARA A 
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES EN 
BACHARELATO 
Tendo en conta as unidades que figuran no Proxecto Didáctico e as que, segundo a Memoria final do Departamento de 
Matemáticas, se desenvolveron no curso 2013-2014, decídese dividir os contidos desenvolvidos nas seguintes dúas 
partes. 

 

 
 

 
 
 

MATEMÁTICAS I 

1ª parte 

Números reais. 
Ecuacións e inecuacións. 
Funcións reais de variable real. 
Límites de funcións e continuidade. 
Derivación. 
 

2ª parte 

Trigonometría. 
Vectores no plano. 
Recta no plano. 
Lugares xeométricos (mediatriz dun segmento e bisectriz 
dun ángulo, circunferencia). 

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I 

1ª parte: álxebra e análise 

Números reais. 
Ecuacións e sistemas de ecuacións. 
Matemática financeira. 
Funcións reais de variable real. Funcións elementais. 
Límite dunha función e continuidade. 
 

2ª parte: estatística e probabilidade 

Estatística unidimensional. 
Estatística bidimensional. 
Probabilidade. 
Distribucións de probabilidade: binomial e normal. 
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 ANEXO II: ÁMBITO CIENTÍFICO-TÉCNICO DE 3º ESO 
DO PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 
 
 

1. INTRODUCIÓN 
O programa de diversificación curricular constitúe unha das medidas de atención á diversidade que, coa autorización 

correspondente do servizo provincial da Inspección Educativa, se aplica neste centro. Este programa baséase no 
principio de flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do 
alumnado. 

Iso implica que determinemos unha organización de contidos, actividades e materias do currículo diferente á 
establecida con carácter xeral e que apliquemos unha metodoloxía específica co obxecto de que o alumnado deste 
programa adquira as competencias básicas e acade os obxectivos da etapa e, consecuentemente, obteña o título de 
graduado en educación secundaria obrigatoria. 

Na elaboración desta programación relativa ao Ámbito Científico-Técnico para 3ºcurso incluímos elementos 
formativos seleccionados entre os obxectivos e contidos curriculares da ESO correspondentes ás materias de 
Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química. Tal como esixe a lei (Orde do 30 de xullo de 2007) nesta 
selección tívose en conta o seu carácter nuclear, a súa relevancia social e cultural, a súa funcionalidade e a súa 
capacidade para facilitar o desenvolvemento das competencias básicas e a consecución dos obxectivos xerais da etapa. 
 
 

2. OBXECTIVOS XERAIS 
• Utilizar os conceptos básicos das Ciencias da Natureza (Bioloxía-Xeoloxía e Física-Química) e as distintas 
linguaxes matemáticas (numérica, estatística, gráfica, alxébrica, xeométrica, ...) para interpretar cientificamente 
feitos e fenómenos do contorno e para comprender e producir mensaxes científicas. 

• Obter e seleccionar información, tratala de forma crítica cunha finalidade previamente establecida e transmitila 
de maneira organizada e intelixible, valorando as achegas dos elementos matemáticos para unha mellor comprensión 
e comunicación das mensaxes. 

• Aplicar recursos e estratexias coherentes cos procedementos da ciencia para a resolución de problemas e 
participar na realización en equipo de actividades científicas mostrando unha actitude flexible e non discriminatoria, 
e asumindo responsabilidades no desenvolvemento das tarefas. 

• Recoñecer e valorar as achegas da ciencias para a mellora das condicións de vida dos seres humanos e utilizar 
actitudes científicas na actividade cotiá. 

• Utilizar os propios coñecementos sobre os elementos físicos e os seres vivos para gozar do medio natural, así 
como para propoñer e valorar iniciativas encamiñadas a conservar o medio e melloralo e, se é o caso, participar 
nelas. 

• Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na realidade, analizando as propiedades e relacións 
xeométricas implicadas e sendo sensible á beleza que xeran. 

• Utilizar os propios coñecementos sobre o funcionamento do corpo humano para desenvolver hábitos que 
propicien a saúde persoal e social. 

 
 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UNIDADE DIDÁCTIDA 1: NÚMEROS RACIONAIS 
 

OBXECTIVOS 

• Engadir á linguaxe habitual expresións matemáticas para percibir e expresar de forma máis completa e precisa 
situacións do entorno e para mellorar a comunicación. 
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• Coñecer e empregar con claridade, precisión e rigor a linguaxe numérica na representación e descrición de 
obxectos e figuras, relacións... e na interpretación e elaboración de informacións sobre diversas situacións ou 
fenómenos. 

• Utilizar habitualmente o sistema decimal de numeración e identificar e empregar os números naturais, enteiros, 
fraccionarios e decimais realizando os cálculos necesarios mediante cálculo mental, algoritmos, instrumentos, etc., 
aplicando correctamente a xerarquía e propiedades das operacións e as regras de uso das parénteses e, nos casos de 
resolución de problemas, valorando a adecuación do resultado obtido ao contexto da situación problemática que se 
pretende resolver. 

• Resolver problemas da vida cotiá que precisen da aplicación da relación de divisibilidade entre números naturais. 

• Identificar e empregar a proporcionalidade numérica (directa e inversa) para a obtención de cantidades 
proporcionais en situacións da vida cotiá e do ámbito científico. 

• Adquirir interese por unha presentación ordenada e clara dos datos, na descrición de procesos e na expresión e 
valoración de resultados nos exercicios e traballos. 

• Utilizar recursos tecnolóxicos como a calculadora e sinxelos programas informáticos para realizar cálculos, 
buscar, tratar e representar información e tamén como axuda na aprendizaxe, valorando, en función da situación, a 
súa conveniencia fronte ao cálculo mental ou ao cálculo escrito. 

• Desenvolver hábitos correctos de traballo, curiosidade, interese, perseveranza e flexibilidade nas investigacións e 
resolucións de problemas e valorar as vantaxes do traballo en equipo. 

 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• Sistemas de numeración. Sistema de numeración decimal. 

• O conxunto dos números naturais. Comparación, ordenación e representación na recta numérica. Operacións 
elementais. 

• A relación de divisibilidade. Múltiplos e divisores. Criterios de divisibilidade. Números primos e números 
compostos. Máximo común divisor e mínimo común múltiplo de varios números naturais. 

• O conxunto dos números enteiros. Comparación, ordenación e representación na recta numérica. Valor absoluto. 
Operacións elementais. 

• O conxunto dos números fraccionarios. Relación de equivalencia entre fraccións. Simplificación e amplificación. 

• O conxunto dos números racionais: fraccións e números decimais exactos e números decimais periódicos. 

• Comparación e ordenación de números racionais. Representación na recta numérica. 

• Operacións elementais con números racionais. 

• Proporcionalidade directa e inversa. Regra de tres. Reparticións proporcionais. Porcentaxes. 

• Potencias de expoñente un número enteiro. Propiedades e operacións. 

• Raíz cadrada dun número racional. 
 
Procedementos 

• Determinación dos valores de posición das cifras dun número natural e obtención da súa descomposición 
polinómica no sistema de numeración decimal.  

• Distinción e cálculo de múltiplos e divisores e determinación de números primos e compostos. 

• Busca de estratexias para coñecer se un número é primo ou composto e aplicación dos criterios de divisibilidade. 

• Obtención do máximo común divisor e mínimo común múltiplo de varios números naturais, descompoñéndoos 
previamente en factores primos. 

• Resolución de problemas asociados á vida cotiá nos que se aplique a divisibilidade entre números naturais. 
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• Utilización dos números naturais, enteiros e racionais (fraccionarios e decimais) en diferentes contextos, elixindo 
a notación axeitada para cada caso. 

• Uso das diferentes interpretacións dunha fracción e identificación e cálculo de fraccións equivalentes a unha 
dada. 

• Obtención da expresión decimal de números fraccionarios e da fracción xeratriz de números decimais exactos e  
números decimais periódicos. 

• Representación de números naturais, enteiros e fraccionarios e decimais sobre a recta numérica e comparación e 
ordenación empregando, cando sexa preciso, os signos das desigualdades "<" e ">" . 

• Utilización da prioridade e das propiedades das diferentes operacións e das regras do uso das parénteses nos 
cálculos escritos (tanto en expresións numéricas como na resolución de problemas), adquirindo o hábito de 
simplificar os resultados parciais no momento en que sexa posible. 

• Resolución de problemas usando as operacións e as unidades adecuadas e comprobación da adecuación dos 
resultados ao contexto no que se traballa. 

• Determinación da relación de proporcionalidade, directa ou inversa, existente entre dúas magnitudes 

• Resolución de problemas de proporcionalidade nos que se aplique a redución á unidade, as regras de tres simples 
e as reparticións proporcionais e nos que se obteñan porcentaxes dunha cantidade e se realicen aumentos e 
diminucións porcentuais. 

• Aplicación das potencias e as raíces cadradas á resolución de problemas. 
 
Actitudes 

• Valoración positiva da linguaxe numérica como linguaxe precisa e sinxela para representar, expresar ou resolver 
situacións e accións relativas á vida cotiá e ao coñecemento científico e incorporación desa linguaxe á linguaxe 
cotiá. 

• Confianza nas propias capacidades para efectuar cálculos e motivación para a busca e emprego de estratexias 
persoais nos cálculos aritméticos, na formulación e resolución de problemas e no análise dos resultados obtidos. 

• Interese e constancia na resolución de problemas e apreciación positiva dos erros como elemento de mellora na 
aprendizaxe. 

• Gusto polo rigor e a precisión e pola presentación limpa e ordenada, tanto nas argumentacións como nos 
cálculos. 

• Flexibilidade e respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 

• Aceptación do traballo en equipo como método eficaz para levar a cabo determinadas actividades. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 44 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Identificar e utilizar, en diferentes situacións da vida cotiá, do ámbito científico e do mundo físico, os números 
naturais, enteiros e racionais (expresados en forma fraccionaria ou en forma decimal) para recibir e producir 
información, sendo capaz ademais de comparalos, ordenalos e situalos na recta numérica. 

• Aplicar correctamente a relación de divisibilidade na resolución de problemas da vida cotiá. 

• Obter a expresión decimal dun número racional e clasificala e viceversa. 

• Utilizar correctamente as regras dos signos e de uso das parénteses e as propiedades e a prioridade das 
operacións no cálculo de expresións coa combinación de operacións básicas, potencias de expoñente un número 
enteiro e raíces cadradas de números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, valorando especialmente a 
simplificación cando se traballa con números fraccionarios. 

• Resolver problemas nos que se precisa o uso das catro operacións elementais, das potencias de expoñente un 
número enteiro e raíces cadradas con números naturais, enteiros e racionais, elixindo a forma de cálculo (mental, 
escrita ou con calculadora) axeitada, asignando novos significados ás distintas operacións e interpretando os 
resultados obtidos dentro do contexto do problema. 
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• Utilizar adecuadamente as relacións de proporcionalidade numérica (regra de tres, porcentaxes, reparticións 
proporcionais) na resolución de problemas relacionados coa vida cotiá, co ámbito científico e co mundo físico. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 2: MAGNITUDES FÍSICAS E MEDIDA 
 

OBXECTIVOS 

• Amosar a necesidade de adopción de unidades comúns para facilitar o entendemento entre os pobos e as súas 
xentes. 

• Empregar con soltura distintas unidades do Sistema Internacional e as súas equivalencias. 

• Familiarizar ao alumnado coas unidades de uso máis frecuente e ensinarlle cómo debe realizar as súas medidas e 
o manexo dos instrumentos habituais. 

• Valorar a utilidade da notación científica para expresar de modo moi comprensivo cantidades "moi grandes" ou 
"moi pequenas", determinar a orde da magnitude e operar correctamente con ditas expresións. 

• Recoñecer e decidir, tendo en conta as características da situación, sobre a conveniencia de traballar con datos ou 
resultados exactos ou aproximados, ampliando as estratexias de cálculo mental coñecidas no primeiro caso e 
estimando o erro cometido e valorando a súa repercusión no segundo. 

• Presentar a ciencia como un proceso revolucionario, en continua evolución, que explica realidades obxectivas 
con teorías provisionais. 

• Indicar o método científico utilizado en xeral nas ciencias experimentais. 

• Adquirir interese por unha presentación ordenada e clara na toma de datos, descrición de procesos e expresión e 
valoración de resultados nos exercicios e traballos. 

• Utilizar recursos tecnolóxicos como a calculadora e sinxelos programas informáticos para realizar cálculos, 
buscar, tratar e representar información e tamén como axuda na aprendizaxe, valorando, en función da situación, a 
súa conveniencia fronte ao cálculo mental ou ao cálculo escrito. 

• Desenvolver hábitos correctos de traballo, curiosidade, interese, perseveranza e flexibilidade nas investigacións e 
resolucións de problemas e valorar as vantaxes do traballo en equipo. 

 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• Magnitude. Medida e unidade de medida. Magnitudes básicas e derivadas. 

• Sistema Internacional de unidades. Múltiplos e submúltiplos das unidades do SI. 

• A orixe do SI: o Sistema Métrico Decimal. 

• Sistema sesaxesimal. Medida de ángulos e de tempo. 

• Cálculos coas magnitudes. Factor de conversión. 

• Instrumentos de medida. 

• Notación científica. Operacións con números expresados en notación científica. 

• Característica da medida. Exactitude dunha medida. Resolución e precisión. 

• Aproximacións: redondeos e truncamentos. 

• Erro relativo e erro absoluto. Cifras significativas. Acoutación do erro. 

• O método científico. As súas etapas: observación, formulación de hipóteses, experimentación, extracción de 
conclusións e comunicación de resultados. Leis e teorías. 

 
Procedementos 
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• Resolución de problemas nos que sexa preciso comparar, ordenar e operar con distintas unidades do Sistema 
Internacional, expresando as medidas nas unidades e coa precisión axeitadas ao contexto e ao instrumento utilizado. 

• Transformación de medidas expresadas en forma complexa a forma incomplexa e viceversa. 

• Recoñecemento e utilización eficaz dos instrumentos de medida habituais. 

• Expresión dun número en  notación científica e viceversa. 

• Utilización das operacións con potencias e da notación científica nos cambios de unidades de medida e na 
realización de operacións con números expresados en notación científica en problemas extraídos do ámbito físico.  

• Obtención de aproximacións por defecto e por exceso e acoutación dos erros absoluto e relativo cometidos na 
resolución de problemas da vida cotiá e do ámbito científico, dende a toma de datos ata a solución e coa precisión 
establecida polo contexto. 

• Valoración dos erros cometidos no caso dos redondeos. 

• Elaboración e uso de estratexias nos cálculos mentais, escritos ou con calculadora para obter resultados de forma 
exacta e para estimar con certa precisión, valorando a conveniencia do uso de instrumentos de cálculo. 

• Formulación verbal das estratexias empregadas na resolución de problemas e xustificación e revisión crítica das 
solucións. 

• Consulta de fontes de información escrita e audiovisual. 

• Observación e descrición de fenómenos naturais. Elaboración de informes. 

• Deseño e realización de experiencias sinxelas. Emisión de hipóteses, control de factores e determinación de 
variables. 

• Toma de datos, elaboración e interpretación de táboas, gráficas e esquemas. 
 
Actitudes 

• Valoración positiva das medicións para transmitir informacións relativas ao entorno e ao coñecemento científico. 

• Coidado e precisión na realización das medidas cos diferentes instrumentos de medida e hábito de expresalas nas 
unidades de medida axeitadas. 

• Confianza nas propias capacidades para efectuar cálculos e estimacións numéricas con e sen calculadora, para 
afrontar problemas e para comprender relacións e propiedades e tomar decisións a partir delas. 

• Interese e constancia na resolución de problemas e apreciación positiva dos erros como elemento de mellora na 
aprendizaxe. 

• Gusto polo rigor e a precisión e pola presentación limpa e ordenada, tanto nas argumentacións como nos 
cálculos. 

• Flexibilidade e respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 

• Aceptación do traballo en equipo como método eficaz para levar a cabo determinadas actividades. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Coñecer distintas magnitudes e recoñecer a necesidade de medilas e empregar unidades de medida adecuadas. 

• Manexar distintas unidades de medida do Sistema Internacional e as súas relacións, empregando 
convenientemente o factor de conversión, e comprobar a adecuación ao contexto das aproximacións que sexa 
necesario facer e das unidades elixidas. 

• Utilizar adecuadamente as unidades de medida na resolución de problemas relacionados coa vida cotiá e co 
ámbito científico e co mundo físico. 

• Identificar os instrumentos de medida habituais. 

• Utilizar as potencias e as súas propiedades na escritura e operación con números en notación científica. 
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• Empregar en determinados cálculos numéricos e na resolución de problemas aproximacións por defecto ou por 
exceso, apreciando a adecuación do resultado á situación a través da acoutación e valoración dos erros (absoluto e 
relativo) cometidos. 

• Utilizar o método científico como método de estudo, seguir os seus pasos e razoamento lóxico. 
 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 3: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 
 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e empregar con claridade e precisión as linguaxes numérica, gráfica e estatística para representar 
diversas situacións ou fenómenos da vida cotiá e do mundo científico, describilas e analizalas. 

• Obter, organizar e interpretar a información sobre fenómenos e situacións concretas con técnicas de reconto, 
táboas e gráficas estatísticas e, a partir delas, elaborar informes empregando os parámetros de centralización e de 
dispersión que se estimen necesarios e valorando a representatividade das mostras a través da comparación dos 
parámetros. 

• Utilizar as regularidades e as leis que rexen as situacións do azar, analizar criticamente as informacións que deles 
recibimos a través dos medios de comunicación ou que son recollidas polo alumnado e usar ferramentas 
matemáticas para comprendelas mellor. 

• Coñecer e utilizar diversas técnicas para reorganizar a información, adquirir destreza no manexo dos recursos 
tecnolóxicos precisos para elaborar gráficos e calcular parámetros. 

•  Adquirir interese por unha presentación ordenada e clara na toma de datos, descrición de procesos e expresión e 
valoración de resultados nos exercicios gráficos e estatísticos. 

• Desenvolver hábitos correctos de traballo, curiosidade, interese, perseveranza e flexibilidade nas investigacións e 
resolucións de problemas e valorar as vantaxes do traballo en equipo. 

 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• Poboación, individuo e mostra. 

• Variable estatística. Tipos: cualitativa e cuantitativa (discreta e continua). 

• Frecuencias absoluta e relativa. Frecuencias acumuladas. Táboas de frecuencias. 

• Gráficos estatísticos: diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, polígono de frecuencias e 
pictograma. 

• Parámetros estatísticos: 
� Medidas de centralización: media aritmética, mediana e moda e cuartís. Significado. 

� Medidas de dispersión: rango, varianza e desviación típica. 

• El azar. Espazo mostral e sucesos. Tipos de sucesos. 

• Frecuencias absolutas e relativas dun suceso. Estabilización das frecuencias. 

• Probabilidade dun suceso. Propiedades. 

• Regra de Laplace. 
 
Procedementos 

• Recollida de datos do contorno do alumnado, dos medios de comunicación, de experiencias e medicións ou 
doutras fontes, seleccionando mostras representativas cando sexa preciso. 

• Distinción do carácter cualitativo ou cuantitativo (discreto ou continuo) das variables estatísticas. 

• Agrupación e reconto de datos. Elaboración de táboas de frecuencias adecuadas á variable estatística: datos 
simples ou agrupados en intervalos. 
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• Construción de gráficos a partir de táboas estatísticas empregando os máis axeitados a cada situación e ao tipo de 
información que se pretende transmitir. 

• Interpretación e análise crítico de gráficas provenientes de distintos contextos e formulación de conxecturas 
sobre o comportamento da poboación obxecto do estudo. 

• Cálculo e interpretación para casos sinxelos das medidas de centralización e de dispersión, relación coas 
representacións gráficas correspondentes e interpretación conxunta da media e da desviación típica. 

• Planificación individual ou colectiva e descrición do proceso seguido na elaboración dun estudo estatístico sobre 
un fenómeno da realidade: variables que hai que analizar, recollida e organización de datos, elaboración de táboas e 
gráficos, cálculo dos parámetros... 

• Interpretación e valoración crítica do deseño das enquisas, do uso dos parámetros e das informacións estatísticas 
utilizados nos medios de comunicación.  

• Recoñecemento de fenómenos aleatorios na vida cotiá e no ámbito científico e formulación e comprobación de 
conxecturas sobre o seu comportamento. 

• Simulación de experimentos aleatorios. 

• Determinación do espazo mostral e construción e clasificación de diferentes sucesos nun experimento aleatorio. 

• Distinción entre sucesos equiprobables e sucesos que non teñen a mesma probabilidade. 

• Cálculo da probabilidade dun suceso mediante a regra de Laplace ou mediante a simulación ou experimentación. 

• Uso de diversas técnicas de reconto (diagramas en árbore, táboas de continxencia...) que facilitan o cálculo de 
probabilidades. 

 
Actitudes 

• Valoración positiva das linguaxes numérica, gráfica e estatística para representar e resolver problemas da vida 
cotiá e describir fenómenos científicos e disposición a incorporalas á linguaxe cotiá. 

• Gusto pola precisión, a orde e claridade no tratamento e representación de datos.  

• Apreciación da utilidade da calculadora e demais medios tecnolóxicos na simplificación de cálculos, no 
tratamento e representación gráfica de distintas informacións e na realización de investigacións. 

• Sensibilidade e sentido crítico ante as informacións e mensaxes de natureza numérica, gráfica ou estatística 
aparecidas nos medios de comunicación. 

• Confianza nas propias capacidades para efectuar cálculos e estimacións numéricas con e sen calculadora, para 
afrontar problemas e para comprender relacións e propiedades e tomar decisións a partir delas. 

• Interese e constancia na resolución de problemas e apreciación positiva dos erros como elemento de mellora na 
aprendizaxe. 

• Flexibilidade e respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 

• Aceptación do traballo en equipo como método eficaz para levar a cabo determinadas actividades. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Distinguir os conceptos de poboación, individuo e mostra e identificar os distintos tipos de variables estatísticas. 

• Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos axudándose do cálculo dos parámetros de centralización e de 
dispersión más usuais (xa indicados nos contidos) correspondentes a distribucións sinxelas, valorando a adecuación 
das táboas e dos gráficos e a significatividade dos parámetros dentro do contexto. 

• Recoñecer se un experimento é determinista ou aleatorio, determinando neste último caso o seu espazo mostral. 

• Obter os sucesos elementais, o suceso seguro e o suceso imposible dun experimento aleatorio. 

• Aplicar correctamente a regra de Laplace no cálculo da probabilidade dun suceso. 
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• Utilizar os conceptos de poboación e mostra, tamaño e relacións entre os individuos dunha mostra, etc., para 
obter conclusións válidas respecto ao que lle acontece a un conxunto de individuos ou poboación. 

• Planificar e utilizar estratexias e técnicas de resolución de problemas tales como a reorganización da información 
de partida, a construción de táboas, a perseveranza e a confianza na obtención da solución, a comprobación da súa 
adecuación á situación presentada... 

• Colaborar nos traballos en equipo presentando con precisión e rigor o traballo propio e respectando as propostas 
e resolucións dos compañeiros. 

• Usar adecuadamente e cando sexa preciso os recursos tecnolóxicos (calculadora, folla de cálculo...) nos cálculos, 
e nas representacións de gráficos estatísticos.  

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 4: O ORGANISMO HUMANO 
 

OBXECTIVOS 

• Explicar a teoría celular. 

• Diferenciar os principais tipos de células. 

• Identificar os principais orgánulos celulares e explicar a súa función na vida da célula. 

• Diferenciar os seres unicelulares dos pluricelulares. 

• Realizar unha preparación de células vexetais e observala no microscopio. 

• Diferenciar as distintas funcións celulares: nutrición, relación, reprodución. 

• Establecer relacións entre as distintas estruturas dun organismo pluricelular. 

• Entender cómo funcionan as vacinas e valorar a importancia do calendario de vacinación oficial. 
 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• A célula como sistema vivo. Tipos. Estrutura eucariótica. Estrutura procariótica. 

• Os virus. 

• A vida das células: nutrición celular, reprodución celular e relación. 

• Organismos pluricelulares. Tecidos vexetais e tecidos animais. 
 
Procedementos 

• Consulta de fontes de información escrita: libros, revistas, artigos de divulgación... 

• Observación de seres vivos unicelulares, pluricelulares e tecidos. 

• Técnicas de utilización de instrumental de laboratorio: microscopio, lupa binocular, preparación de mostras. 
 
Actitudes 

• Interese pola observación co microscopio de células vivas. 

• Valoración de experiencias sinxelas que aborden aspectos relacionados coa realización das funcións vitais das 
células. 

• Valoración de todas as formas de vida. 

• Respecto polos seres vivos obxecto de estudio. 

• Coidado e respecto polo material e instrumentos de laboratorio. 

• Interese pola presentación adecuada dos traballos. 
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TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Diferenciar as partes fundamentais da célula, así como os niveis de organización das células segundo a súa 
complexidade. 

• Coñecer os tecidos, sistemas e órganos máis importantes do corpo humano e as súas funcións. 

• Diferenciar os distintos tipos de células.  

• Relacionar a química coa composición dos seres vivos e a natureza, entendendo os procesos enerxéticos que se 
dan nos nosos corpos así como os procesos contaminantes que nos afectan. 

• Valorar a contribución da ciencia na mellora da calidade de vida e considerar o progreso como un proceso 
continuo, coordinado e sometido a erros e limitacións. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 5: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS E ECUACIÓNS 
 

OBXECTIVOS 

• Coñecer e empregar con claridade e precisión a linguaxe alxébrica na representación e descrición de obxectos e 
figuras, relacións numéricas, funcións... e na interpretación e elaboración de informacións sobre diversas situacións 
ou fenómenos. 

• Recoñecer os polinomios como sumas alxébricas de monomios e distinguir os seu principais elementos. 

• Relacionar o cálculo do valor numérico dun polinomio con situacións da vida cotiá e dos ámbitos matemático e 
físico. 

• Dominar as operacións con expresións alxébricas e identificar as identidades notables e desenvolvelas. 

• Identificar as ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e os sistemas de dúas ecuacións de primeiro grao con 
dúas incógnitas e resolvelos. 

• Representar enunciados verbais mediante a linguaxe alxébrica e solucionar problemas en diversos contextos 
(vida cotiá, relacionados coa xeometría, as ciencias da natureza, a física...) a partir das ferramentas básicas do 
cálculo alxébrico e da formulación e resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao cunha incógnita e de 
sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas. 

• Interpretar a resolución gráfica dun sistemas de dúas ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• A linguaxe alxébrica. Expresións alxébricas. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 

• Monomios: definición e elementos. Monomios semellantes. Operacións con monomios: suma, resta, produto, 
cociente e potenciación. 

• Polinomios: definición e elementos. Operacións con polinomios: suma, resta, multiplicación e división. 

• Identidades notables: cadrado do binomio suma, cadrado do binomio diferenza e suma por diferenza. 

• Identidades e ecuacións. Solucións dunha ecuación. Ecuacións equivalentes: regras da suma e do produto. 

• Ecuacións de primeiro grao cunha incógnita. Resolución por tenteo e alxébrica. Clasificación segundo o número 
de solucións. 

• Sistemas de dúas ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas: 

� Solucións dun sistema. Clasificación dos sistemas segundo o número de solucións. 

� Resolución por tenteo e alxébrica (igualación, substitución e redución). 
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� Resolución gráfica. 
 
Procedementos 

• Expresión de relacións da vida cotiá e dos ámbitos científico e físico e obtención de fórmulas e termos que 
permitan xeneralizar regularidades e propiedades, é dicir, tradución da linguaxe verbal á alxébrica. 

• Distinción dos elementos presentes nunha expresión alxébrica tales como coeficientes, indeterminadas, termos, 
grao... e clasificación da mesma. 

• Obtención de valores numéricos dunha expresión alxébrica para diferentes valores das indeterminadas. 

• Emprego con soltura das propiedades e xerarquía das operacións e das regras de uso das parénteses nas 
operacións con monomios e polinomios. 

• Desenvolvemento de produtos notables aplicando as expresións correspondentes. 

• Formulación e resolución de problemas nos que haxa que utilizar polinomios. 

• Tradución de enunciados á linguaxe alxébrica e representación de relacións entre cantidades mediante ecuacións, 
empregando o vocabulario e a notación adecuadas. 

• Aplicación das regras da suma e do produto na transformación dunha ecuación noutra equivalente de expresión 
máis simple. 

• Identificación e resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita e de sistemas de dúas ecuacións 
lineais con dúas incógnitas. 

• Resolución de problemas, en diferentes contextos, utilizando distintos métodos: ensaio e erro, esquemas, 
gráficos, formulación alxébrica e resolución mediante ecuacións de primeiro grao cunha incógnita ou ben mediante 
sistemas de dúas ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 

• Comprobación e interpretación das solucións das ecuacións e dos sistemas de ecuacións dentro da situación 
formulada. 

• Representación mediante un par de rectas dun sistema de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas e relación 
co número de solucións. 

 
Actitudes 

• Valoración da precisión, simplicidade e utilidade da linguaxe alxébrica para resolver situacións da vida cotiá e 
dos ámbitos científico e do mundo físico e, en particular, da resolución de ecuacións e sistemas de ecuacións como 
mecanismo útil para resolver situacións problemáticas. 

• Interese por traducir situacións da vida cotiá ou da natureza á linguaxe alxébrica e empregar ecuacións para 
atopar solucións a problemas, valorando a adecuación das solucións obtidas ao contexto. 

• Confianza nas capacidades propias para enfrontarse a situacións problemáticas. 

• Perseveranza na resolución de problemas e interese pola busca do método de resolución de ecuacións máis 
sinxelo e adecuado a cada caso. 

• Gusto polo rigor e a precisión e pola presentación limpa e ordenada, tanto nas argumentacións e cálculos como 
nas representacións gráficas. 

• Apreciación positiva dos erros como elemento de mellora na aprendizaxe. 

• Flexibilidade e respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 

• Aceptación do traballo en equipo como método eficaz para levar a cabo determinadas actividades. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Formular e simbolizar as relacións que se poidan distinguir en problemas da vida cotiá e dos ámbitos científico e 
físico mediante a linguaxe alxébrica e viceversa, é dicir, pasar da linguaxe alxébrica á verbal. 
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• Identificar os elementos dunha expresión alxébrica e dunha ecuación de primeiro grao cunha incógnita e dun 
sistema de ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 

• Calcular correctamente o valor numérico dun polinomio. 

• Utilizar as técnicas e procedementos do cálculo alxébrico nas operacións elementais con expresións alxébricas e 
no desenvolvemento de identidades notables. 

•  Identificar e resolver ecuacións de primeiro grao cunha incógnita, mesmo con parénteses e denominadores. 

• Empregar correctamente os métodos alxébricos e gráfico na resolución de sistemas de ecuacións lineais con dúas 
incógnitas. 

• Formular e resolver problemas sinxelos da vida cotiá traducidos previamente a ecuacións de primeiro grao cunha 
incógnita ou sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, valorando e interpretando as solucións obtidas 
dentro do contexto da situación ou problema que nos formulan. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 6: SAÚDE PERSOAL E SAÚDE AMBIENTAL (I): A NUTRICIÓN 
 

OBXECTIVOS 

• Recoñecer os principais compostos químicos dos seres vivos. 

• Explicar a estrutura e o funcionamento dos diferentes órganos e aparatos que interveñen na nutrición. 

• Caracterizar os diferentes tipos de enfermidades relacionadas con estes órganos e aparatos e explicar as súas 
causas e a súa prevención. 

• Analizar e confeccionar unha dieta equilibrada. 

• Analizar e valorar as situacións que se derivan do transplante de órganos. 

• Explicar que son os alimentos transxénicos. 

• Analizar as causas das principais enfermidades relacionadas coa nutrición. 
 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• Diferenzas entre alimentación e nutrición. 

• Que camiños seguen os nutrientes no organismo? Aparatos: morfoloxía e fisioloxía. 

• Aparato dixestivo. Glándulas anexas. 

• Aparato circulatorio. O sangue. 

• Aparato respiratorio. 

• Aparato excretor. 

• Que conteñen os alimentos? Glícidos, lípidos, proteínas, vitaminas, sales minerais, auga. 

• A roda dos alimentos. A dieta. Algúns tipos de dieta. Os hábitos nutricionais e as súas consecuencias para a 
saúde. 

• Os alimentos transxénicos. 

• Manipulación e conservación de alimentos 
 
Procedementos 

• Realización de actividades experimentais relativas á alimentación. 

• Observación e manipulación de modelos anatómicos. 

• Utilización e interpretación de táboas de composición de alimentos. 
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• Elaboración de dietas para diferentes situacións. 

• Análise e detección de hábitos non saudables. 

• Construción e interpretación de gráficos sobre o tema. 

• Detección de posibles fraudes alimentarios. 

• Traballo en grupo para identificar os nutrientes. 

• Análise da relación entre publicidade e consumo. 

• Estudio comparativo do etiquetado e envasado de produtos alimenticios. 
 
Actitudes 

• Fomento de hábitos nutricionais sans. 

• Interese polos temas relacionados coa alimentación. 

• Adopción dunha actitude crítica ante a publicidade e o consumismo na alimentación. 

• Valoración da hixiene no consumo de alimentos. 

• Concienciación da importancia que ten para a saúde o seguir unha dieta equilibrada. 

• Valoración dos produtos naturais fronte á comida basura. 

• Concienciación ante o problema da fame no planeta. 
 

TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Comprender que a función de nutrición non implica unicamente a alimentación, senón que se trata dun conxunto 
de procesos destinados a obter materia e enerxía. 

• Coñecer os aparatos que interveñen no proceso de nutrición e explicar as funcións básicas de cada un deles en 
dito proceso. 

• Asociar os órganos con funcións na nutrición co aparato ao que pertencen. 

• Explicar o percorrido do sangue polo corpo humano. 

• Describir as características que debe posuír unha dieta saudable e confeccionar algún exemplo de dieta diaria 
equilibrada. 

• Explicar diversos métodos de conservación de alimentos. 

• Determinar se unha persoa pode ou non recibir unha transfusión de sangue doutra segundo o grupo sanguíneo do 
donante e do receptor. 

• Comprender o funcionamento do corpo humano a través do estudio exhaustivo de tódolos aparatos e establecer 
as relacións destes e os hábitos de hixiene e saúde. 

• Orientar sobre os temas de alimentación e nutrición diferenciando estes conceptos. Perigosidade dalgunhas 
dietas e orientación sobre as adecuadas. 

• Valorar a contribución da ciencia na mellora da calidade de vida e considerar o progreso como un proceso 
continuo, coordinado e sometido a erros e limitacións. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 7: XEOMETRÍA 
 

OBXECTIVOS 



IES "Agra de Raíces" Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas Curso 2014-2015 

 Páxina 133 de 146 

• Coñecer e empregar a linguaxe xeométrica para identificar, describir, descompoñer e representar as figuras 
planas, os corpos xeométricos elementais e configuracións sinxelas e construír representacións con procedementos 
xeométricos adecuados. 

• Recoñecer e analizar as propiedades das figuras planas e corpos xeométricos e, cos recursos apropiados, 
descubrir e aplicar propiedades, leis e fórmulas que nos permitan calcular lonxitudes, superficies e volumes que se 
poidan obter ou non por medición directa. 

• Realizar medidas e cálculos exactos ou estimados, analizando neste último caso os erros cometidos e a súa 
repercusión.  

• Resolver situacións xeométricas relacionadas coa vida cotiá ou coa arte. 

• Empregar métodos de experimentación manipulativa e gráfica e instrumentos habituais de debuxo e medida para 
construír, investigar relacións e mesmo resolver problemas xeométricos. 

• Conseguir destreza no manexo de instrumentos de debuxo axeitados e desenvolver estratexias persoais no seu 
uso e na resolución de problemas, elixindo o máis conveniente en función dos resultados obtidos. 

• Adquirir interese por unha presentación ordenada e clara na toma de datos, descrición de procesos e expresión e 
valoración de resultados nos exercicios e traballos xeométricos. 

• Desenvolver a imaxinación, a sensibilidade e o sentido estético, tanto nas valoracións como nas creacións de 
formas xeométricas. 

• Aproveitar a compoñente creativa, manipulativa, estética e utilitaria das Matemáticas e tomar conciencia da 
presenza das Matemáticas na vida cotiá e no mundo das artes. 

 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• Polígonos: definición, elementos e ángulos. Clasificacións. 

• Triángulos: 
� Definición, elementos e relacións. Clasificacións. 

� Rectas e puntos notables. 

� Teorema de Pitágoras. Aplicacións. 

• Cuadriláteros: definición e elementos. Clasificacións. Propiedades. 

• Circunferencia e círculo: definición, elementos, posicións relativas e ángulos. Figuras circulares. 

• Polígonos inscritos e circunscritos. 

• Perímetro dun polígono. Lonxitude dunha circunferencia e dun arco de circunferencia. 

• Áreas dos paralelogramos, triángulos, trapecios, polígonos regulares e círculos e figuras circulares. 

• Poliedros. Clasificación. Fórmula de Euler. 

• Prismas, pirámides e troncos de pirámide.  

• Corpos de revolución: cilindro, cono e esfera. 

• Áreas lateral e total de poliedros, cilindros, conos, troncos de pirámide e de cono e da superficie esférica. 

• Volumes de prismas e cilindros, pirámides, conos e esferas. 
 
Procedementos 

• Determinación, descrición e clasificación, utilizando o vocabulario xeométrico adecuado, de figuras no plano a 
partir das súas propiedades. 

• Uso correcto das distintas unidades de lonxitude, superficie e volume e das equivalencias e das relacións que hai 
entre elas. 

• Aplicación do teorema de Pitágoras na resolución de problemas métricos do mundo físico. 
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• Cálculo de lonxitudes e de áreas de figuras no plano, elixindo a unidade de medida adecuada á situación ou 
transformando unhas unidades noutras se fose necesario. 

• Identificación e clasificación de poliedros e corpos redondos e recoñecemento dos seus elementos principais, 
empregando a notación e simboloxía axeitadas. 

• Construción e identificación de poliedros, cilindros e conos a partir do seu desenvolvemento. 

• Utilización de útiles de debuxo e instrumentos de medida nas representacións gráficas e na busca, dedución ou 
comprobación de propiedades e relacións tanto das figuras no plano como das figuras xeométricas. 

• Resolución de problemas xeométricos facendo uso razoado das propiedades e dos desenvolvementos planos dos 
corpos xeométricos para calcular as áreas e os volumes das figuras no espazo con unidades de medida axeitadas á 
situación. 

• Realización de estimacións e aproximacións nas medidas, tendo en conta a precisión requirida e valorando o erro 
cometido. 

 
Actitudes 

• Curiosidade pola identificación dos corpos xeométricos e os seus elementos e as relacións entre eles, así como a 
súa identificación na vida cotiá, na natureza e na arte, apreciando a súa beleza. 

• Interese e gusto pola descrición verbal precisa de formas e características xeométricas. 

• Confianza nas propias capacidades para percibir e comprender as relacións no plano e no espazo e resolver 
problemas xeométricos. 

• Coidado e precisión na realización das medidas cos diferentes instrumentos de medida e hábito de expresalas nas 
unidades de medida axeitadas. 

• Gusto pola presentación limpa e ordenada dos traballos xeométricos. 

• Flexibilidade e respecto polas opinións, estratexias e solucións a problemas distintas das propias. 

• Aceptación do traballo en equipo como método eficaz para a realización e estimación de medidas e interese por 
contrastar os resultados obtidos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Identificar e describir, coa terminoloxía adecuada, elementos e propiedades características das figuras planas, 
dos corpos xeométricos elementais e de configuracións xeométricas sinxelas. 

• Recoñecer e construír o desenvolvemento plano de poliedros, prismas, pirámides, cilindros e conos e informar 
das súas características xeométricas. 

• Aplicar correctamente o teorema de Pitágoras e as fórmulas para a obtención de lonxitudes, áreas e volumes 
estimando a medida cunha precisión acorde á forma e ao tamaño, sempre en problemas da vida cotiá e do mundo 
físico. 

• Utilizar adecuadamente as unidades de medida. 

• Empregar nos cálculos numéricos que o precisen aproximacións por defecto ou por exceso, apreciando a 
adecuación do resultado á situación a través da acoutación e valoración do erro (absoluto ou relativo) cometido. 

• Relacionar obxectos do entorno próximo, da natureza e da arte cos conceptos xeométricos estudados. 

• Saber manexar correctamente instrumentos de debuxo para facer representacións e comprobar propiedades e 
relacións. 

• Colaborar nos traballos en equipo presentando con precisión e rigor o traballo propio e respectando as propostas 
e resolucións dos compañeiros. 
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UNIDADE 8: SAÚDE PERSOAL E SAÚDE AMBIENTAL (II): REPRODUCIÓN E 
SEXUALIDADE 
 

OBXECTIVOS 

• Identificar, describir e caracterizar a anatomía e fisioloxía dos aparatos reprodutores masculino e feminino. 

• Analizar de describir as principais enfermidades do aparato reprodutor. 

• Distinguir entre sexualidade e reprodución. 

• Explicar en que consisten os métodos de reprodución e as novas técnicas de reprodución asistida. Valorar a súa 
incidencia na nosa sociedade. 

• Explicar que son e como se preveñen as enfermidades de transmisión sexual e a SIDA. 

• Comprender os conceptos de saúde e enfermidade. 

• Analizar os principais recursos da medicina preventiva e avaliar a súa importancia na loita contra as 
enfermidades. 

• Concienciar aos alumnos e alumnas sobre a importancia de adoptar una actitude preventiva das enfermidades e 
un estilo de vida saudable. 

 

CONTIDOS 
 
Conceptos 

• Anatomía e fisioloxía: 

� Aparato reprodutor feminino. 

� Aparato reprodutor masculino. 

• Sexo con reprodución: 

� Fecundación, embarazo, parto. 

� Problemas de fertilidade: esterilidade. 

• Sexo sen reprodución: 

� Métodos non anticonceptivos. 

� Métodos anticonceptivos. 

• Sexualidade: 

� Desenrolo da sexualidade. 

� Acto sexual. 

� Diferentes condutas sexuais. 

� Sexo como factor de discriminación social. 

• Sexo e hixiene: 

� E.T.S. 

� Hábitos de hixiene sexual.  

 
Procedementos 

• Realización de actividades para coñecer como é, e como funciona o aparato reprodutor. 

• Observación e manexo de modelos anatómicos. 

• Utilización de vocabulario científico relativo ao tema. 

• Traballos de investigación relacionados con temas sobre a función reprodutora. 

• Presentación de estudios comparativos das características dos diferentes métodos anticonceptivos. 
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• Recoñecementos de actitudes sexistas nos medios de comunicación e na publicidade. 

• Elaboración e interpretación de gráficos sobre as cuestións relacionadas coa sexualidade. 

• Análise das formas de agresión contra a liberdade sexual. 

• Debates sobre temática sexual. 

• Detección de elementos de risco na transmisión de  E.T.S. 
 
Actitudes 

• Motivación na busca de información sobre cuestións de reprodución e sexualidade. 

• Valoración positiva dos cambios que sofre a adolescencia. 

• Respecto ás persoas que teñen pautas de conduta persoal diferentes ás propias e ás socialmente dominantes. 

• Predisposición a demandar información a profesionais e centros especializados nestes temas. 

• Rexeitamento ante actitudes sexistas. 

• Responsabilidade ante a problemática de transmisión de E.T.S. 

• Sensibilización ante a problemática social do SIDA. 

• Valoración da igualdade social e cultural entre ambos sexos.  
 

TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Recoñecer nun debuxo os órganos máis importantes dos aparatos reprodutores masculino e feminino. 

• Coñecer as principais características dos gametos masculinos e femininos. 

• Describir os pasos que teñen lugar desde a fecundación dun óvulo ata a formación do embrión. 

• Explicar a evolución do feto conforme avanza o embarazo. 

• Coñecer as principais fases do parto. 

• Enumerar e describir os principais métodos anticonceptivos, as súas vantaxes e inconvenientes. 

• Enumerar e describir as principais enfermidades de transmisión sexual. 

• Utilizar o estudio da sexualidade humana para introducir temas tan importantes como métodos anticonceptivos, 
técnicas de reprodución asistida e enfermidades de transmisión sexual. Reflexionar sobre hábitos de hixiene 
saudables. 

• Valorar a contribución da ciencia na mellora da calidade de vida e considerar o progreso como un proceso 
continuo, coordinado e sometido a erros e limitacións. 

 
 
UNIDADE DIDÁCTICA 9: ENERXÍA. RECURSOS NATURAIS 
 

OBXECTIVOS 

• Clasificar os recursos da natureza en renovables e non renovables. 

• Coñecer o panorama enerxético galego e as posibilidades das enerxías alternativas. 

• Identificar múltiples actividades que precisan da auga para o seu desenvolvemento. 

• Coñecer as principais causas da contaminación de augas así como as medidas para evitalas. 

• Definir os principais tipos de enerxía: enerxía radiante, enerxía nuclear, enerxía química, enerxía calorífica e 
enerxía eléctrica. 
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CONTIDOS 
 
Conceptos 

• Os recursos naturais. 

• Fontes de enerxía: renovables e non renovables. 

• O lixo como recurso. 

• Enerxía radiante, enerxía nuclear, enerxía química, enerxía calorífica e enerxía eléctrica. 

• Combustibles fósiles. 

• Uranio. 

• Enerxías alternativas: enerxía hidráulica, enerxía solar, enerxía eólica, enerxía xeotérmica, enerxía mareomotriz. 
 
Procedementos 

• Buscar información sobre a situación enerxética da nosa Comunidade. 

• Debater sobre contaminación, ecoloxía e sobre a auga como recurso imprescindible. 

• Realizar problemas sobre magnitudes como a presión e a concentración dunha disolución. 

• Esquematizar e contestar preguntas sobre os contidos da unidade. 

• Descrición das diferentes manifestacións da enerxía. 

• Descrición das principais fontes de enerxía. 

• Clasificación dos tipos de centrais eléctricas segundo a fonte de enerxía que usan. 

• Descrición dos problemas que teñen as fontes de enerxía clásicas e descrición das enerxías alternativas. 
 
Actitudes 

• Valoración da importancia da enerxía nas actividades cotiás e a súa repercusión sobre a calidade de vida e o seu 
desenvolvemento económico. 

• Reflexión ante os problemas de limitación dos recursos naturais e o mal uso da enerxía. 

• Actitude favorable cara ao aforro no consumo de enerxía. 

• Atención e interese fronte as experiencias realizadas polo profesor ou profesora. 

• Valoración da enerxía e da auga potable como unha necesidade imprescindible nas sociedades desenvolvidas. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 35 sesións. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

• Clasificar os recursos en renovables e non renovables. 

• Enumerar as enerxías alternativas e relacionalas coas súas fontes. 

• Describir as propiedades e o ciclo da auga. 

• Determinar factores que provoquen a contaminación das augas.. 

• Elaborar un esquema-resumo onde se recolla información sobre os solos atendendo á súa estrutura, composición 
e factores que ocasionan impactos ambientais sobre os mesmos. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
O Ámbito Científico-Técnico contribúe á adquisición das competencias básicas desde a organización da materia, a 

concreción dos obxectivos, a súa estrutura conceptual, a metodoloxía utilizada e nos criterios de avaliación. Estes 
últimos son os que servirán de referencia para valorar o progresivo grao de adquisición das competencias básicas. 
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1. Competencia en comunicación lingüística 

A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, constitúe un eixe fundamental no 
proceso de ensino e aprendizaxe do coñecemento científico, contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en 
comunicación lingüística.  

Trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos científicos e o alumnado 
aprende a diferencialos doutros que non son científicos, cando se contrastan materiais escritos e audiovisuais de 
diferentes fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun proceso que pasa pola identificación dos conceptos e 
ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen entre 
eles. Na resolución de problemas débese estimular a lectura comprensiva a través da contextualización da situación, da 
identificación dos conceptos que aparecen e das relacións que se establecen entre os devanditos conceptos e os datos.  

No ensino das Ciencias, a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no nivel 
descritivo como no interpretativo. Trabállase a expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse ideas, acláranse 
significados sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse sínteses, elabóranse mapas 
conceptuais, extráense conclusións, realízanse informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que 
favorezan a mellora na expresión oral e escrita, a confianza para expresarse en público, o saber escoitar, o contrastar 
opinións e ter en conta as ideas dos demais. 
 
2. Competencia matemática 

Contribúe esta materia ao desenvolvemento da competencia matemática, dado que o coñecemento científico se 
cuantifica grazas á linguaxe matemática. O emprego de números, símbolos, operacións e relacións entre eles forman 
parte da metodoloxía científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e principios.  

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de problemas desenvólvense 
capacidades para identificar e manexar variables, para organizar e representar datos obtidos de maneira experimental, 
para a interpretación gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións con números e símbolos, para atopar as 
solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar estratexias básicas na resolución. Nas 
ciencias da natureza emprégase o razoamento matemático como apoio cara a unha mellor comprensión das relacións 
entre conceptos. 
 
3. Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico 

A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico recae de xeito importante sobre esta materia na cal 
o alumnado aprende os conceptos básicos que lle permitan a análise, desde diferentes eidos do coñecemento científico, 
da materia, dos seres vivos, dos fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus efectos sobre o ambiente e a 
saúde, dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos. 

 
4. Tratamento da información e competencia dixital 

As Ciencias contribúen á competencia de tratamento da información e competencia dixital, xa que se traballan 
habilidades para identificar, contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente de diferentes fontes e 
presentada en diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación, como os buscadores pola 
Internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxería, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, presentacións 
electrónicas e simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións de tipo científico que 
achegan as tecnoloxías da información e a comunicación, foméntanse actitudes favorables ó emprego delas evitando o 
seu emprego indiscriminado. 

Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, cando se traballan representacións de 
datos por medio de programas informáticos, cando se realizan experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando 
se representan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos 
ordenadores, desde a materia estase a contribuír á competencia dixital. 
 
5. Competencia social e cidadá 

En relación coa competencia social e cidadá, esta materia trata de dotar o alumnado das habilidades necesarias para 
comprender a problemática actual en relación coa súa persoa, co resto da sociedade e co planeta. A aproximación do 
currículo á situación concreta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en actividades que impliquen 
esa cidadanía responsable. 
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As Ciencias contribúen a coñecer e aceptar o funcionamento do corpo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de 
coidado e saúde corporais e ser críticos cos hábitos sociais pouco saudables e a contribuír á conservación e mellora do 
ambiente. 

Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que afectan as persoas serven para traballar 
habilidades sociais relacionadas coa participación, cooperación e poñerse en lugar dos outros, aceptar diferenzas, 
respectar os valores, crenzas e incluso a diversidade de culturas. 
 
6. Competencia cultural e artística 

En canto a contribución da materia á competencia cultural e artística, na expresión das ideas, conceptos e principios 
das Ciencias empréganse, de xeito creativo, diferentes códigos artísticos para representar fenómenos ou situacións dun 
xeito comprensible. 

Desde a materia de Ciencias contribúese a desenvolver esta competencia cando se promove a presentación das ideas 
ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir os ditos formatos 
estéticos e artísticos, cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar ou facer doutras culturas, 
ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio de coñecer, comprender e gozar do coñecemento 
científico. 
 
7. Aprender a aprender 

O desenvolvemento da competencia de aprender a aprender desde os ámbitos científico e tecnolóxico, nun mundo 
en continuo e acelerado cambio, implica espertar inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando 
afloran as ideas previas do alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que se está a 
promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e limitacións. Pódese 
empregar a historia da ciencia para que os estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errados nas súas 
concepcións, cando ata os máis grandes científicos experimentaron erros e resistencias ás novas ideas. 
 
8. Autonomía e iniciativa persoal 

A autonomía e iniciativa persoal refírese, por unha banda, á adquisición da conciencia e aplicación dun conxunto de 
valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a responsabilidade, a perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a 
autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de calcular riscos e de afrontar os 
problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir 
os riscos. 

Por outra banda, remite á capacidade de elixir con criterio propio, de imaxinar proxectos, e de levar adiante as 
accións necesarias para desenvolver as opcións e plans persoais -no marco de proxectos individuais ou colectivos- 
responsabilizándose deles, tanto no ámbito persoal coma no social e no laboral. 

En síntese, a autonomía e a iniciativa persoal supoñen ser capaz de imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar 
accións ou proxectos individuais ou colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e sentido crítico. Esta 
materia contribúe a esta competencia fomentando a autonomía nos desenvolvementos de traballos científicos, nos 
experimentos realizados no laboratorio así coma a elección de temas para a realización de traballos. 
 
 

5. LIÑAS METODOLÓXICAS 
Debemos comezar lembrando que o alumnado deste programa caracterízase por ter dificultades xeneralizadas de 

aprendizaxe e que as medidas de atención á diversidade que se lles aplicaron non foron suficientes para solucionar esas 
dificultades.  

Así, se tivéramos que citar unha característica común ao alumnado deste programa sería probablemente o interese e 
a motivación cara ao proceso de aprendizaxe a pesar de que as dificultades atopadas durante o curso pasado ante 
contidos cada vez máis complexos puideron provocar unha desconexión no seu proceso de aprendizaxe. Por iso, para 
facilitar a construción de aprendizaxes significativos, a elaboración da programación desta materia caracterizouse por 
unha flexibilidade dos contidos que provocou que se partira do repaso de contidos básicos do 1º ciclo da ESO para 
enlazalos con contidos mínimos de 3º ESO que resultan imprescindibles para aprendizaxes posteriores e que contribúen 
ao desenvolvemento das competencias básicas. 

No desenvolvemento das unidades deste Ámbito Científico-Técnico procurarase integrar as distintas materias cunha 
dimensión globalizadora e interdisciplinar. O referente serán os obxectivos xerais de etapa e as competencias básicas. 
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A pesar de ser un grupo formado por un número reducido de alumnos, débese ter en conta por unha banda a  
heteroxeneidade en canto a coñecementos, habilidades, aptitudes, intereses, actitudes, realidades sociais... e por outra a 
necesidade de  aumentar a súa autoestima e facerlles comprender que son capaces de lograr obxectivos, sempre que 
sexan axeitados para a súa situación e interese. 

As materias que forman o Ámbito Científico-Técnico permiten, polo seu carácter eminentemente práctico, 
establecer máis facilmente unha estreita relación entre os contidos e a aplicación dos mesmos en situacións da vida 
cotiá, é dicir, destaca o carácter procedemental e actitudinal dos contidos que se van a desenvolver. Este será o eixe da 
metodoloxía empregada: o desenvolvemento de actividades que poñan de manifesto esta relación e a utilidade práctica 
dos coñecementos adquiridos. 

Para cada unidade didáctica das propostas, seguirase a seguinte secuencia de intervencións: 

1. Motivación: formulación de problemas extraídos de situacións reais. 

2. Exploración das ideas previas: por medio do debates, cuestionarios, etc. 

3. Cambio de ideas e adquisición de novos conceptos. 

4. Aplicación e extrapolación das novas ideas. 
5. Consolidación de novos coñecementos. 

6. Contraste cos coñecementos previos. 

7. Síntese e comunicación dos coñecementos. 

8. Avaliación. 

Isto tradúcese na formulación da seguinte secuencia de actividades: 

a) Actividades de motivación e diagnose. 

b) Actividades de desenvolvemento. 

c) Actividades de autoavaliación. 
d) Actividades de reforzo e ampliación. 

Tendo en conta o carácter práctico das materias englobadas neste ámbito, poderanse levar a cabo experiencias nos 
talleres e laboratorios. Estas actividades aumentan sensiblemente a motivación do alumnado e facilitan a comprensión 
dos contidos. 

Fomentarase a participación activa do alumnado na aula tanto individual como en grupo e ademais non só se 
realizarán traballos individuais, senón que tamén se levarán a cabo actividades de grupo, co fin de facilitar a 
aprendizaxe  dos contidos e sobre todo favorecer a adquisición de actitudes positivas: respecto polos demais, 
responsabilidade na realización do traballo, condutas non sexistas e en xeral non discriminatorias, solidariedade, etc. 

Unha revisión do traballo diario vai permitir que o profesorado poida realizar unha atención máis individualizada 
que lle permitirá respectar o ritmo de aprendizaxe e as capacidades de cada alumno, fomentar o seu rendemento, 
aumentar a motivación ante a aprendizaxe co fin de obter unha maior autonomía, repasar contidos anteriores, relacionar 
coñecementos previos cos contidos novos que presenten dificultades, traballar as unidades con diferentes niveles de 
profundación... Nesta atención individualizada cabería tamén a reflexión do alumno sobre a súa propia aprendizaxe, 
facéndoo partícipe do seu desenvolvemento, detectando os seus logros e dificultades; incidirase na procura de que o 
alumnado sexa capaz de aprender a aprender e de aumentar o grao de autonomía persoal. 
 
 
Recursos didácticos 

Utilizarase como texto de referencia o libro VV. AA. Diversificación I. Ámbito Científico-Tecnológico. Editex. Pozuelo 
de Alarcón 2011 e elixiranse aqueles materiais dos laboratorios de Física e Química e de Bioloxía e Xeoloxía e do 
Taller de Matemáticas que apoien ou complementen o desenvolvemento das unidades didácticas, xa que o uso deses 
materiais constitúe un elemento motivador na aprendizaxe e promove a reflexión e o avance no proceso de 
xeneralización e abstracción. 

Tamén se empregará material didáctico seleccionado ou elaborado polo profesor ou profesora: apuntes, fichas de 
exercicios, fichas de traballos individuais ou en grupo... e cando se considere preciso, proporcionarase material para 
reforzar ou ampliar os contidos de cada unidade didáctica. 

Ademais disponse dun fondo bibliográfico formado por libros de consulta, de exercicios resoltos, de exercicios de 
reforzo, recuperación e ampliación, de xogos e de divertimentos matemáticos, DVD... depositados nos locais dos 
departamentos, nos laboratorios e nos talleres e na Biblioteca do centro a disposición de toda a comunidade escolar. 
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En colaboración coa Biblioteca fomentarase a lectura de publicacións periódicas como xornais e revistas, libros de 
ficción e de non ficción, a busca de información en enciclopedias temáticas, o uso da Internet... 
 
 

6. AVALIACIÓN INICIAL 
Ao comezo de curso o profesorado poderá consultar o informe individualizado elaborado pola persoa titora do curso 
académico anterior no que constará a competencia curricular do alumno ou alumna en cada materia, as dificultades de 
aprendizaxe presentadas, as medidas de atención á diversidade aplicadas e os motivos polos que o equipo docente 
considera a conveniencia de que o alumno se integre nun programa de diversificación curricular. Ademais realizarase 
unha avaliación inicial que permita obter información sobre os coñecementos previos e o grao de desenvolvemento das 
competencias básicas do alumnado co fin de adaptarlle os novos conceptos e facilitar o seu proceso de aprendizaxe.  

Por outra banda ao longo do curso o profesorado comezará as distintas unidades detectando os coñecementos previos do 
alumnado con actividades que recollan, en caso de existir, as dificultades en contidos anteriores imprescindibles para 
conectar cos novos que teñen que ser adquiridos. 

Toda esta información, xunto co xa indicado nas liñas metodolóxicas, vai posibilitar identificar os distintos ritmos de 
aprendizaxe do alumnado e establecer as adaptacións correspondentes. 
 
 

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO 
 
Procedementos e instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso desenvolveranse tres sesións de avaliación; a última delas coincidirá coa avaliación final ordinaria 
que se realizará a partir do 22 de xuño de 2012. Nos primeiros días do mes de setembro realizarase unha proba 
extraordinaria e a correspondente sesión de avaliación para o alumnado que non superase a materia na avaliación final 
ordinaria. 

Durante o proceso de aprendizaxe realizarase unha avaliación continua e diferenciada que tomará como referentes 
fundamentais as competencias básicas e os obxectivos xerais da educación secundaria obrigatoria, así como os criterios 
de avaliación específicos establecidos na programación deste ámbito. Os resultados indicarannos as modificacións que 
debemos facer para ampliar e profundar ou para recuperar ou para eliminar erros e problemas na aprendizaxe ou facer 
modificacións na planificación inicial da materia co fin de mellorar o rendemento do alumnado. 

Debido ao carácter dinámico da aprendizaxe esta avaliación continua, formativa e orientadora debe constituír un 
proceso flexible e valerse de diferentes procedementos de avaliación. Así defendemos unha avaliación baseada na 
actitude do alumnado e no seu traballo. 

En canto a súa actitude considerarase positivo a asistencia puntual, a non interrupción do desenvolvemento da clase e o 
respecto polo traballo dos compañeiros e do profesorado, a participación e o interese, o coidado do material propio e da 
aula, o cumprimento das normas de convivencia... 

Na valoración do seu traballo o profesorado utilizará os seguintes instrumentos de avaliación: 

� Probas periódicas escritas con cuestións e exercicios. 

� Caderno do alumnado no que se reflicte o traballo diario tanto na aula como na casa. 

� Boletíns ou fichas de traballo realizadas individualmente ou en equipo e entregadas no prazo indicado. 

� Probas orais individuais e saídas ao encerado. 

� Ficha do alumno ou alumna na que o profesorado anota os datos que permitan describir a evolución do seu 
proceso de aprendizaxe. 

� Documentos oficiais determinados na Orde do 21 de decembro de 2007 (DOG do 7 de xaneiro de 2008). 
 
Criterios de cualificación 

En cada trimestre realizarase varias probas escritas, unha ao remate de cada unidade didáctica, que se basearán nos 
obxectivos, contidos e criterios de avaliación correspondentes. 

 As probas escritas caracterizaranse por: 

� Cada un dos exercicios terá asignada unha puntuación máxima que figurará na folla do exame. 
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� Non é necesario responder ás preguntas na mesma orde en que aparezan no exame, pero é preciso que quede 
claro que exercicio se está a facer.  

� Como norma xeral, as respostas aos exercicios deberán ir acompañadas dos correspondentes razoamentos; a súa 
ausencia pode provocar unha puntuación de cero nese exercicio. 

� Tal como se indica nos criterios de avaliación, valorarase a orde, a claridade e a limpeza na presentación. 

� A proba considerarase superada cando se obteña unha nota superior ou igual á metade da suma das notas 
máximas de todos os exercicios que figuren nela. 

A incomparecencia inxustificada a unha proba escrita implicará un suspenso na avaliación correspondente. No caso de 
xustificar a súa ausencia no prazo e condicións indicados no NOF, o profesor ou profesora poderá establecer outra data 
para facer a proba ou, se non fose posible establecela antes da reunión da avaliación, obter a súa cualificación cos datos 
que teña do alumno ou alumna ata ese intre. 

Con respecto ás cualificacións das avaliacións, establécense as seguintes consideracións: 

• Obterase a media, ponderada se fose o caso, das probas escritas realizadas nesa avaliación. 

• A nota media anterior poderá oscilar ata 3 puntos por enriba ou por debaixo, tendo en conta o traballo e a 
actitude do alumnado: atención na aula, participación na aula, traballo individual na aula, traballo en grupo, 
caderno limpo e ordenado, asistencia a clase co material necesario, realización dos deberes, interese pola 
materia, respecto cara ao traballo do profesor ou profesora e dos compañeiros e compañeiras e o cumprimento 
das normas de convivencia. 

Se parece oportuno, poderanse substituír algunhas preguntas da proba escrita por traballos de clase feitos anteriormente; 
para aprobar o curso teranse que ter feito todos os traballos de clase. 

Ao tratarse dun grupo tan reducido, o profesorado realizará un seguimento individualizado adaptado as circunstancias 
persoais que o levará a deseñar actividades de repaso para intentar adquirir os contidos co fin de superar unha nova 
proba de recuperación. 

A nota da avaliación final de xuño será a media aritmética das notas das avaliacións, tendo en conta os criterios que se 
aplican no redondeo. 

Os alumnos ou alumnas que obteñan unha nota inferior a 5 na avaliación ordinaria de xuño deberán facer unha proba 
escrita, oficial e extraordinaria, que comprenderá todos os contidos do ámbito e se realizará na primeira semana do mes 
de setembro nunha data determinada pola Xefatura de Estudos.  

A puntuación máxima desta proba será de 10 puntos e considerarase superada a materia pendente se a nota da proba 
realizada é maior ou igual que 5, tendo en conta os criterios que se aplican no redondeo. 

De non presentarse a esta proba, na acta de avaliación consignarase un "non presentado". 

Aquel alumnado deste programa que non teña acadados os obxectivos dalgunha materia dos cursos anteriores, realizará 
actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recuperalos ao longo do desenvolvemento do programa, sendo a 
avaliación competencia do profesorado que imparte clase nel, coa colaboración dos departamentos implicados. 
 
 

8. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN ANUAL DE LECTURA  
Seguiranse as accións que se recollen neste apartado na Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas. 
 
 

9. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Á INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS 
DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN  
Seguiranse as accións que se recollen neste apartado na Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas. 
 
 

10. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PLAN DE CONVIVENCIA 
Seguiranse as accións que se recollen neste apartado na Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
Ver o apartado correspondente na Programación Didáctica do Departamento de Matemáticas. 
 
 

12. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN E REVISIÓN  
Serán avaliados os seguintes elementos: 

� A idoneidade da selección, distribución e secuenciación dos obxectivos e contidos. 

� A idoneidade da metodoloxía seguida e dos materiais e recursos didácticos empregados. 

� A adecuación dos criterios de avaliación relacionados coa adquisición das competencias básicas. 

� A eficacia dos procedementos e instrumentos de avaliación. Revisión dos criterios de cualificación. 

� O desenvolvemento das actividades extraescolares e complementarias e das relacionadas co Plan Anual de 
Lectura do centro, coa integración das Tecnoloxías da Información e a Comunicación e co Plan de Convivencia. 

As modificacións que se desprendan desta avaliación faranse constar na memoria que a profesora titora ten que elaborar 
ao final de curso. 
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ANEXO III: GUÍA DE INTERVENCIÓN PARA A 
MELLORA A PARTIR DOS RESULTADOS DA 
AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO DA COMPETENCIA 
MATEMÁTICA. MAIO 2013 
 
Unha guía de intervención para a mellora a partir dos resultados da avaliación de diagnóstico debería incluír unha 
avaliación da proba que se realiza. Por iso antes de analizar resultados, facer unha diagnose da situación e realizar 
propostas de mellora, os membros do Departamento de Matemáticas consideramos necesario reflectir certos aspectos 
negativos do tipo de proba que se realiza e que cremos que inflúen significativamente nos resultados obtidos: 

� O alumnado dese nivel non está preparado para manter o interese e esforzarse durante o tempo que consideramos 
necesario para resolver correctamente a meirande parte das cuestións. 

� A diferenza de probas doutras Comunidades Autónomas, as cuestións soamente recollen a elección dunha 
resposta (tipo test) e non os cálculos ou razoamentos nos que se basea a súa elección, no caso de non ser 
inmediatos ou non poder ser feitos mentalmente. Cónstanos que algúns alumnos contestan moitas das cuestións 
ao chou. 

� A data de realización é inadecuada pois parte dos contidos avaliados aínda non foron traballados; debería 
realizarse unha vez rematado o curso. 

 

0. Análise de resultados 

� Os resultados acadados polo noso centro na competencia matemática foron superiores aos do curso anterior, xa 
que se pasou dunha puntuación de 8 puntos a 8,5 (dun máximo de 20 puntos) e na puntuación normalizada 
(expresada nunha escala de media 500 e desviación típica 100) pasamos de 455 puntos a 464. Estes resultados 
sorprenderon ao profesorado que impartía Matemáticas ao alumnado avaliado, xa que moitos dos alumnos e 
alumnas do curso 2012-2013 amosaban máis dificultades e carencias que os do curso anterior. 

� Tendo en conta os resultados obtidos en cada un dos bloques nas tres avaliacións de diagnóstico realizadas polo 
alumnado do noso centro obsérvase unha mellora nos bloques de álxebra e de estatística e probabilidade, unha 
evolución irregular nos bloques de xeometría e funcións e gráficas, pero un claro empeoramento nos bloques de 
contidos comúns e números. 

 

Entres as causas que cremos que poden dar lugar a estes resultados destacariamos: 

� Nas datas próximas á realización da proba os contidos correspondentes ao bloque de xeometría aínda non se 
desenvolveran completamente e dos bloques de funcións e gráficas e de estatística e probabilidade 
introducíronse en poucas sesións uns contidos moi básicos. 

� O tipo de preguntas da proba non se asemella ao tipo de cuestións que o alumnado está acostumado a realizar ao 
longo do curso. 

� A cantidade de exercicios que deben resolver resúltalles excesiva a moitos dos alumnos e alumnas o que fai que, 
en algúns casos, o interese sexa irregular. 

� O alumnado non amosa interese pola proba por ser anónima e non avaliable. 
 

1. Diagnóstico da situación: 

1.1. Puntos fortes 

� Antes da realización desta proba a finais de maio, conseguíranse desenvolver un maior número de contidos que 
no curso anterior, xa que en datas próximas á súa realización estábase a traballar con contidos de xeometría 
(bloque no que obtemos unha puntuación superior á media do grupo ISEC) e ademais introducíronse contidos 
básicos dos bloques de funcións e gráficas e de estatística e probabilidade (bloques nos que, aínda que estamos 
por debaixo da media do grupo ISEC, melloramos con respecto ao curso anterior). 
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� O aumento na puntuación obtida no bloque de álxebra, cunha puntuación similar á media do grupo ISEC, indica 
que se van superando as dificultades que soe amosar o alumnado para traducir da linguaxe natural á matemática 
e viceversa. 

� Mantívose, con respecto á proba realizada o curso anterior, un grupo de alumnado con interese que intentou 
resolver o mellor posible cada unha das cuestións. 

 

1.2. Puntos débiles 

� Os contidos dos bloques de funcións e gráficas e de estatística son contidos básicos que se desenvolveron en 
catro sesións próximas á realización da proba e que descoñecen de cursos anteriores. 

� O alumnado amosa dificultade para afrontar problemas contextualizados con gran cantidade de información, 
problemas para entender, seleccionar o necesario e discriminar o resto. 

� A puntuación obtida nos bloques contidos comúns e números vai diminuíndo ano a ano e afastándose cada vez 
máis da media do grupo ISEC. 

� Algúns dos nosos alumnos e alumnas realizan cálculos, pero despois non relacionan correctamente os datos e os 
resultados, non extraen conclusións, non realizan interpretacións..., é dicir, son pouco ou nada críticos cos 
resultados obtidos. 

� O esforzo e a tenacidade do alumnado é menor cando teñen que resolver un problema cun enunciado e diversas 
cuestións baseadas nel e ante probas longas. 

 

2. Proposta de accións de mellora 

2.1. Respecto ao currículo de Matemáticas 

� Continuar reorganizando o currículo, dentro do posible, co fin de traballar certos contidos básicos antes da 
realización da proba. 

� A medida que se introducen novos contidos, realizar actividades que permitan integrar os distintos bloques xa 
traballados (números, funcións e gráficas, estatística...) dunha maneira transversal e que permita non esquecer o 
xa traballado con anterioridade. 

� Manter a coordinación co profesorado dos centros de Primaria adscritos ao noso centro e coñecer o grao de 
consecución dos obxectivos e os contidos desenvoltos no último curso de Primaria, información que se terá en 
conta na programación do primeiro curso de Secundaria. 

� Continuar coa reunión realizada a final de curso co profesorado dos centros de Primaria adscritos e os 
departamentos de Orientación co fin de recoller os datos sobre o rendemento académico do alumnado de 6º de 
Primaria, datos fundamentais no cambio de etapa e para coñecer ao alumnado que accedendo a Secundaria por 
imperativo legal se incorporará ao programa de reforzo en Matemáticas con atribución horaria e baseado nos 
mínimos esixibles. 

� Estudar na reunión de avaliación final os casos de aqueles alumnos que repitan 1º de ESO ou promocionen a 2º 
de ESO sen superar Matemáticas ou repitan 2º, co obxecto de establecer a necesidade de seguir un programa de 
reforzo en Matemáticas con atribución horaria e baseado nos mínimos esixibles. 

� Demandar a realización de desdobramentos naqueles grupos de máis de 20 alumnos e alumnas na área 
instrumental de Matemáticas co fin de responder á necesidades educativas concretas e á consecución das 
competencias e os obxectivos. 

 

2.2. Respecto á práctica docente 

� Introducir contidos básicos dos bloques de funcións e gráficas e de estatística ao remate de 1º ESO coa 
realización dalgún traballo sinxelo de investigación. 

� Aumentar a realización de problemas nos que se manexe gran cantidade de información e que permitan aprender 
a seleccionar o preciso e a distinguir rapidamente o innecesario ou a eliminar as respostas absurdas. 

� Elaborar para traballar na aula fichas de actividades nas que a partir dunha situación teñan que responder a 
múltiples cuestións nas que integraremos os contidos dos diferentes bloques que se vaian desenvolvendo 
(números, funcións e gráficas, xeometría...). 
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� Incorporar ás probas escritas que se realizan ao longo do curso problemas contextualizados con exercicios e 
cuestións similares ás formuladas na proba da avaliación de diagnóstico. 

� Traballar a comprensión oral e escrita a través da realización de descricións do mundo físico, de interpretacións, 
valoracións e predicións... 

� Facer análises e comparacións de gráficos, expresando as conclusións tanto oralmente como por escrito. 


